Program Zaključne konference EQPOWEREC
7. september 2016, Velika dvorana Fakultete za družbene vede

9.30 – 10.00

Registracija udeležencev/-k

10.00 – 10.30

Dobrodošlica in pozdravni nagovori
Prof. dr. Rado Bohinc, dekan Fakultete za družbene vede (Univerza v
Ljubljani), član raziskovalne skupine projekta EQPOWEREC
Prof. dr. Aleksandra Kanjuo Mrčela, vodja projekta EQPOWEREC, Fakulteta
za družbene vede (Univerza v Ljubljani)
Dr. Anja Kopač Mrak, ministrica za delo, družino, socialne zadeve in enake
možnosti, častna sponzorka projekta
Ga. Kathrina Ramberg, prva sekretarka veleposlaništva Kraljevine Norveške

10.30 – 11.30

Kako lahko v Sloveniji uporabimo norveško izkušnjo?
Predstavitev norveške izkušnje, skupno delo v okviru projekta EQPOWEREC,
izpostavitev podobnosti med Norveško in Slovenijo (primerjava konteksta).

Govorci/-ke: prof. dr. Morten Huse (vodilni raziskovalec na BI, vodja Reinhard Mohnove katedre
vodenja in upravljanja na Univerzi Witten/Herdecke, Nemčija), prof. dr. Cathrine Seierstad
(profesorica na Univerzi Queen Mary v Londonu in gostujoča predavateljica na Univerzi
Witten/Herdecke, Nemčija), prof. dr. Gillian Warner Søderholm (vodja Oddelka za
komuniciranje in kulturo na BI Norveški poslovni šoli)
Pogovor vodi: prof. dr. Andrej Rus (član raziskovalne skupine projekta EQPOWEREC)
11.30 – 11.45

Odmor za kavo

11.45 – 13.30

1. SKLOP: Enakost spolov kot prioriteta na nacionalni in organizacijski
ravni

(11.45 – 12.45)

Spolne kvote kot ukrep za doseganje enakosti spolov v gospodarstvu
Predstavitev osnutka zakona o ukrepih za uravnoteženo zastopanost
žensk in moških na mestih odločanja v gospodarstvu.

Govorci/-ke: dr. Milan Brglez (predsednik Državnega zbora RS), mag. Alenka Bratušek (prva
premierka RS, poslanka in predsednica stranke Zavezništvo socialno-liberalnih demokratov), ga.
Ljudmila Novak (poslanka, predsednica stranke Nova Slovenija), g. Alojz Peterle (poslanec
Evropskega parlamenta) (še v potrjevanju)
Pogovor vodi: prof. dr. Aleksandra Kanjuo Mrčela (vodja projekta EQPOWEREC, UL FDV)
(12.45 – 13.30)

Vloga najvišjega menedžmenta pri spodbujanju enakosti spolov v
podjetjih/organizacijah

Prejemniki/-ce nagrad »Managerkam prijazno podjetje« predstavijo uspešne
ukrepe znotraj svojih organizacij.
Govorci/-ke: ga. Tanja Skaza (direktorica Plastike Skaza), g. Matjaž Merkan (direktor družbe
Swatycomet), ga. Mojca Kert Kos (direktorica Petrola Energetike).
Pogovor vodi: ga. Sonja Šmuc (izvršna direktorica Združenja Manager)
13.30 – 14.00

Kosilo

14.00 – 15.45

2. SKLOP: Z dobrimi praksami do najboljših kadrov

(14.00 – 15.00)

V bitki za talente naj vedno zmaga talent
Predstavitev dobrih kadrovskih praks.

Govorci/-ke: ga. Mojca Novak (izvršna direktorica Sektorja kadri in organizacija v Adrii Mobil), g.
Nejc Jaka Sekula (ustanovitelj društva Mladi eksperti kadrovske stroke), g. Primož Zupan (Idea
Manager v Halcomu)
Pogovor vodi: dr. Boris Dular (direktor kadrovskega sektorja Krke)
(15.00 – 15.45)

Nad »stekleni strop« z močjo besed
Video predstavitev zmagovalke natečaja »Prebijmo stekleni strop« in
njenega motivacijskega sporočila. Pomembnost tematike enakosti spolov v
gospodarstvu za študentke in mlade ženske.

Govorke: ga. Maja Dizdarević (vodja Kariernega centra UL), mag. Anja Strojin Štampar
(članica uprave SDH), mag. Sonja Klopčič (menedžerka, članica žirije in mentorica na natečaju
»Prebijmo stekleni strop«), Kornelija Kamenik (študentka zmagovalka natečaja)
Pogovor vodi: mag. Jasna Mikić (članica raziskovalne skupine projekta EQPOWEREC)
15.45

Zaključek

Spremljajoči dogodki:
8.30 – 9.30 (Barbado): Dogodek »Zajtrk z ministrico« (ministrica za delo, družino, socialne
zadeve in enake možnosti, dr. Anja Kopač Mrak se bo sestala s študentkami, zmagovalkami na
natečaju »Prebijmo stekleni strop«, ki je potekal v sklopu projekta).
14.00 – 15.00 (predavalnica 19, FDV): Sestanek širše delovne skupine za pripravo Zakona o
ukrepih za uravnoteženo zastopanost žensk in moških na mestih odločanja v gospodarstvu, ki
nastaja na Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.
16.00 – 17.00 (Velika dvorana, FDV): Tiskovna konferenca EQPOWEREC (predstavniki
partnerjev projekta bodo podali svoje zaključke ob koncu projekta).

