
HR&M konferenca je osrednji slovenski dogodek za  
HR strokovnjake in najvišji management

V ospredju dogodka je izjemen pomen sodelovanja najvišjega vodstva s kadrovskimi 

strokovnjaki za doseganje optimalnega razvoja organizacije in njenih zaposlenih. 

Ker verjamemo, da zgled šteje, vsako leto po izboru posebne komisije izberemo 

najboljši HRM projekt, ki to sodelovanje uspešno prikazuje tudi v praksi.

Od talentov k rezultatom

Letošnja rdeča nit dogodka je dodana vrednost, ki jo ustvarjajo zaposleni. Iskali 
bomo odgovore na vprašanja, kako se v negotovih časih spreminja vloga HR-ja 
ter kako v ekonomsko drugačnih časih ravnati z ljudmi s ciljem dobrih poslovnih 
rezultatov. Če je namreč še včeraj glavna agenda privabljanje talentov, je danes v 

ospredju predvsem to, kako zagotoviti sredstva, da jih lahko še naprej obdržimo. 

Kaj storiti, če to ni več mogoče, ali pa če se pokaže, da ključni zaposleni v težkih 

časih ravnajo drugače kot smo si predstavljali – nič neobičajnega ni, če v kriznih 

časih pri zaposlenih na plano stopijo drugačne veščine.

24. NOVEMBER 2020

SPLETNI DOGODEK

Od talentov k rezultatom

www.planetgv.si/hrm-konferenca



PROGRAM

Torek, 24. november
8.00–8.30 Registracija udeležencev na spletni dogodek

8.30–8.45 Uvodni nagovor in pozdrav udeležencem

8.45–9.20 Upravljanje dodane vrednosti talentov v času turbulence
 Alenka Vujkovac

9.20–9.50 Kako se pripraviti na nepredvidljivo
 Tone Stanovnik, Špica International

9.50–10.00 Odmor

10.00–10.45 Okrogla miza: Kriza kot priložnost, a priložnost za kaj?
 Ilijana Javornik in Janez Novak, SRL merilna tehnika
 Tilen Sotler in Andrej Orožen, Dewesoft

10.45–11.15 Vzgoja talentov v korporacijah
 Wolda Grant, Deloitte

11.15–11.25 Odmor

11.25–11.55 Prihodnost je neznana, kako vedeti, kaj potrebujemo iskati  
 v kadrih
 Tina Kastelic

11.55–12.15 Mapiranje kompetenc, stroškovna učinkovitost, igrifikacija 
 in prihodnost človeških virov
 Zsolt Abraham

12.15–13.00 Odmor za kosilo

13.00–13.45 Kaj storiti, ko oblast v organizaciji tiho prevzamejo  
 neformalni vodje?
 Mojca Justin

13.45–14.30 Predstavitev projektov in podelitev nagrad za HRM projekt leta

14.30 Zaključek konference

KOTIZACIJE 
• HRM naročniki: 290 € + DDV
• Redna: 330 € + DDV 

KOTIZACIJA VKLJUČUJE
• Dostop na vsa predavanja
• Delovno e-gradivo
• Potrdilo o udeležbi
• Ob redni prijavi naročnina na HRM revijo



PRIJAVNICA

 Da, prijavljam se na HR&M konferenco 2020

Ime in priimek

Delovno mest

Podjetje

Naslov

Poštna številka

Telefon

Elektronska pošta

ID številka za DDV

Davčni zavezanec  DA  NE

Datum

Podpis

S podpisom jamčite, da se strinjate s splošnimi pogoji: www.planetgv/splosni-pogoji.
Prijavnico lahko pošljete tudi po faksu na številko 01 30 94 445.


