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Damiana Kralj, nova znanstvena direktorica konzorcija SLOV.I.K. 

 

Gorica, 3. novembra 2016 – Upravni odbor konzorcija Slov.I.K. je na zadnjem rednem zasedanju imenoval 

Damiano Kralj za znanstveno direktorico Slov.I.K.-a za obdobje treh let. Damiana Kralj je priznana 

strokovnjakinja na področju razvijanja človeškega potenciala in akreditirani coach ICF; je redna članica 

učnega osebja mednarodne šole za coaching s sedežem v Londonu (Coaching Development).  

Damiana Kralj prevzema mesto Matejke Grgič, ki je izobraževalne in druge dejavnosti konzorcija vodila 

dobrih osem let.  

 

Z imenovanjem Damiane Kralj se začenja novo poglavje v izobraževalni dejavnosti konzorcija, kjer bo 

največja novost prav uvedba metodologije usposabljanja. Pravimo ji coaching, tj. treniranje osebne in 

poklicne učinkovitosti, ki prek delovnega odnosa med coachem in posameznikom dovoli slednjemu, da 

razvija in udejanji svoj potencial. Posameznik se uči iz svojih izkušenj, odkriva svoje sposobnosti in se 

ustvarjalno spoprijema s poklicnimi in življenjskimi izzivi.  

Podnaslov izobraževalnega programa, namenjenega univerzitetnim študentom, Multidisciplinarni program 

za kakovostno kadrovsko rast, na kratko povzema ta novi pristop: osebna rast in upravljanje sebe kot 

osnova za uspeh.  

 

Program bo vsebinsko zajemal tematike od vadenja timskega dela in veščin vodenja do razvijanja 

sposobnosti, veščin komuniciranja, sodelovanja, načrtovanja, samozavedanja in trdoživosti. Organizirane 

oblike študijskega dela, predvidene po programu, pa bodo delavnice, individualni pogovori coachinga, obiski 

podjetij ter druge oblike dela. V ospredju bo predvsem konkreten pristop, osredotočen na enoletni študijski 

program.  

 

»Pripravila sem program za študente, ki želijo izoblikovati zavesten pristop do študijskih in poklicnih izbir in 

razvijati veščine, ki jim bodo omogočile suvereno soočanje s svetom dela. V času, ko je vojna za talent med 

svetovnimi podjetij izredno ostra, je bistvenega pomena, da vlagamo v razvoj mladih, saj so ti izraz kakovosti 

naše družbe in oblikovalci naše prihodnosti. Z velikim veseljem sprejemam funkcijo znanstvene direktorice 

Slov.I.K.-a in uporabila jo bom, da prenesem znanje, izkušnje in pristope, ki jih uporabljajo najboljši v svetu, 

tudi v našo stvarnost,« je bil prvi komentar Damiane Kralj po njenem imenovanju. 



 

Prvo srečanje Multi programa, 26. 11. v Gorici, bo odprto za širšo javnost, tako da se lahko vsi, ki jih to 

zanima, seznanijo z novim programom. 

 

Upravni odbor Slov.I.K.-a je potrdil, da ostaja poglavitna dejavnost Slov.I.K.-a prirejanje izobraževalnih 

programov za univerzitetne študente. Druge seminarje, namenjene strokovni in širši javnosti, pa bo 

konzorcij priredil ob gostovanju »izbranih« predavateljev. Poleg izobraževalne dejavnosti se bodo pri 

Slov.I.K.-u nadaljevale tudi t. i. druge dejavnosti:  prevajanje, tolmačenje, sodelovanje pri raznih projektih, 

kjer so doseženi rezultati gonilna sila za nadaljevanje na tem področju.  

 

Predsednik upravnega sveta Slov.I.K.-a, Boris Peric, je na koncu zasedanja povedal:  

»Dobro preteklo delo, ki ga je opravila prejšnja znanstvena direktorica Matejka Grgič, njej gre tu zahvala za 

dolgoletno plodno sodelovanje, je podlaga za naslednjo razvojno fazo, katere dolgoročni cilj je jasen: sledeč 

družbenim spremembam opolnomočiti narodnostno skupnost in aktivno prispevati k zagotavljanju ustreznih 

človeških virov, storitev in orodij za pospešen gospodarski in kulturni razvoj širšega družbenega prostora ob 

slovensko-italijanski meji. Ključni element tega procesa so izobraženi mladi, ki lahko samostojno nastopajo 

na trgu dela in znotraj družbenih procesov. V čast in veselje nam je, da je ga. Damiana Kralj sprejela povabilo 

za sodelovanje z našim konzorcijem v naslednjem triletnem obdobju, kajti gre za priznano in mednarodno 

uveljavljeno strokovnjakinjo, ki je nedvomno velika pridobitev za našo skupnost.« 

 

Na koncu je Peric še dodal, da se pri Slov.I.K.-u obetajo tudi druge novosti, ki bodo še dodatno okrepile 

njegovo strukturo in pripomogle k razvoju zastavljene strategije.  

 

Z današnjim dnem je odprt razpis na omenjeni študijski program, rok prijave je do 21. 11. 2016. 

Vse informacije na spletni strani www.slovik.org.  

 

V Gorici, 3. novembra 2016 

 
 

 

SLOV.I.K. – Slovenski izobraževalni konzorcij [Slov.I.K.] je združenje podjetij, izobraževalnih ustanov ter drugih javnih in zasebnih 

organizacij. Ustanovljen je bil leta 2005, kar pomeni, da je »najmlajša« slovenska ustanova, namenjena je predvsem mladim. 

Poslanstvo Slov.I.K.-a je smiselno dopolniti izobrazbo, ki jo dijaki oz. študenti dobijo na šoli in na univerzi, zato da bodo lažje vstopali 

v svet dela in dejansko bili propulzivna sila za našo skupnost.  

 

SLOV.I.K., info@slovik.org , +39 0481 – 530412, www.slovik.org  
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