
 

 

1. Namen okrogle mize 

Namen okrogle mize je obuditi teme o katerih se stežka govori in se po navadi pometejo pod 

preprogo. Teme in dejstva, ki jih nočemo slišat in se jih ne zavedamo, čeprav so ves čas pred 

nami in imamo moč ukreniti kaj proti temu, spremenit situacijo. 

Z odpiranjem pogovora o ženski moči (ang. Girl power), ženskih odnosih na vodilnih položajih 

in v sodelovanju, želimo doseči odpiranje novim obzorjem, mnenj, in pogovora pri udeležencih 

dogodka in širši javnosti. Želimo, da se o tem spregovori pogosteje in da se na to opozarja.  

Okrogla miza je namenjena vsem željnim novih zgodb uspeha, izkušenj in nasvetov gostij, ki 

so uspele na različnih področjih. Namenjena je prav tako spodbujanju drugih v izboljševanje 

samega sebe in izboljšanje odnosov, še posebej med ženskami, kar je tudi rdeča nit dogodka. 

Tema se razvije tudi v odkrivanje problemov s vprašanji zakaj je do tega prišlo/prihaja, ter se 

podajo možnosti za skupno rast in rešitve k izboljšanju trenutne situacije.  

 

2. Informacije o gostjah.  

Letošnje gostje so: Anita Ogulin, Lea Filipovič (Lepa Afna), Mag. Simona Felser in Teja Perjet 

(Cool Mamacitaa). 

Opis naših gostij:  

Anita Ogulin 

Delova osebnost leta, Slovenka leta in častna meščanka mesta Ljubljane so le eni izmed 

nazivov naše prve gostje, ki številnim slovenskim družinam pomeni luč na koncu predora in 

upanje v lepšo prihodnost. Anita Ogulin je prvo ime Slovenije, ko govorimo o zaščiti najbolj 

ranljivih otrok, mladih in družin. Dolgoletna sekretarka in sedaj predsednica  Zveze prijateljev 

mladine Ljubljana Moste-Polje, ki deluje na področju vse Slovenije -  je bila pobudnica 

ustanovitve varne hiše Palčica za otroke do sedmega leta starosti, začetnica brezplačne učne 

pomoči, pobudnica štipendijskega sklada Nivea Modro srce in številnih drugih.... V zadnjem 

času jo slovenska javnost najbolje pozna kot soustanoviteljico in izvajalko projekta Botrstvo v 

Sloveniji, »ki je že več kot 9000 otrokom iz socialno šibkih družin Slovenije s pomočjo botrov 

pomagalo na poti do lepše prihodnosti, pod njenim okriljem  pa je tudi  odmeven  projekt 

Veriga dobrih ljudi - kot celostna podpora in pomoč družinam Slovenije. 

 

 

 



 

 

Lea Filipovič 

Slovenska lepotna vlogerka Leo Filipovič, bolj znana pod psevdonimom @Lepa afna. Ta se je v 

svojih zgodnjih dvajsetih letih podala na svojo karierno pot, pri čemer je še ujela začetke 

slovenskega YouTuba. Po nekaj letih vztrajanja ji je uspelo in sedaj živi od vloganja, brez česar 

si, kot pravi, ne predstavlja vsakdana. Lepa afna je ena najbolj priljubljenih slovenskih vlogerk 

in influencerka, ki ima veliko sledilcev tudi na svojem Instagram profilu. Spremljajo jo tako 

mladi kot tudi mladi po srcu. Na družabnih omrežjih z nami deli nasvete, lepotne trike, nove 

trende, svoje izdelke, utrinke s potovanj, datume prihajajočih makeup dogodkov in še marsikaj 

zanimivega, namenjenega temu, da se sledilci ob tem sprostijo, naučijo kaj novega ali dobijo 

navdih. 

 

Mag. Simona Felser 

Mag. Simona Felser je svojo pot začrtala z dodiplomskim študijem, iz področja financ na 

Ekonomsko-poslovni fakulteti, mu dodala še znanstveni magisterij ekonomije v Ljubljani in 

MBA v Zagrebu, sedaj pa zaseda mesto direktorice v družbi FLAMIN HOLDING, d.o.o.  Je 

odgovoren in povezovalni člen. Je oseba, ki ves čas vidi in sliši možnosti izboljšav in 

optimizacije. Zadnje desetletje deluje v »stereotipno moški branži«, kjer se na dnevni bazi 

uvajajo spremembe in novi prodajni pristopi. Iz 18 let delovnih izkušenj in formalnega 

izobraževanja je razvila kompetence in interese, ki so diametralno nasprotni od želja iz 

študentskih časov. Z doslednim, zanesljivim in odločnim pristopom si upa v življenju delati 

skoraj vse. Teži k boljšemu in enostavnejšemu, kar jo žene k izboljšavam, spremembam in 

nenehnem razmišljanju o tem, kaj se še da. Na vsakem področju lahko najde izziv in segment 

dela, ki bi ga lahko opravljala uspešno. Zase pravi, da je »oseba, ki verjame, da lahko puško 

vrže v koruzo tudi še jutri«.  

 

Teja Perjet 

Naša gostja Teja Perjet je v prvi vrsti mama. Diplomirala je iz področja marketinga, ob enem 

pa je ljubiteljska kuharica, podjetnica in resničnostna zvezdnica, ki smo jo imeli priložnost 

spoznati tudi v šovu Gostilna išče šefa. Pri 20ih letih je postala druga spremljevalka miss športa, 

na izboru za miss Slovenije pa se je leto kasneje uvrstila v finale. Slovenska javnost pa jo zadnja 

leta najbolje pozna kot vlogerko pod psevdonimom Cool mamacita, ki nam s svojimi 

vsakodnevnimi objavami omogoča vpogled v realno življenje. 

 



 

 

3. Osnovne informacije o dogodku.  

Dogodek se začne z zajtrkom ob 9:00 in se nadaljuje z registracijami za »Goodie bage«, nato 

pa se ob 9:30 začne okrogla miza z naslovom »GIRL POWER«. Okrogla miza bo predvideno 

potekala od ure in pol pa do dveh ur. Nato sledi pogostitev in networking v avli.  

Osrednja tematika: Ali je to realnost oziroma resnica, si med seboj privoščimo dobro ali je to 

izziv, saj smo ženske lahko zelo tekmovalne druga do druge, kar pa ni vedno posledica nas 

samih, ampak tudi situacije žensk v Sloveniji in nasploh v svetu na vodilnih položajih. 


