
                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Razpis 

Evropska kadrovska nagrada 2011 za tiste,  ki delajo v »poklicu za ljudi« 

Tema: Zbliževanje: premislek o vlogi ravnanja z ljudmi kot spodbujevalca 

Z zmagovitim esejem se brezplačno udeležite 25. Mednarodne konference EAPM, ki bo z 

enako naslovno temo v Istanbulu, Turčija, od 28.-30.9.2011 

Z namenom, da bi spodbudilo napredno in inovativno razmišljanje o vlogi kadrovske funkcije 

v sodobnem poslovnem okolju, Evropsko združenje za kadrovski management (European 

Association for Personnel Management - EAPM) razpisuje nagradni natečaj za najboljši esej 

na temo: Zbliževanje - premislek o vlogi ravnanja z ljudmi kot spodbujevalca. ZDKDS je kot 

slovenski član EAMP z veseljem podprl to akcijo in zato objavljamo razpis za nagrado na 

nacionalni ravni. Uradni letak EAPM si lahko ogledate na spletni strani ZDKDS (www.zdkds-

zveza.si). 

Za nagrado se potegujejo vsi kadrovski managerji ali strokovnjaki ter študenti, ki so že člani 

ali pa se ob tej priložnosti včlanijo v ZDKDS.  Nagrada za zmagovalni esej na nacionalni ravni 

je brezplačna udeležba na  mednarodni konferenci združenja EAPM, ki bo letošnje leto v 

Istanbulu v Tučiji, in sicer od 28. do 30.9.2011.  

ZDKDS vas zato vabi, da napišete do pet strani dolg esej na razpisano temo:  

Zbliževanje: Premislek o vlogi ravnanja z ljudmi kot spodbujevalca.  

Vaše prispevke pričakujemo do 1.4.2011. 

 

Žirija, ki jo v ta namen imenovalo predsedstvo ZDKDS in jo sestavljajo: dr. Nada Zupan 

(predsednica), Vanda Pečjak, dr. Boris Dular, Tatjana Lozar in Zlata Arrigler, bo izmed vseh 

prispelih esejev izbrala in s priznanjem nagradila pet najboljših esejev ter njihove avtorje 

povabila, da jih predstavijo kot uvodne misli v razpravo na posebnem strokovnem srečanju v 

tretjem tednu meseca aprila 2011. Na tem srečanju bo komisija tudi izbrala zmagovalca 

nacionalnega natečaja. Poleg glavne nagrade, ki je brezplačna udeležba na mednarodni 

konferenci EAPM v Turčiji, bodo trije prvouvrščeni avtorji dobili za nagrado brezplačno 

kotizacijo na letni konferenci ZDKDS. Vsi izbrani eseji pa bodo objavljeni v reviji Kadri. 

Convergence - Rethinking the role of 
People Management as the catalyst 



Navodila za avtorje 

 

Pogoji sodelovanja: Sodelujejo posamezni avtorji, ki so člani ZDKDS (lahko se včlanijo ob tej 
priložnosti) ter študenti. Prispevki naj bodo delo posameznega avtorja, čeprav je pri 
nastajanju možno sodelovanje z drugimi (pri čemer mora avtor v eseju omeniti njihov 
prispevek). Sodelujejo lahko vsi, ki so vključeni v izvajanje kadrovskih aktivnosti, bodisi kot 
managerji bodisi kot strokovnjaki. Člani strokovne žirije in zaposleni ZDKDS ne morejo 
sodelovati na tem nagradnem natečaju. 

Tema: Zbliževanje: Premislek o vlogi ravnanja z ljudmi kot spodbujevalca. Svetu vladata 

čedalje večja negotovost in hud konkurenčni boj. Zato podjetja nenehno iščejo načine, kako pridobiti 

in zadržati konkurenčno prednost. Eden od očitnih načinov so ljudje in načini, kako podjetja ravnajo z 

njimi. Tradicionalno je bilo ravnanje z ljudmi pojmovano predvsem kot naloga kadrovskih služb, 

danes so v izvajanje te vloge vključeni managerji na vseh ravneh organizacije. Razvoj je jasno pokazal 

potrebo, da je nujno dvigniti kadrovsko funkcijo na višjo raven, če želimo učinkovito povezati ljudi in 

poslovno uspešnost. Prav ta vidik, povezovanja ljudi in uspešnosti, naj bo osrednja tema eseja. Kako 

lahko dosežemo zbliževanje  strategij, ciljev in aktivnosti, ki so usmerjene v poslovne rezultate in v 

ljudi? Kako lahko na nove načine združimo aktivnosti in procese ravnanja z ljudmi, organizacijskega 

razvoja, trženja in managementa blagovnih znamk, psihologije, sociologije, poslovnih ved – tako da 

oblikujemo nove združene pristope različnih področij, ki so se doslej razvijala preveč neodvisno eno 

od drugega. V eseju združite vaše poglede na vlogo ravnanja z ljudmi kot spodbujevalca tega 

zbliževanja …   

Esej naj bo vaš originalni prispevek, kadarkoli se sklicujete na obstoječe vire (knjige, članke, 

podatkovne zbirke), jih morate ustrezno navesti. 

