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NAJ SE PREDSTAVIMO… 

•  KATJA PRUŠA – psihologinja, po pripravništvu v zdravstvu, na področju 
nevropsihologije, sprejela pred 8. leti izziv v Leku, kjer se ukvarjam kot HR manager z 
vsemi kadrovskimi procesi za podporo poslovanju. Posebej me veseli področje selekcije 
in razvoja kadrov ter usmerjanje vodij pri upravljanju z delovno učinkovitostjo 
(“performance management”) in razvojem talentov. Izziv, ki ga vidim v bodoče pa je 
upravljanje s spremembami in organizacijski razvoj. 
•  NATAŠA KRAGOLNIK – leta 2000 prišla v Lek na področje Ekonomike in se po 
zaključenem MBA-ju preusmerila na kadrovsko področje. Kot HR manager imam regijsko 
vlogo na področju komercialnih dejavnosti za območje Slovenije in CVE. 

•  MOJCA DUHOVNIK – po izobrazbi diplomirana ekonomistka, trženje; po 7 letih dela v 
oglaševalski agenciji prešla na kadrovsko področje v Leku, sedaj že 2 leti HRM za 
področje proizvodnje trdnih izdelkov. Skrbim tudi za intranetno kadrovsko stran in stran 
področja, ki ga pokrivam kot HRM. Izziv v prihodnje vidim v Employer branding-u v 
sklopu HR funkcije. 
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Kako smo tlakovale pot Lekovih zvezd 
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ZAKAJ? 
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ZAKAJ PRENOVA? 

•  Definiranje svežih kriterijev in drugačen pristop. 
•  Nagrajujemo želene vrednote in vedenja in delamo na njihovi prepoznavnosti. 

•  Jasno sporočilo kakšne ljudi postavljamo za vzor in zakaj.  

•  Identificirati tiste, ki kot 'modeli' izstopajo s svojim vedenjem. 

•  Zagotoviti dolgoročni pristop k identifikaciji nagrajencev. 

•  Ostajamo v okviru Lek d.d.. Kaj cenimo v podjetju? 

•  Vzpodbuditi interes med zaposlenimi in vodji. 

•  Povezava z  obstoječimi globalnimi procesi (PMS, D&I). 
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KAKO? 
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VRSTE PRIZNANJ  

 

1. VREDNOTE IN VEDENJA 
a) glavne tri Sandoz-ove vrednote in vedenja,  

b) prenos znanja ter  

c) raznolikost in vključenost 

 

2. IZJEMNI POSLOVNI DOSEŽEK 



Lek Kadri  / 9.1.2008 

Ključne vrednote in vedenja 

 

 

•  osredotočenost na glavne tri vrednote: 
•  ENOSTAVNOST IN HITROST 
•  USMERJENOST NA KUPCA & KAKOVOST 
•  ZAUPANJE IN MEDSEBOJNO SPOŠTOVANJE 
 

•  prepoznati, nagraditi in postaviti za vzor  
•  približati vrednote in vedenja vsem zaposlenim 
•  povezava s PMP 
•  nominacije – predlagajo lahko vsi, vodja doda mnenje, direktor odloči (one-over-one    
  princip) 
•  podeli se več nagrad (vzor v vsaki sredini) 
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Mentorstvo - Knowlege transfer 

 

 
•  staranje in upokojevanje delovne sile 

•  prenos ključnih znanj  

 
•  prepoznavanje neformalnih mentorjev 
•  spodbujanje prenosa znanj in izkušenj 
•  nominacije – predlagajo lahko vsi, vodja doda mnenje, direktor odloči (one-over-one    
  princip) 
•  podeli se več nagrad (vzor v vsaki sredini) 
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Raznolikost & vključenost 

 

 
•  ambasadorji raznolikosti in vključenosti (D&I leadership) 

•  prepoznavnost in promocija D&I  
 
•  nominacije – predlagajo lahko vsi, vodja doda mnenje, direktor odloči (one-over-one    
  princip) 
•  podeli se več nagrad (vzor v vsaki sredini) 
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Izjemni poslovni dosežki 

 

 
•  dosežki iz preteklega leta (preteklih let) na katere smo ponosni – poslovni vpliv 

•  nominacija ID (lahko posameznik ali ekipa) 

 
•  uprava potrdi končne predloge posredovane s strani komisije 

•  več nagrad 
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KDAJ? 
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ČASOVNICA 

 
•   konec leta -  kalibracije delovne uspešnosti  
•   konec marca – nominacije 
•   april – končen izbor 
•   maj ali začetek junija – dogodek 
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KDO? 
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VLOGE  

Vsak od sodelavcev  
•  Lahko nominira. 
 
Komisija  
•  Komisija za prve tri kategorije izvede izbor nominacij in posreduje predloge  
  za podelitev priznanj Upravi družbi.  
 
Uprava družbe 
•  Izbere nagrajence v kategoriji izjemni poslovni dosežki. 
 



Lek Kadri  / 9.1.2008 

 

KAJ IN KJE? 

 



Lek Kadri  / 9.1.2008 

NAGRADE IN DOGODEK  

Nagrade 
• Vrednost nagrad letno določa Uprava. 
• Nagrajenci izberejo nagrado iz košarice nagrad.  
Dogodek  
• Poudarjene vrednote, prikazane na duhovit, zabaven, zanimiv in drugačen način – 
dogodek, na katerem želimo biti.  
• Vabljeni vsi nominirani (dobijo tudi nekaj dodatnih vstopnic), vsi vodje nominiranih, ID in 
Uprava, predstavnik SD in Sindikata. 
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KREATIVNA ZASNOVA  
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PROMOCIJA PROJEKTA  

 

 

 
 

Interna: 
Lončki za svinčnike, čokoladke, letak,.. 
Članki v Kolektivu – internem glasilu 
Članki na intranetu 
Seznanitev SD; Sindikata in fokusne skupine 
Sponzor: predsednik Uprave 
Eksterna: 
Prijava projekta na GV najboljši HRM projekt 
Sponzorstvo (dresi, majčke, …) 
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HRM PROJEKT 2009 V SLOVENIJI  


