
 

vabi na 
 

11. HRM KONFERENCO  
ZA DELAVCE ZAVAROVALNIC IN OSTALIH FINANČNIH DRUŽB 

 
TERMIN: torek, 24. april 2018 
LOKACIJA: Slovensko zavarovalno združenje, GIZ, Železna cesta 14, Ljubljana 
DVORANA:  Velika sejna soba 

 
PROGRAM SEMINARJA 
 
8.30 Sprejem udeležencev 
 
9.00 Uvodni nagovor 
  
9.15 Vloga direktorja pri oblikovanju pozitivne klime podjetja,  
 Marko Rant, direktor in soustanovitelj start-up podjetja Borza terjatev, d. o. o. 
 
10.00 Menedžer/-ka za srečo – poklic prihodnosti, 
 Urška Stanovnik, menedžerka za srečo, Optiweb, d. o. o. 
 
10.45 Odmor s prigrizkom 
 
11.30 Človeški viri in človeški kapital: razlike in soodvisnosti (in zakaj podjetja potrebujejo 

oboje), Tatjana Verstovšek, direktorica kadrovske službe in razvoja kadrov, 
Zavarovalnica Sava, d. d. 

 
12.15 Ključni kadri ali ključna delovna mesta? 
 Brane Gruban, ABC, Dialogos, d. o. o. 
 
13.15 Zaključek konference 
 
 
 

Moderatorka konference: Tatjana Verstovšek, direktorica kadrovske službe in razvoja kadrov v 
Zavarovalnici Sava, d. d. 
 

 

 
Konferenca je namenjena medsebojni izmenjavi mnenj, pridobivanju novega znanja in 
informacij s HR področja ter medsebojnemu druženju. Na konferenco ste vabljeni vsi, ki vas 
obravnavana tematika zanima.  



KONTAKTNI PODATKI 
 
Slovensko zavarovalno združenje, GIZ 
Železna cesta 14, 1001 Ljubljana 
Kontaktna oseba: Cvetka Strašek 
Telefon:  01 300 93 90 
E-pošta: cvetka.strasek@zav-zdruzenje.si  
 

PRIJAVA IN ODJAVA 
 
Elektronsko prijavo na konferenco* opravite preko spletne prijavnice, ki je dostopna na naši 

spletni strani, najpozneje do 17. aprila 2018.  

 

V primeru, da se boste odjavili dva dni pred konferenco, vam bomo zaračunali administrativne 

stroške v višini 30 odstotkov kotizacije, pri kasnejši odjavi vam bomo kotizacijo zaračunali v 

celoti.  

 

*Vaše osebne podatke bomo uporabljali v skladu z zakonom, ki ureja varstvo osebnih podatkov. Z navedbo e-naslova 

dovoljujete uporabo osebnih podatkov za namene obveščanja o seminarjih, ki jih organizira SZZ. Posredovane osebne podatke 

lahko na vašo zahtevo kadarkoli spremenimo ali izbrišemo. 

 

KOTIZACIJA 
 
Kotizacija za udeležbo na konferenci znaša 100,00 EUR z vključenim DDV za posameznega 

udeleženca.  

 

V kotizacijo je vključeno e-gradivo, tehnična izvedba, napitki in prigrizki med odmorom. 

Prosimo vas, da kotizacijo plačate vsaj tri dni pred začetkom seminarja, na naš poslovni račun 

pri NLB, d. d., št. SI56 0208 3001 4878 323, sklic: 2404. Po zaključenem seminarju vam bomo 

izstavili račun. 

 
 

mailto:cvetka.strasek@zav-zdruzenje.si
https://www.zav-zdruzenje.si/izobrazevanje/prijava-na-seminar-dogodek/?seminar=16648