Pisni izdelek: Esej naj bol dolg največ pet strani (lahko so dodane slikovne ali podatkovne 
priloge). Obvezno je treba priložiti kratko biografijo avtorja. Pisnemu izdelku mora biti 
priložena tudi podpisana izjava, da avtor soglaša s pravili razpisa za Evropsko kadrovsko 
nagrado 2011 (ta pravila si lahko v celoti ogledate na spletni strani ZDKDS www.zdkds-
zveza.si), in v primeru uporabe informacij o konkretnem podjetju tudi soglasje podjetja za 
javno objavo. Obrazec za to izjavo je sestavni del pravil EAPM (zadnja stran) in je 
odgovornost avtorjev, da ga natisnejo in priložijo eseju.  

Oblika pisnega izdelka: 

- Dolžina največ 5 strani, A4 format. 
- Pisava Times Roman 12. 
- Enojni presledek med vrsticami. 
- Robovi: levi rob 4 cm, drugi (desni, zgoraj, spodaj) 2,5 cm. 
- Oštevilčenje strani desno spodaj. 

 
 Jezik:  

Esej je lahko napisan v slovenskem jeziku za slovensko govoreče avtorje ali v angleškem 
jeziku za vse druge. ZDKDS bo poskrbela za prevod zmagovitega eseja v angleščino. 

http://www.zdkds-zveza.si/
http://www.zdkds-zveza.si/


Roki: 

Objava razpisa – do 15.1.2011 
Rok oddaje esejev – do 1.4.2011 
Potrditev prejema eseja s strani organizatorja natečaja – do 15.4.2011 
Izvedba strokovnega srečanja s predstavitvami izbranih esejev – do 30.4.2011 
Izbira nacionalnega zmagovalca – na strokovnem srečanju, najkasneje do 30.4.2011. 
Prijava nacionalnega zmagovalca EAPM s posredovanjem vse dokumentacije – do 1.6.2011. 
Izbira nagrajenih esejev izmed nacionalnih zmagovalcev (EAPM) – do 1.8.2011. 
 
Oddaja eseja: Esej skupaj s kratko biografijo in podpisano izjavo o strinjanju s pravili natečaja 
(najdete jo na zadnji strani teh pravil) pošljite na naslov ZDKDS, Valjhunova 11, Ljubljana ali 
po e-pošti na zdkds@zdkds-zveza.si in v vednost predsednici žirije dr. Nadi Zupan 
nada.zupan@ef.uni-lj.si. Žirija bo upoštevala vse popolne prijave, ki bodo odposlane do 1.4. 
do 24:00. Če do 15.4.2011 ne boste dobili potrdila o tem, da je žirija prejela vaš esej, se 
obrnite neposredno na predsednico žirije dr. Nado Zupan. 

Merila, po katerih bo žirija izbrala zmagovalca: 

1. Vizija: V eseju je prepoznana jasna in celovita vizija razvoja kadrovskega poklica v 
prihodnosti, utemeljena na poglobljeni analizi prihodnjih kadrovskih izzivov, ciljev in 
politik v povezavi s temo: Zbliževanje – vloga ravnanja z ljudmi kot spodbujevalca. 

2. Kreativnost/originalnost: V eseju so predstavljeni kreativni in drzni obstoječi ali novi 
pristopi, metode, orodja. Po vsebini esej odstopa od drugih in je v njem prepoznan 
avtorjev originalni prispevek. 

Če nacionalna žirija ugotovi, da noben od esejev ne izpolnjuje gornjih dveh meril, ni 
dolžna izbrati zmagovalca. 

Mednarodna žirija bo izbrala zmagovalnih pet esejev izmed nacionalnih zmagovalcev, na 
podlagi lastne presoje esejev in ob upoštevanju poročila nacionalne žirije o zmagovalcu. 

 

Obveznosti nagrajencev: 

Od avtorjev izbranih petih esejev pričakujemo, da bodo sodelovali na strokovni konferenci in 
tam predstavili svoj esej ter dovolili objavo eseja v reviji Kadri. Od nagrajenih treh avtorjev 
pričakujemo, da se bodo udeležili letne konference ZDKDS, po dogovoru tudi tam predstavili 
svoj esej, od zmagovalnega avtorja na nacionalni ravni pa pričakujemo udeležbo na 
konferenci v Turčiji in tudi tam možnost predstavitev in objave eseja.   
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