
vodi doktorsko raziskovalno skupino

na področju vodenja na Univerzi v

Cambridgu, Velika Britanija

prva in edina coachinja v Sloveniji z

akreditacijo Master Certified Coach

(MCC) pri International Coaching

Federation, ZDA

poučuje Odličnost vodenja, Coaching

v organizacijah ter Vodenje in

organizacijska kultura na Fakulteti za

organizacijske študije v Novem mestu

 priznana in nagrajena izobraževalna

trenerka v mednarodnih korporacijah

za področje razvoja vodenja

doc. dr. (EdD, VB) Tatjana Dragovič

Andersen 

direktor Razvojno izobraževalnega

centra Novo mesto

član Strokovnega sveta za izobraževanje

odraslih pri Ministrstvu za izobraževanje

znanost in šport

Gregor Sepaher 

coach od leta 1999

poučuje razvoj vodenja na poslovni

šoli Roberta H. Smitha

ima akreditacijo MCC (Master

Certified Coach) pri Mednarodni

Federaciji za Coaching (International

Coaching Federation), ZDA

poučuje coaching na American

University v Washingtonu

Sandra Stewart

antropologinja in direktorica Inštituta 8.

marec, aktivistka za enakopravnost

spolov

edina Evropejka, ki je med letošnjimi

izbranci prejela štipendijo Obamove

fundacije za študij na Columbia

University v New Yorku kot prepoznana

»vodja prihodnosti«

Inštitut 8. marec je pripravil tudi druge

uspešne kampanje, in sicer kampanjo za

potrditev novele kazenskega zakonika, ki

vnaša nov koncept dojemanja spolnih

kaznivih dejanj po modelu »samo ja je

ja«, in kampanjo proti ukinitvi dodatka za

delovno aktivnost. 

Nika Kovač

generalna direktorica Zavoda za

zdravstveno zavarovanje Slovenije

predavateljica na Fakulteti za

organizacijske študije v Novem mestu

doktorirala s področja poslovnih ved z

doktorsko disertacijo: Kontrolna

teorija sistemov - nov model za

sistemsko razmišljanje (s preveritveno

aplikacijo na primeru zdravstvenega

varstva)

doc. dr. Tatjana Mlakar

generalna direktorica družbe Adrie

Mobil, d. o. o.

članica upravnega odbora krovne

panožne zveze ECF (European Caravan

Federation)

podpredsednica Gospodarske zbornice

Dolenjske in Bele krajine ter članica

nadzornih svetov v družbah Adria

Concessionaries Ltd., Adria Dom, d. o. o.,

Adria Distribution Spain S.L.U. ter Adria

Benelux B.V.

prejemnica številnih priznanja (nagrada

Gospodarske zbornice Slovenije za

posebne dosežke v gospodarstvu,

priznanje Menedžerka leta 2004)

družba Adria Mobil pod njenim

vodenjem dosegla številne mejnike ter v

letu 2017 prejela tudi najvišje državno

priznanje za poslovno odličnost (EFQM)

Sonja Gole

izvršna direktorica sektorja Kadri in

organizacija v družbi Adria Mobil, d.

o. o.

notranja presojevalka za sistem

vodenja kakovosti ISO 9001 ter

certificirana nadzornica

predsednica Sekcije za ravnanje s

človeškimi viri pri Gospodarski

zbornici Dolenjske in Bele krajine,

namestnica predsednika nadzornega

sveta v Adrii Plus, d. o. o.

članica nadzornega sveta v

Pokojninski družbi A ter članica zveze

društev za kadrovsko dejavnost

dolgoletna članica Združenja

manager ter predsednica

Kolesarskega kluba Adria Mobil

Mojca Novak

soustanovitelj podjetja Pure Planet

(podjetje za obnovljivo energijo), Velika

Britanija

doktorski raziskovalec trajnostnega

izobraževanja na Univerzi v Cambridgeu v

Veliki Britaniji

direktor podjetja Smart Energy, Velika

Britanija

30-letne izkušnje na vodilnih pozicijah v

mednarodnih korporacijah

Steven Day

Vabljeni strokovnjaki na posvetu


