
Z NAMI MEDNARODNI
STROKOVNJAK: 

Profesor dr. René
Schmidpeter, soustanovitelj

M3TRIX Instituta za
trajnostno preobrazbo in

mednarodni profesor
trajnostnega upravljanja,

Nemčija 
 

» Š T A R T A J  K A R I E R O
Z A  Z E L E N I  I N  

D I G I T A L N I  P R E H O D «
 

Ljudje naj bi si želeli postavljati nove izzive, se učiti in nenehno rasti v kraju, kjer
delajo. Da bi jih opolnomočili, morajo organizacije preseči omejitve tradicionalnega

napredovanja in omogočiti zaposlenim širši nabor priložnosti v organizaciji. Karierna
pot naj omogoča zaposlenim, da raziskujejo in vizualizirajo več kariernih možnosti na
podlagi njihovega znanja, veščin, sposobnosti, interesov in kariernih ciljev ter potreb

organizacije. Ko ljudem omogočimo, da svobodno raziskujejo svoje priložnosti in
odkrivajo lastne potenciale, raste celotna organizacija.

 
Skozi napovedi zelene in digitalne transformacije trga dela je ljudem treba

predstaviti, da so v procesu sprememb najbolj pomembni in da je vseživljenjska
karierna orientacija tista, ki zaposlenim v podjetjih krepi njihov razvoj in delovno

aktivnost.
 

Poseben poudarek pri njihovi rasti mora biti razumevanje novih oblik dela in
prehoda v zeleno energijo, saj nastajajo delovna mesta, ki jih še nekaj let nazaj

nismo poznali. Skupaj z neprestanim razvojem tehnologije in digitalizacijo je svet
dela danes v mnogočem zelo drugačen, zato zahteva veliko novih veščin.

26. september 2022
10. – 15. ure     

Hotel Maribor, 
Glavni trg 8, Maribor

DELODAJALCI, KADROVSKI STROKOVNJAKI, KARIERNI
SVETOVALCI IN ISKALCI ZAPOSLITVE TER ZAPOSLENI 

Vabljeni na dogodek, kjer bomo z vami iskali odgovore na vprašanje,
kakšne pristope in aktivnosti načrtovati, da se glede na napovedi zelene in

digitalne transformacije trga dela zagotavlja dostojna in fleksibilna
prihodnost dela.

DOGODEK, KI GA NE SMETE ZAMUDITI. 



IZPOSTAVLJAMO
NEKATERE GOSTE:

Z nami bodo tudi izjemne slovenske kadrovske
strokovnjakinje in strokovnjakinje na področju
zelene ekonomije: 
Ana Struna Bregar (CER), Kim Turk
Mehes (Deloitte), Anisa Faganelj (AMZS),
Urška Stanovnik (Optiweb), dr. Danijela
Brečko (Sofos), Maja Majstorović
Hajduković, Agile People Slovenia idr.

STROKOVNI PROGRAM DOGODKA

SPLETNA PRIJAVA
TUKAJ

Vabljeni, da se nam pridružite.
Udeležba je brezplačna. 

PROGRAM ZAKLJUČNE KONFERENCE
PROJEKTA ŠTARTAJ KARIERO S
POTENCIALOM! S SEJEMSKIM
PROGRAMOM PROJEKTA EDIGISTARS

Operacijo Štartaj kariero s potencialom!
financirata Republika Slovenija in Evropska
unija iz Evropskega socialnega sklada.

Projekt eDigiStars je sofinanciran iz evropskih
sredstev (ESRR, IPA, ENI)
www.interreg-danube.eu/edigistars

9:30 - 10:00

REGISTRACIJA

Zaznani izzivi pri karierni orientaciji in rezultati
projekta Štartaj kariero s potencialom za 
 zaposlene, katerih zaposlitev je ogrožena.

Pravila prijave: 
iz posameznega podjetja/organizacije se
lahko prijavita do največ dve (2) osebi

10:00 - 10:15

Fundacija PRIZMA in gostje iz podjetja Impol 2000
d.d., HSE d.o.o. in Aluminium Kety Emmi d.o.o.

10:45 - 11:45

Smernice načrtovanja vseživljenjske karierne
orientacije v luči zelene in digitalne transformacije.

KRATEK ODMOR            11:45 - 12:00 

12:00 - 13:00

Strateška vloga kadrovskega managementa pri
vseživljenjskem načrtovanju kariere zaposlenih 
glede na spremembe - dobre prakse in izzivi
delodajalcev pri kadrovanju (okrogla miza).

