
                               
 

vabi na 9. HRM konferenco  
za delavce zavarovalnic in ostalih finančnih družb 

 

Na konferenci bodo predstavljene zakonodajne spremembe s strani Agencije za zavarovalni nadzor ter 
aktualne kadrovske teme. Vsebine bodo podprte z dobrimi praksami s strani kadrovskih strokovnjakov iz 
zavarovalnic. Skupaj bomo odgovorili na vaša odprta vprašanja ter vam predstavili kadrovske pristope, ki 
pomembno prispevajo k učinkovitemu poslovanju vsake finančne družbe. 

 
 
 

  
                                                                                

                         
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

PROGRAM KONFERENCE 
 

08.30 – 09.00 Sprejem udeležencev 
09.00 – 09.10    Pozdravni nagovor, 
  Gabrijel Škof, predsednik uprave Adriatic Slovenice, Zavarovalne družbe d. d. in 

 mag. Maja Krumberger, direktorica Slovenskega zavarovalnega združenja, GIZ 
 

S SKRBNIM RAVNANJEM Z LJUDMI DO UČINKOVITEGA POSLOVANJA 
 

09.10 – 09.40  Vloga HRM pri zagotavljanju ustreznosti ključnih oseb v zavarovalnici, 
 Tina Toman Pfajfar, Agencija za zavarovalni nadzor 
 

09.40 – 10.00 Dobra praksa – fleksibilna organizacija Adriatic Slovenice, Zavarovalna družba d. d., 
 Tanja Blatnik, Adriatic Slovenica, Zavarovalna družba d. d. 

 

10.00 – 10.45 Staranje zaposlenih in sodelovanje med mlajšimi in starejšimi, 

 izr. prof. dr. Jože Ramovš, Inštitut Antona Trstenjaka za gerontologijo in medgeneracijsko 

  sožitje 
  

10.45 – 11.05  Medgeneracijsko sodelovanje – sobivanje generacij v Zavarovalnici Triglav, d. d., 
 Metoda Debeljak, Zavarovalnica Triglav, d. d. 

 

11.05  Odmor 
 

12.00 – 13.20 Pomen mentorstva v podjetjih – delavnica, 
  Petra Vogrinec, GRAWE Zavarovalnica, d. d. 
 

13.20 – 13.30 Razprava in zaključek 
 

Kdaj: 21. april 2016 
Kje: KD Group, d. d., Dunajska cesta 63, 1000 
Ljubljana 
Moderatorka: Vlasta Lenardič, Adriatic Slovenica, 
Zavarovalna družba d. d. 
Kotizacija: 100,00 EUR z že vključenim 22 % DDV 
Kotizacijo plačajte na naš poslovni račun pri NLB, 
d. d., št. SI56 0208 3001 4878 323, sklic na št. 00 
066. Po prejemu nakazila vam bomo izstavili 
račun. 
Kontakt: E: tanja.kornet@zav-zdruzenje.si 
T: 01/300 93 90; F: 01/473 56 92 

Prijave in odjave: Vašo pisno prijavo 

pričakujemo najkasneje do ponedeljka, 11. 

aprila 2016. Prijave sprejemamo po pošti, 

elektronski pošti ali faksu. Skrajni rok za 

morebitno pisno odjavo je 14. april 2016.  

V primeru, da se boste odjavili tri dni pred 

seminarjem, vam bomo zaračunali 

administrativne stroške v višini 30 odstotkov 

kotizacije, pri kasnejši odjavi pa vam bomo 

kotizacijo v celoti zaračunali. 
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