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Vabimo vas na 

KONFERENCO O DRUŽINSKEM PODJETNIŠTVU 

 
26. oktobra med 14.00 – 19.00 uro 

V Grand hotelu Union Ljubljana 
 
Konferenca o družinskem podjetništvu ponuja priložnost, da spoznate inovativne, kreativne in 
uspešne slovenske podjetnike ter se seznanite s koncepti vodenja na primerih uspešnih nemških 
podjetij, ki so v družinski lasti že več kot 160 let. GZS ZOR bo s svojim prispevkom na temo vloge 
žensk v družinskih podjetjih prispevala  spoznanja, iz raziskave Povezane in uspešne, ki jo je 
izvedla v okviru projekta Network MEMA. 
 
Namen konference je predstaviti primere dobrih praks za prenos lastništva in vodstva. Z nami 
bosta kar dva predstavnika nemških korporacij, in sicer Dr. Hubertine Underbeg-Ruder iz 
Underberg AG in Dr. Stephan Werhahn iz Werhahn KG, ki bosta predstavila njuno pot – rast in 
razvoj družinskega podjetja. Iz svojih praks bosta predstavila domačo prakso prenosa 
upravljanja in lastništva, pomen vrednot za uspešno vodenje in poslovanje ter izzive, ki jih 
prinaša rast in širitev na tuje trge. Predstavila bosta tudi princip trajnostnega podjetništva in 
kako vidita družinsko podjetništvo prihodnosti. 
 
Z nami bodo tudi slovenski strokovnjaki in poslovneži, ki bodo predstavili smernice za uspešno 
družinsko poslovanje in prenos lastništva. Revizijska hiša Ernst&Young bo predstavila model za 
uspešen prenos lastništva. Iz poslovne prakse pa bodo nastopili: Marta Turk (GZS ZOR), ki bo 
opozorila na vlogo žensk v družinskem podjetju. svoj primer prenosa vodenja in lastništva pa 
bosta predstavila direktor in lastnik Marko Lotrič iz podjetja Lotrič Meroslovje d.o.o. in Ivan 
Kapetanović mlajši, Kapetan d.o.o. Iz izobraževalne stroke se nam bo pridružila Kaja Kosec, 
MAS, MA iz Za dialog in predstavila kako se prepletajo dialog in voditeljski značaj z uspešnim 
prenosom upravljanja in lastništva podjetja. 
 
Več informacij: http://www.familybusiness.si/  
 

Organizacijo konference: Za Dilaog, Fokus 2031 

Soorganizacija GZS ZOR. 
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