
Mednarodna okrogla miza in slavnostno podpisovanje bosta potekala pod častnim pokroviteljstvom 

mag. Ksenije Klampfer, ministrice za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti. 

 

 

Mednarodna okrogla miza 

s slavnostnim podpisovanjem 

5. december, 2018 

 11:00 -15:00  

Kristalna palača, BTC City - Ljubljana 

 

“Vrednote vključenosti in enakosti spodbujajo rast podjetij” 

 

Začetek novega in inovativnega načina spodbude prostovoljne zaveze podjetij z 

vzpostavitvijo prve Listine raznolikosti v Franciji, je prispevalo k razmahu evropskega gibanja 

na temo upravljanja z raznolikostjo. V letih 2017/2018 smo se pridružili temu gibanju in 

skupaj s Hrvaško in Romunijo, vzpostavili 3 nove nacionalne Listine raznolikosti, ki so združile 

gospodarske, vladne in nevladne organizacije.  

Na okrogli mizi se bomo zazrli v začetke gibanja pred 14 leti, ki zdaj odraža 21 evropskih 

Listin raznolikosti, ki združujejo več kot 10.000 evropskih podjetij in 18 milijonov zaposlenih. 

Osvetlili bomo pomembnost povezovanja pozitivnih zavez ter javnega komuniciranja o tej 

temi, poiskali bomo možne točke sodelovanja, reflektirali trenutno stanje v regiji in vsak pri 

sebi poskušali najti možnosti za lastni prispevek k bolj vključujoči družbi.  

Navsezadnje “Družba, ki ima dovolj posluha za raznolikost, kjer se zavedamo soodvisnosti in 

dopolnjevanja, s prevzemanjem odgovornosti naših vplivov, je uspešna ter trajna.” 
(iz Listine raznolikosti Slovenija). 

Vljudno vabljeni! 

Z NAMI BODO: 

 ga. Breda Božnik, Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti 

 ga. Anu Ritz, European Commission Policy Officer on non-discrimination policies 

 ga. Anne Dechanel, generalna sekretarka, Charte de la Diversite 

 ga. Mirjana Matešić, direkorica HR BCSD, Hrvatska povelja raznolikosti  

 ga. Dana Oancea, president FIC Romania, Carta Diversitatii Romania  

 ga. Saša Mrak, izvršna direktorica Združenja Manager 

 prof. dr. Danica Purg, direktorica in dekanja IEDC – Poslovna šola Bled 

 ga. Barbara Zupančič, vodja projekta I.D.E.A.S., Listina raznolikosti Slovenija 

 

  

https://goo.gl/maps/awhEvyepvyB2
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PROGRAM DOGODKA:  

 10:30  registracija udeležencev 

 11:00 POZDRAVNI NAGOVOR 

Breda Božnik, državna sekretarka 

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti 

 

Anu Ritz,  

European Commission Policy Officer on non-discrimination policies 

 

 11:20 SLAVNOSTNO PODPISOVANJE 

Direktorji, predsedniki in člani uprav ter drugi predstavniki organizacij 

(gospodarskih, javnih in nevladnih) 

 

 12:30  OKROGLA MIZA z mednarodno udeležbo 

“Vrednote vključenosti in enakosti spodbujajo rast podjetij” 

 

 13:30  ZAKLJUČNE BESEDE 

  prof. dr. Danica Purg,  

ambasadorka Listine raznolikosti Slovenija 

 

 druženje ob prigrizku 

 

 

PRIJAVNICA 
zaradi lažje organizacije dogodka vas prosimo za prijavo udeležbe  

(število mest je omejeno) 

 

Dogodek bo potekal v slovenskem in angleškem jeziku. Za tolmačenje je poskrbljeno.   
 

Več o lokaciji dogodka: KRISTALNA PALAČA   

Parkirni režim:  

Obiskovalci kongresne dvorane imajo možnost parkiranja v neposredni bližini Kristalne palače v I. kleti (od št. 

533-601) ter na 40 parkirnih mestih ob Kristalni palači ali na 60 parkirnih mestih na parkirišču nasproti Kristalne 

palače.  Obiskovalci na vhodni rampi vzamejo parkirni listek, ki ga ob odhodu na recepciji Kristalne palače 

razknjižijo z navedbo na katerem dogodku v dvorani so bili in imeli bodo brezplačen izhod. Parkiranje je mogoče 

tudi na ostalih razpoložljivih prostih parkirnih mestih, pri čemer priporočamo veliko brezplačno parkirišče za 

Kristalno palačo (v smeri proti Lidlu), ki se odpre ob 9. uri. 

https://www.1ka.si/a/186093
http://www.kristalna-palaca.com/kongresna-dejavnost

