
 

   

 

 

 

 

 

Vsebina dogodka se nanaša tudi na rezultate dela Kompetenčnih centrov za razvoj kadrov, ki so potekali med leti 
2011-2013 in bili sofinancirani s strani Evropskega socialnega sklada in Ministrstva za delo, družino,socialne zadeve 
in enake možnosti. 

Vljudno vabljeni na razvojno delavnico: 

DESIGN MANAGEMENT IN ZNAMČENJE  
KOT SISTEMSKA SMER RAZVOJA LESARSKIH PODJETIJ, 

 

ki bo v četrtek, 10. decembra 2015, ob 10.00 uri  
na Javnem skladu RS za razvoj kadrov in štipendije,  v pritličju (velika sejna soba) 

Poslovne stavbe SLOVENIJALES na Dunajski 22, Ljubljana 
 

Načrtovanje in razvoj izdelkov in storitev ter njihovo trženje, se v sodobnem poslovnem svetu 
bliskovito spreminja. Doseganje dodane vrednosti zahteva kompetentne in motivirane zaposlene ter 
trajnostni model razvoja podjetja. To je velik izziv ne samo za vodilne temveč prav vse zaposlene. Iskanje 
novih poti je stalnica, pomoč pa vedno dobrodošla.  

S konferenco želimo spodbuditi ambicioznost, zmagovalni in podjetniški duh v podjetjih ter 
oblikovati sistematični pristop tistim, ki se bodo na to pot podali. Izpostavili bomo rezultate dela in 
nadaljnje načrte Kompetenčnega centra za KOCles. V strokovnem delu bomo poudarili vsebino »design 
managementa«, znamčenja ter drugih kompetenc zaposlenih, ki lahko okrepijo uspešnost delovanja 
slovenskih lesarskih podjetij ter tako ohrani delovna mesta v tej ključni slovenski gospodarski panogi. 
SLOVENSKI LESARJI, VABLJENI! 
 

PROGRAM 

9:30 - 10:00   Registracija udeležencev  

10:00 - 10:30   Uvodni nagovori 
Damjana Košir, direktorica direktorata za trg dela in zaposlovanje pri MDDSZ 
Franc Pristovšek, direktor Javnega sklada RS za razvoj kadrov in štipendije 
Igor Milavec, direktor Združenja lesne in pohištvene industrije pri GZS 
Bernard Likar, Lesarski grozd in projektna pisarna KOCles - izkušnja projekta KOCles 
Matej Feguš, direktor podjetja DONAR d.o.o. 

10:30 - 12:00  Strokovna predavanja 
»Design management kot generator dodane vrednosti«, Miha Klinar, vodja 
kompetenčnega centra za Design Management 
»Branding: Od izdelkov do uspešnih znamk«, Metka Hrovat, Brand Trust 
»Predstavitev doseženih ciljev in izkušenj projekta KCDM«, Tina Mahne, vodja 
projektne pisarne kompetenčnega centra za Design Management 

12:00 – 12: 30  Odmor 

12:30 – 13:30  Razprava – Design management ter druge prioritete razvoja kadrov, ki jih lahko 
izkoristi lesarska industrija v okviru Kompetenčnih centrov za razvoj kadrov 
Jože Prikeržnik, v.d. direktorja direktorata za lesarstvo pri MGRT 
Tea Pirih,  direktorat za lesarstvo pri MGRT   
Franc Zupanc, direktor ALPLES d.d. 
Iztok Bizjak, direktor GONZAGA-PRO d.o.o. 
Matej Feguš, direktor DONAR d.o.o. 
Aleš Vidmar, Javni sklad RS za razvoj kadrov in štipendije 

13:30 - 14:00  Zaključki konference 
 

Prijavnico nam najkasneje do 8. decembra 2015 vrnite 
po e-pošti lesarstvo@gzs.si ali pa izpolnite on-line PRIJAVNICO. Kotizacije ni! 
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