
                                      

 

                                                                                                             
              

 
IEDC – Poslovna šola Bled 

Prešernova cesta 33, Bled, Slovenija 

8:30 - 9:00 Prihod udeležencev in registracija  

9:00 - 10:45 Otvoritev in uvodna predavanja  

9:00 - 9:15 

  

Otvoritev konference in pozdravni nagovori  

 

Prof. Danica Purg, dekanja in predsednica, IEDC - Poslovna šola Bled, Slovenija 

Aleš Kranjc Kušlan, direktor, Ekvilib Inštitut, član upravnega odbora, Mreža za 

družbeno odgovornost Slovenije 

9:15-10:00  

Predavanje: Dimenzije trajnostne organizacijske kulture  

 

prof. MOLLIE PAINTER MORLAND, predstojnica Coca-Coline katedre za trajnostni 

razvoj na IEDC-Poslovni šoli Bled in profesorica na Nottingham Business School 

 

Predavanje se bo osredotočilo na nastanek organizacijskih vzorcev vedenja in načine, 

kako spodbujati pozitivne in etične navade, ter kako odvračati neetične in netrajnostne 

navade.  

     

*predavanje bo potekalo v angleškem jeziku 

10:00-10:45  

Predavanje: Cilji trajnostnega razvoja in vloga podjetij  

 

TOMÁS SERCOVICH, direktor odnosov z javnostmi, Forética 

 

V predavanju bodo predstavljeni trajnostni razvojni cilji v navezavi na vlogo podjetij – 

kako lahko ta prispevajo k doseganju ciljev.  

 

*predavanje bo potekalo v angleškem jeziku 

10:45 - 11:15  Odmor  

11:15 - 12:45  Panel vodij 

11:15 - 12:45  

Vloga vodij pri gradnji trajnostne organizacijske kulture 

 

ANA LAURA REDNAK, izvršna direktorica, Plastika Skaza d.o.o. 

MARKO LOTRIČ, direktor, LOTRIČ Meroslovje d.o.o. 
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ZDENKA VALJAVEC, izvršna direktorica za upravljanje s človeškimi viri, Zavarovalnica 

Triglav, d.d. 

Drago KOS, predsednik Delovne skupine OECD proti podkupovanju 

Moderator: prof. dr. Roberto BILOSLAVO, Univerza na Primorskem, Fakulteta za 

management  

12:45 - 13:45  Kosilo  

13:45 - 15:15  Vzporedni delavnici  

13:45 - 15:15  

Cilji trajnostnega razvoja in moje podjetje  

 

TOMÁS SERCOVICH, direktor odnosov z javnostmi, Forética 

 

Kako pripraviti akcijski načrt prispevanja k trajnostnim razvojnim ciljem, kako izbrati 

primerne indikatorje in vzpostaviti sistem spremljanja in evalvacije 

 

*delavnica bo potekala v angleškem jeziku 

13:45 - 15:15 

  

 

Funkcionalne vloge za vključitev trajnosti v celotno organizacijo 

 

prof. MOLLIE PAINTER MORLAND, predstojnica Coca-Coline katedre za trajnostni 

razvoj na IEDC-Poslovni šoli Bled in profesorica na Nottingham Business School 

 

Kako vzpostaviti organizacijsko kulturo, ki podpira trajnostni razvoj? Kdo so nosilci 

sprememb v podjetju? 

 

*delavnica bo potekala v angleškem jeziku 

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

 

Poročanje z vzporednih delavnic  

  

Zaključek konference  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


