
TRAJNOSTNA TRANSFORMACIJA. 
Za pravo vrednost človeka, narave in skupnosti.

ZAVEDANJE.
ZNANJE.   
DEJANJE.

SPIRIT Slovenija vas vabi na 

2. KONFERENCO TRAJNOSTNE TRANSFORMACIJE

REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA GOSPODARSKI
RAZVOJ IN TEHNOLOGIJO
  

STROKOVNI POSVET:  
IZKUŠNJE IN UČINKI V PROCESU TRAJNOSTNE TRANSFORMACIJE 

V PRVEM DELU bomo v treh zaporedni tematskih pogovorih spoznali izkušnje devetih 
podjetij, ki so že stopila po poti trajnostne strateške poslovne transformacije.

1. POMEN TRAJNOSTNE POSLOVNE STRATEGIJE - CELOVITOST 
 Vodita: dr. Adriana Rejc Buhovac in dr. Peter Kukovica, člana ekspertne skupine  
 SPIRIT Slovenija

2. VODENJE PODJETJA IN LJUDI - ODGOVORNOST 
 Vodita: Tatjana Fink, MBA in mag. Danilo Tič, člana ekspertne skupine  SPIRIT Slovenija

3. ZAVEDANJE ŠIBKOSTI V PODJETJU - STABILNOST 
 Vodita: Breda Kotar in dr. Nenad Savič, člana ekspertne skupine SPIRIT Slovenija

V DRUGEM DELU bomo spoznali konkretne projekte, razvite v strateško načrtovanem in 
vodenem procesu trajnostne transformacije poslovanja v štirih podjetjih, ki so že začela 
izvajati svoje trajnostne poslovne strategije.

4. USTVARJANJE PRAVE VREDNOSTI PODJETJA - TRAJNOSTNA USPEŠNOST
 Vodi: Alenka Hren, SPIRIT Slovenija.

ZADNJI DEL konference je namenjen podjetjem, ki bi se želeli seznaniti s procesi programa 
TPST pod okriljem SPIRIT Slovenija ter pogojev za sprejem v program preko javnega razpisa.

PREDSTAVITEV JAVNEGA RAZPISA IN PROGRAMA TRAJNOSTNE TRANSFORMACIJE
Vodita: Tjaša Dobnik, SPIRIT Slovenija, in dr. Adriana Rejc Buhovac, članica ekspertne skupine 
SPIRIT Slovenija

Predstavitev je namenjena podjetjem s sedežem v vzhodni kohezijski regiji. 

Na konferenci bomo osvojili nova spoznanja in črpali izkušnje iz prve roke, čestitali pa 
bomo tudi 35 slovenskim podjetjem za osvojena priznanja ob uspešno opravljeni Akademiji 
trajnostne poslovne strateške transformacije v letih 2020 in 2021.

Vabljeni k prijavi! Udeležba na konferenci je brezplačna, prijava je mogoča do 30. marca 2021.

Vabimo vas, da informacijo delite z vsemi poslovnimi kontakti, ki bi jih želeli okrepiti v 
zavedanju, znanju in dejanjih v smeri trajnostne poti v prihodnost.
Podrobnosti programa

ki bo potekala na daljavo preko Zoom videokonferenčne platforme

v sredo,  31. marca 2021 od 14.00 do 17.00

Program sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

https://www.podjetniski-portal.si/programi/trajnostna-poslovna-strateska-transformacija
https://www.spiritslovenia.si/razpis/323
https://www.podjetniski-portal.si/dogodki/2-konferenca-trajnostne-transformacije-zavedanje-znanje-dejanje-27261
https://www.podjetniski-portal.si/dogodki/2-konferenca-trajnostne-transformacije-zavedanje-znanje-dejanje-27261