13:00 - 14:00

(Za)misel za vseživljenjsko karierno orientacijo
zaposlenih s priporočili ukrepov do 2027

 Delavnica z mag. Nastjo Mulej, trenerka de Bonovih (in
drugih) metod kreativnega ter kritičnega razmišljanja

Domači in mednarodni gostje

14:00 - 15:00 MREŽENJE IN POGOSTITEV S KOSILOM 

10:15 - 10:45

Uvodni pozdrav

Domači gostje

https://forms.gle/6BbtZgBYFXU3bv9D7
http://www.interreg-danube.eu/edigistars


Z NAMI BODO

Profesor dr. René Schmidpeter, mednarodni strokovnjak, soustanovitelj M3TRIX Instituta za trajnostno
preobrazbo, ustanovni direktor Centra za napredno trajnostno upravljanje (CASM), generalni sekretar
Svetovnega inštituta za trajnost in etiko ter podpredsednik Globalnega inštituta za korporativno upravljanje
(GCGI). Od leta 2021 vodi katedro za trajnostni management na Mednarodni univerzi IU in je za svoje delo prejel
številne mednarodne nagrade. Njegove raziskave se osredotočajo na trajnostno upravljanje (sustainability
management), s ciljem na vplive usmerjenega in sistematičnega vključevanja trajnosti v vse znane koncepte
vodenja podjetij. 

Ana Struna Bregar, izvršna direktorica CER Partnerstvo za trajnostno gospodarstvo mreže naprednih podjetij in
organizacij, ki spodbujajo prehod v podnebno nevtralno gospodarstvo. Od leta 2017 se posveča trajnostnemu
managementu, katerega znanje je pridobivala na University of Cambridge Institute for Sustainability Leadership
in Yale School of Management. V letu 2020 je bila pobudnica zavezništva gospodarstva za zeleno okrevanje po
pandemiji COVID, za kar so v CER dobili nagrado časnika Finance.

Kim Turk Mehes, višja menedžerka v Deloitte Slovenija, kjer vodi področji javnega sektorja in trajnosti. Izkušnje
in znanja je pridobivala na vidnejših delovnih mestih. V organizaciji EIT Climate-KIC kot vodja strateškega
programa za prehod Slovenije na krožno gospodarstvo. Delala je tudi kot svetovalka na področju politik na
področju RRI, zelenega prehoda, in gozdno-lesne verige ter kot vodja živega laboratorija v Centru odličnosti
Innorenew CoE. Verjame, da je zeleni prehod tako javnega kot zasebnega sektorja tesno povezan z razvojem
zelenih znanj in veščin, saj je človeški kapital tisti, ki bo omogočal in poganjal trajnostni razvoj. 

Anisa Faganelj, vodja Akademije (HR) pri AMZS in Kadrovska managerka 2021. Z ekipo sodelavcev v AMZS
uvaja nove, moderne pristope in metode vodenja, upravljanja in organizacije podjetja, pri čemer sledi načelom
inovativnega, sodelovalnega, transformacijskega in navdihujočega voditeljstva, podprtega z odprtim
komuniciranjem. Podjetje je na tem področju prejelo tudi priznanje "Vključi.Vse" Združenja Manager. Med
najboljše slovenske zaposlovalce pa se podjetje uvrša tudi na podlagi mnenj zaposlenih glede ocene kakovosti
odnosov v organizaciji.

Urška Stanovnik, CHO (Chief Happiness Officer), Optiweb. Je univerzitetna diplomirana psihologinja, ki svojo
kariero že več kot 10 let gradi na kadrovskem področju. Bolj kot ustaljene prakse jo zanimajo novi pristopi in
načini, kako ustvariti še boljšo izkušnjo za (potencialne) zaposlene. Verjame v ljudi in v njihov potencial. Eden
njenih glavnih ciljev je, da ustvarja ravnovesje med potrebami zaposlenih na eni strani in poslovnimi potrebami
na drugi strani. Je zagovornica mentoriranja in prenosa znanja, zato tudi sama rada deli svoje izkušnje in
izobražuje druge. Je tudi sokreatorka največje HR skupnosti v Sloveniji, HRM in the new world.

Dr. Danijela Brečko, izvršna direktorica Sofos - Inštitut za upravljanje znanja in razvoj talentov. Poslovna znanja
in vodstvene veščine je gradila z dodatnimi usposabljanji ter v vlogi direktorice Planeta GV, ki ga je vodila 15 let.
Je vodja katedre za management na MLC  Ljubljana– Fakulteti za management in pravo ter docentka za področje
izobraževanja in kadrovskega managementa na fakulteti Doba. Od leta 2020 opravlja tudi funkcijo predsednice
Združenja EMCC Slovenija, ki je del Evropske zveze mentorjev in coachev (EMCC Global). Od leta 2016 vodi tudi
nacionalni kadrovski projekt Raziskovanje organizacijske energije, kjer koordinira 16 razvojnih partnerjev.

