
                                      

 

                                                                                                             
              

 
 

 
IEDC – Poslovna šola Bled 

Prešernova cesta 33, Bled, Slovenija 

8:30 - 9:00 Prihod udeležencev in registracija  

9:00 - 10:20 Otvoritev in uvodna predavanja  

9:00 - 9:10 

  

Otvoritev konference in pozdravni nagovori  

Prof. Danica Purg, predsednica UNGC Slovenija in dekanja IEDC - Poslovne šole Bled, 

Slovenija 

Aleš Kranjc Kušlan, direktor Ekvilib Inštituta in član upravnega odbora Mreže za 

družbeno odgovornost Slovenije 

9:10-9:45  

Predavanje: Poslovanje kot cirkus - kaj zares pomeni bogastvo  

Predavanje bo naslovilo poslovanje kot kompleksen sistem, povezan z ljudmi, 

okoljem, zaposlenimi in poslovnimi cilji.   

Dragana Djermanović, PRpepper 

9:45-10:20  

Predavanje: Digitalni poslovni modeli 

Predavanje bo osredotočeno na to, kako lahko digitalni poslovni modeli prispevajo k 

trajnostnemu svetu, katere so glavne gonilne sile digitalnih poslovnih modelov ter 

katera vodilna podjetja in sektorji bodo oblikovali trajnostni svet.  

Gregor Bierent, New Frontier Group 

10:20 – 10:45 Odmor  

10:45-11:20  

Predavanje: Iskanje prožnosti v času transformacije  

Turbulentne politične spremembe in digitalna preobrazba postavljajo v ospredje 

vprašanje zbliževanja različnih pogledov na svet. Trajnostni modeli, ki razumejo in 

vidijo organizacije iz celostnega, medsebojno povezanega sistema, se uporabljajo za 

poslovne strategije, ki ustvarjajo večjo prožnost in dolgoročni uspeh.  

Dr. Jennifer Chirico, University of Hawaii  

11:20 - 12:40  Okrogla miza 

11:20 - 12:40  

Digitalizacija – priložnosti in pasti  

Dr. Jennifer Chirico, University of Hawaii  

Gregor Bierent, New Frontier Group 

Robert Serec, Pomurske mlekarne d.d. 

Moderator: Rok Ramšak, IEDC - Poslovna šola Bled 

12:40 - 13:40  Kosilo  

13:40 - 14:20  
Predstavanje: 

Katarina Stegnar, gledališka igralka in Prešernova nagrajenka  



                                      

 

                                                                                                             
              

14:20 - 15:20  Vzporedni delavnici  

14:20 - 15:20  

Delavnica 1: Preobrazba iz klasičnih v digitalne poslovne modele 
  

Na delavnici bomo iskali ključne prednosti digitalnih poslovnih modelov v primerjavi s 

tradicionalnimi in govorili o možnih orodjih za vodenje lastne transformacije. 

Moderator: Gregor Bierent, New Frontier Group 

14:20 - 15:20   
Delavnica 2: Upravljanje s socialnimi omrežji 
Moderator:  
Aljaž Maher, ORIGINAMI, Poslovno svetovanje 

15:20 - 15:30 Zaključne besede in zaključek konference  

 
Poročanje z vzporednih delavnic  

Zaključek konference  

 

*Konferenca bo potekala v angleškem jeziku. 


