
 

 

                                                                    

  

 

Spoštovani,  
 
Združenje bank Slovenije v sodelovanju z odborom za izobraževanje pri ZBS organizira  
 

        POSVET KADROVSKIH SLUŽB 
                               »SPODBUJANJE SPREMEMB IN DODAJANJE POSLOVNE VREDNOSTI« 

 
Sreda, 25. maj 2022  

Dvor Jezeršek, Zgornji Brnik 63, Cerklje na Gorenjskem 

 
 
 

Srečanje je namenjeno vodilnim in zaposlenim v kadrovskih službah bank, hranilnic, 
leasing družbah in drugih finančnih in ostalih institucijah na področju organizacije, 
razvoja kadrov in izobraževanja. 
          
Program: 

08.30 – 09.00 Registracija udeležencev 
  

09.00 – 09.30 Pozdravni nagovor 

Zorica Jerič, NLB d.d., predsednica Odbora za izobraževanje pri ZBS, NLB d.d. 

Viljenka Markič Simoneti, vodja Izobraževalnega centra ZBS  

Renato Založnik, predsednik uprave, Delavska hranilnica d.d. 
  

09.30 – 10.15     Implementacija ESG dejavnikov in kadrovski izzivi v bankah 

Alenka  Recelj Mercina, NLB d.d. 
  

10.15 – 10.45 Odmor  
  

10.45 – 11.45   

 
Trajnostne rešitve med analognim in digitalnim 
dr. Dan Podjed, Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in 

umetnosti 
11.45 – 12.30   Spopadanje s spremembami, vzorci, ki nas omejujejo….katere vzorce 

je potrebno zavreči in katere razviti…. 
Silvester Kmetič, KHD 

  

12.30 – 13.30 Odmor za kosilo 

13.30 – 15.00 Miti, resnice in najboljše prakse na področju Hibridnega vodenja in 

dela  
Matej Golob, CorpoHub in Vesna Reich, Nova KBM d.d.  

  

15.00 – 15.30 
 

Zdrav dih za boljšo učinkovitost 
Janez Hudovernik, Pro Acta 

  

15.30 Sklepne misli in zaključek posveta 

Zorica Jerič, NLB d.d., predsednica Odbora za izobraževanje 

  

 

 

 

https://intranet.zbs-giz.si/Organizacije/Edit.aspx?id=379
https://intranet.zbs-giz.si/Organizacije/Edit.aspx?id=379


 

 

                                                                    

 

 

Splošne informacije: 

Udeleženci posveta do gradiva in potrdil o udeležbi dostopajo z registracijo v sistem 
Izobraževalnega centra Združenja bank Slovenije. Kotizacija za udeležbo znaša 320,00 € + ddv, 
poravnali jo boste po prejemu računa. Za prijave po 17. maju je kotizacija 10% višja. Za 3 ali 
več udeležencev iz iste institucije priznan 10% popust.   

Prijave: 

Prijave sprejemamo do torka, 17. maja 2022 na spletni strani Združenja bank Slovenije preko 
prijavnice. Morebitne odjave sprejemamo prav tako do 17. maja na ic@zbs-giz.si, sicer se 
zaračuna celotna kotizacija. 

V kolikor razmere ne bodo dopuščale izvedbe posveta na klasičen način v dvorani, bomo posvet 
izvedli na daljavo preko MS Teams na isti datum. V primeru izvedbe na daljavo, udeleženci 
prejmejo povezavo do dogodka dan pred posvetom na e-naslov s katerim so prijavljeni na 
dogodek.  

Za dodatne informacije v zvezi z dogodkom smo vam z veseljem na razpolago v Izobraževalnem 
centru ZBS na ic@zbs.giz.si 
 
V upanju da se nam boste na posvetu pridružili, sodelovali v razpravah in prispevali k uspešni 
izvedbi, vas lepo pozdravljamo.  
 
Vljudno vabljeni! 
 
 

 
        Viljenka Markič Simoneti                          mag. Stanislava Zadravec Caprirolo  
             Vodja Izobraževalnega centra                                          Direktorica 
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