Maja Majstorović Hajduković, ustanoviteljica Agile People Slovenia in strokovnjakinja na področju HR procesov
in transformacije organizacijske kulture. Ima več kot 18 let izkušenj v različnih kadrovskih vlogah v mednarodnih
in slovenskih podjetjih. Majina strast je pomagati vodjem in kadrovskim ekipam do zmage s spremembami – z
zavzetimi ekipami, osredotočenim vodstvom in inovativnim HR. Maja je tudi certificirana Agile HR inštruktorica
in so-avtorica knjige Agile People Principles.

mag. Daša Babič, magistra pedagoške psihologije. Zadnjih 14 let deluje na Zavodu RS za zaposlovanje.
Koordinirala je delo Kariernega središča v Mariboru in področje poglobljenega kariernega svetovanja. V projektu
nacionalna koordinacijska točka VKO sodeluje pri organizaciji in izvajanju izobraževanj za karierne svetovalce, se
udejstvuje domačih in mednarodnih konferenc ter simpozijev z namenom prenosa praks s področja karierne
orientacije ter sodeluje pri nadaljnjem razvoju storitev in pripomočkov za delo z iskalci zaposlitve in šolajočo
mladino. 

Nastja Mulej, trenerka de Bonovih (in drugih) metod kreativnega ter kritičnega razmišljanja. Kreativnost  je iskala
v najrazličnejših projektih in službah, ki bi jim danes rekli kreativne industrije, dokler ni pred 16-imi leti ustvarila
svoje poti kot evangelistka kreativnosti kot temelje veščine 21. stoletja. Otroke in učitelje, time in vodje uprav
uči, kako namerno uporabljati svoje možgane in voditi svoje misli s pomočjo orodij, s katerimi zaznavamo širše,
vidimo več, kreiramo rešitve in novosti ter bolje sodelujemo. Je licencirana trenerka Michaelidesovih metod za
dvig inovativne kulture v timih (12 dejavnikov inoviranja) ter za kreativno soočanje z izzivi (I.D.E.A.S.)

https://forms.gle/6BbtZgBYFXU3bv9D7


Hitri zmenki so ena od možnosti spoznavanja
delodajalcev z iskalci zaposlitve. Gre za hiter
način, kako v čim krajšem času spoznati čim več
kandidatov. To so organizirana srečanja, kjer se
potencialni kadri spoznajo s predstavniki
podjetij. Gre za inovativno, hitro in kratko
povezovanje. V petminutnem srečanju oseba
predstavi svoj zaposlitveni profil, izkušnje,
prednosti in interes za delo, delodajalec pa
postavi kakšno vprašanje, poda povratno
informacijo o njihovem nastopu, predstavi svoje
potrebe po zaposlovanju ter se s kandidati lahko
tudi dogovori za dodatno srečanje oz.
predstavitev. 

Hitre zaposlitvene zmenke bodo vodili kadrovski
strokovnjaki iz različnih slovenskih podjetij.

SEJEMSKI PROGRAM ZA ISKALCE ZAPOSLITVE 50+

Hitri zaposlitveni zmenki z delodajalci

 Fundacija PRIZMA in Zavod RS za zaposlovanje, OS Maribor in Ptuj z gosti

Operacijo Štartaj kariero s potencialom! financirata Republika Slovenija in Evropska unija
iz Evropskega socialnega sklada.

 
Projekt eDigiStars je sofinanciran iz evropskih sredstev (ESRR, IPA, ENI)

www.interreg-danube.eu/edigistars 

analiza pisne predstavitve (CV- ja,
spremnega pisma, vloge in ponudbe za
zaposlitev),
priprava na zaposlitveni razgovor,
ukrepi za spodbujanje zaposlovanja 50+,
spletni zaposlitveni portali in druge
informacije, ki so iskalcem zaposlitve lahko
v pomoč in podporo. 

Individualno karierno svetovanje za
uspešnejši vstop na trg dela:

10:00 - 13:00

Reševanje praktičnih izzivov:
za spoznavanje sebe, prepoznavanje močnih in
šibkih področij, znanj in ključnih kompetenc, ki
jih iščejo delodajalci.

13:00 - 14:00

Trendi na področju zaposlovanja oseb 50+;
Prednosti zaposlovanja oseb 50+;
Osebne izkušnje pri iskanju zaposlitve 50+;
Kako so lahko iskalci zaposlitve še bolj
konkurenčni in zanimivi na trgu dela?

Kariera po petdesetem - okrogla miza:

10:00 - 13:00

10:00 - 13:00

14:00 - 15:00 MREŽENJE IN POGOSTITEV S KOSILOM


