
 

 

slavnostno podpisovanje  
z okroglo mizo 
10. december, 2019 

 10:30 -13:30  
MAO Ljubljana 

 

“Vključujoče upravljanje z raznolikostjo - 

dobre prakse podpisnikov Listine” 
 

Minevata 2 leti od vzpostavitve Listine raznolikosti Slovenija, ki je do danes združila 

116 podjetij, organizacij in javnih ustanov.  

Tretje slavnostno podpisovanje Listine organiziramo v sodelovanju z veleposlaništvom 

Kraljevine Nizozemske, ki si močno prizadeva za vključenost in enakost znotraj 

predstavništva in tudi v javnih dejavnostih. Nizozemska Listina združuje 200 podpisnikov, 

podpisala so jo vsa nizozemska ministrstva in večina vladnih organizacij.  

10. decembra, se bodo Listini raznolikosti Slovenija slavnostno pridružile nove podpisne 

organizacije. 

Podpisni dogodek bomo pospremili s predstavitvijo dobrih praks vključujočega upravljanja 

z raznolikostjo podpisnikov Listine. Okrogla miza je namenjena vpogledu v dobre prakse in 

izzive, s katerimi se soočajo mala, velika in srednja podjetja, ki delujejo v Sloveniji.  

 

Vljudno vabljeni! 

Z NAMI BODO: 
(spremljajte program na naši spletni strani, kjer bomo seznam gostov sproti dopolnjevali) 

• g. Miha Lobnik, zagovornik načela enakosti, častni pokrovitelj 

• g. Marco Hennis, veleposlanik Kraljevine Nizozemske v RS 

• ga. Ilijana Šuligoj Javornik, direktorica kadrovskega področja RLS Merilna tehnika d.o.o. 

• g. Nejc Jaka Sekula, globalni vodja raznolikosti in vključenosti, Novartis tehnične operacije in 

globalna kakovost 

• ga. Saša Mrak, izvršna direktorica Združenja Manager in ambasadorka Listine raznolikosti 

Slovenija 

• ga. Anisa Faganelj, vodja akademije AMZS 

• ga. Petra Urh, poslovni partner za človeške vire, Pivovarna Laško Union d.o.o. 

 

Slavnostno podpisovanje z okroglo mizo bo potekalo 

 pod častnim pokroviteljstvom Zagovornika načela enakosti Mihe Lobnika. 

 
  

https://www.raznolikost.eu/slavnostno-podpisovanje-listine-raznolikosti/


Slavnostno podpisovanje z okroglo mizo, 10. december, 2019  

    

 

 

PROGRAM DOGODKA:  

 10:30  registracija udeležencev 

 11:00 POZDRAVNI NAGOVOR 

 

Miha Lobnik, zagovornik načela enakosti 

 

Marco Hennis, veleposlanik 

Veleposlaništvo Kraljevine Nizozemske v RS 

 

 

 11:20 OKROGLA MIZA 

   “Vključujoče upravljanje z raznolikostjo –  

dobre prakse podpisnikov Listine” 

 

 

 12:30  SLAVNOSTNO PODPISOVANJE     

Direktorji, predsedniki in člani uprav ter drugi predstavniki organizacij 

(gospodarskih, javnih in nevladnih) 

 

 

 13:30 NAGOVOR AMBASADORKE LRS IN ZAKLJUČNE BESEDE 

Saša Mrak, izvršna direktorica Združenja Manager 

 

 

 druženje ob prigrizku 

 

 

Dogodek moderira: mag. Jana Ponikvar 

 

 

Slavnostno podpisovanje z okroglo mizo bo potekalo 

 pod častnim pokroviteljstvom Zagovornika načela enakosti Mihe Lobnika. 

 

 

LOKACIJA: Muzej za arhitekturo in oblikovanje (MAO), Rusjanov trg 7, 1000 Ljubljana 

Parkirna mesta so na voljo v neposredni bližini.  

Mestni avtobus: 20 Nove Stožice-Fužine, 22 Kamna Gorica-Fužine   

 

https://goo.gl/maps/AnNDgf4Rg29TQEf4A

