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Na dogodku boste izvedeli zakaj stopiti na pot trajnostne
transformacije, katere so poslovne koristi trajnostne
strategije in kašne finančne vzpodbude so vam na voljo.
Ali ste vedeli?
»Finančni mehanizmi EU in Slovenije dostop do povratnih in nepovratnih
finančnih sredstev pogojujejo z jasnimi, merljivimi in dokazljivimi
rezultati prehoda na trajnostno poslovanje in krožno ekonomijo.«
»Podjetja, ki integrirajo vse vidike trajnostnega razvoja v poslovne
procese beležijo tudi do 30% višjo uspešnost.«
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Vabimo vas na brezplačen spletni podjetniški dogodek

KAKO S POMOČJO TRAJNOSTNEGA RAZVOJA
OKREPITI RAST IN RAZVOJ VAŠEGA PODJETJA
Kdaj? V četrtek, 22.9.2022 od 12:00 do 14:15
Kje? Zoom platforma
e-prijava
Trajnostna uspešnost daje enakovreden poudarek družbeni, okoljski in
ekonomski uspešnosti. Izvira iz koncepta trajnostnega razvoja, ki pomeni tak
celostni razvoj planeta, ki bo tudi našim zanamcem omogočal vsaj enako, če ne
boljšo kakovost življenja. Trajnostno naravnano poslovanje je poslovni razvoj,
ki naslavlja obstoječe trende na trgu, zagotavlja skladnost z zakonodajnimi
zahtevami in predvsem na celosten način obvladuje poslovna tveganja na
strani energetike, materialov, strateške oskrbe, razvoja zaposlenih, ipd..

»Trajnostna transformacija ni modna muha, prehod v trajnostno
poslovanje je nuja. Imamo znanje, imamo tehnologijo, imamo primere
dobrih praks.«

Program dogodka:
12:00 – Brez trajnosti ni prihodnosti
Urša Zgojznik, okoljevarstvenica
12:20
12:20 – Kako biti trajnostno in finančno uspešen hkrati?
Barbara Šubic, direktorica M Sora d.d.
12:45
Primer dobre prakse podjetja
12:45 – Zakaj bodo trajnostna podjetja v konkurenčni prednosti?
Mojca Markizeti, strokovnjakinja na področju strategije
14:15
trajnostnega razvoja
Kaj prinaša zakonodaja?
Kakšni bodo trendi na trgu in zahteve kupcev?
Katera podjetja bodo lahko financirana v prihodnosti?
Kakšne so finančne vzpodbude?
Kako stopiti na pot strateške transformacije?

Za vami bodo bogate izkušnje delile:
Urša Zgojznik je oseba, ki verjame v moč
povezovanja, v moč posameznika in njegovih
dejanj, v to, da vsi lahko vplivamo na družbo in
spreminjamo svet. Dolgo letno je delovala v
nevladnem sektorju, kjer se je osredotočala
predvsem na okoljska vprašanja. Kot nekdanja
predsednica organizacije Ekologi brez meja je
organizirala odmevno akcijo Očistimo Slovenijo
in si prislužila naslov Slovenke leta. Konec leta
2021 je s skupino somišljenikov ustanovila
VESNO – zeleno stranko in postala njena
sopredsednica.

Mojca Markizeti brezpogojno verjame v
sinergije med kreativnostjo ljudi in zmogljivostjo
tehnologije, v potenciale »no-box« razmišljanja.
Ima 20 let izkušenj z implementiranjem načel
trajnostnega razvoja v podjetja in skupnosti, z
razvojem poslovnih strategij, managementom
sprememb v podjetjih, managementom inovacij.
Šest let je delovala kot vodja trajnostnega
razvoja in regulative v Iskraemeco, d.d, kjer je
bila strateški partner vodstvu podjetja, ki je del
verige vrednot v energetskem managementu.
Pod njenim vodstvom je Iskraemeco zasnoval
projekt Zeleni Pingvin, ki je prejel 3 pomembne
mednarodne nagrade EK in je izpostavljen kot
ena najbolj prebojnih inovacij v zadnjih letih.
Mojca je zaposlena v Deloitte kot ESG & Climate
Director za CE regijo

Barbara Šubic, je direktorica podjetja M Sora, ki
zaupa znanju svojih zaposlenih in verjame, da je
v ekipi največja moč in priložnost za
spremembe. Bila je vodja razvojno raziskovalne
skupine M SORA in prejemnica Puhove nagrade
za dosežke v lesarstvu. M SORA je v zadnjih
letih naredila velik preskok predvsem zaradi
inovativnosti. Iz proizvajalca klasičnih lesenih
oken so se razvili v eno najinovativnejših
podjetij v branži na slovenskem in tudi širšem
prostoru. Njihova sodobna, okolju prijazna
proizvodnja danes plasira na trg paleto izdelkov
iz naravnih materialov, ki dosegajo najvišje
evropske standarde tako po kakovosti, toplotnih
karakteristikah ter izgledu.

Vljudno vabljeni!
Ekipa SPOT Svetovanje Savinjske regije
Udeležba na delavnici je za udeležence brezplačna.
Obvezna je prijava preko e-prijave do srede, 21.9.
Več informacij na 051 493 330, ana.marincic@ra-sasa.si.
V primeru nezadostnega števila prijavljenih, si pridržujemo pravico do odpovedi.
Pridržujemo si pravico do spremembe programa.

Projekt je sofinanciran s pomočjo Evropskega sklada za regionalni razvoj, Ministrstva za
gospodarski razvoj in tehnologijo ter SPIRIT Slovenija, javna agencija.

