
 

Ob praznovanju mednarodnega dneva človekovih pravic, 

vljudno vabimo na tradicionalni dogodek Listine raznolikosti Slovenija  

Raznolikost, enakost, vključenost: 

Varovanje vrednot v času krize 

9. december, 2022  

9.30 – 15.00  

Kristalna palača 

Dogodek poteka pod častnim pokroviteljstvom predsednice Državnega zbora Republike Slovenije 
mag. Urške Klakočar Zupančič. 

Pandemija. Podnebna kriza. Energetska kriza. Globalni konflikti. Današnji časi izzivajo občutek varnosti in 
podžigajo strahove. Vse to neposredno vpliva na organizacije in zaposlene. Kakšne so posledice trenutnih 
družbenih pretresov na svet dela? Kako lahko organizacije preko jasnega namena in občutka pripadnosti krepijo 
odpornost in duševno zdravje zaposlenih?  

Kako braniti vrednote raznolikosti, enakosti in vključenosti v času populizma, bega, vojn in kriz? Kako lahko 
zgradimo mostove in prepričamo tiste, ki dvomijo oz. ljudi, ki se čutijo nepovezane?  

Zlasti v trenutnih globalnih razmerah raznolikost ni »dekadentna«, temveč je, z modrim upravljanjem, ključ do 
uspeha v poslu in družbi ter pot k trajnemu miru.  

Kakšno je trenutno stanje in pogled v prihodnost: Kako lahko managerji premagajo nove izzive v prihodnosti?   

Vljudno vabljeni!  

Z NAMI BODO:  

• mag. Urška Klakočar Zupančič, predsednica Državnega zbora Republike Slovenije 

• Barbara Zupančič, direktorica, Listina raznolikosti Slovenija 

• Nejc Jaka Sekula, globalni vodja raznolikosti in vključenosti, Novartis 

• Mirjana Matešić, direktorica, HR PSOR (Listina raznolikosti Hrvaška) 

• Petra Juvančič, izvršna direktorica, Združenje Manager 

• Marko Podgornik Verdev, direktor, Mikro+Polo, d.o.o. 

• Miha Čander, direktor, Beletrina 

• Vita Vukotič, direktorica razvojnih projektov, Mediade, d.o.o.(predstavnica mreže uporabnikov LRS) 

• Sabina Sobočan, direktorica, Varis Lendava, d.o.o. 

• Igor Pavel, direktor, Dobrovita, d.o.o. 

• Jana Ponikvar, direktorica, Šentprima 

 

 

 



 

PROGRAM DOGODKA:  

9.30   Registracija udeležencev 

10.00   POZDRAVNI NAGOVOR 

mag. Urška Klakočar Zupančič, predsednica Državnega zbora Republike Slovenije 
Barbara Zupančič, direktorica Listine raznolikosti Slovenija 

10.15  Slavnostno podpisovanje Listine raznolikosti Slovenija pod častnim pokroviteljstvom 
predsednice Državnega zbora Republike Slovenije mag. Urške Klakočar Zupančič 

Voditelji slovenskih organizacij bodo slavnostno podpisali Listino raznolikosti Slovenija.  

11.15  ODMOR  

11.30- 12.45 OKROGLA MIZA: »Workplace Inclusion Champion: za preobrazbo organizacijske kulture so 
ključni ljudje« s podelitvijo W.I.C. certifikatov. 

GOSTJE: Mirjana Matešić (HR PSOR,Listina raznolikosti Hrvaška), Barbara Zupančič (Listina 
raznolikosti Slovenija), Nejc Jaka Sekula (Novartis), Vita Vukotič (Mediade, predstavnica mreže 
uporabnikov LRS)  

Okroglo mizo moderira mag. Jana Ponikvar. 

V letu 2021/2022 je Listina raznolikosti Slovenije vodila razvoj in izvedbo izobraževanja 
Workplace Inclusion Champion ter regijske mentorske mreže za raznolikost in vključenost, 
skupaj s partnerji iz Hrvaške in Romunije. V izobraževanje in mentorski proces je bilo 
vključenih 65 oseb, ki so za svoje organizacije, pod vodstvom mentorjev – strokovnjakov z 
različnih področij upravljanja raznolikosti, razvili RVE projekte. Na okrogli mizi bodo 
spregovorili o vključujoči organizacijski kulturi.  

12.45 – 13.00  ODMOR  

13.00 – 14.15 OKROGLA MIZA »Vrednote v svetu dela = Dejavnik uspeha v  času krize« 

GOSTJE: Petra Juvančič (Združenje Manager), Sabina Sobočan (Varis Lendava, d.o.o.), Marko 
Podgornik Verdev (Mikro+Polo, d.o.o.), Mitja Čander (Beletrina), Igor Pavel (Dobrovita, d.o.o.) 

Okroglo mizo moderira Barbara Zupančič. 

Vodje slovenskih organizacij bodo spregovorili kako voditi z zgledom ter kako preko 
vključujočega vodenja napredovati v kulturi sodelovanja. Kako zgraditi kulturo, kjer zaposleni 
prispevajo svoje ideje? Kulturo, kjer zaposleni prepoznajo zahteve prihodnosti in so 
pripravljeni razmišljati na nov način? Kakšno je trenutno stanje v slovenskem delovnem okolju 
in kako lahko managerji premagajo nove izzive v prihodnosti?  

14.15   Pogostitev in mreženje  

PRIJAVNICA: Zaradi lažje organizacije dogodka vas prosimo za prijavo vaše udeležbe (število mest je omejeno) 
Prijavite se na tej povezavi 

LOKACIJA: Kristalna palača, Kongresna dvorana v 2. nadstropju. (Ameriška ulica 8, 1000 Ljubljana) 

PARKIRNA MESTA: Brezplačna parkirna mesta so na voljo ob Kristalni palači, ter na brezplačnih parkiriščih v 
neposredni bližini.  
 
* V kolikor potrebujete tolmača, nam to prosimo sporočite do 6.12.2022 na listina@raznolikost.eu 
** Kristalna dvorana je dostopna za osebe z gibalno oviranostjo 

https://forms.gle/Preyy8cY8F4tbTXG6
https://www.raznolikost.eu/wp-content/uploads/Parkirni-rezim-kongresna-dvorana-KP-1.pdf
mailto:listina@raznolikost.eu


 

Predstavitev govorcev na dogodku: 

 

  



 

 


