
Konferenca z inovativnostjo do poslovne odličnosti
s slavnostno podelitvijo odličij najboljšim inovacijam v Zasavju za leto 2009

  Četrtek, 17. junija 2010, ob 10.00 uri
v kinodvorani Delavskega doma Hrastnik

Log 3, Hrastnik

Vljudno vas prosimo, da udeležbo potrdite po telefonu 03 56 34 375 ali na e-naslov alenka.gracnar@gzs.si 

Staša Baloh Plahutnik   
direktorica
GZS Območne zbornice Zasavje

mag. Stojan Binder
predsednik
GZS Območne zbornice ZasavjeGZS Območne zbornice Zasavje

● Pozdrav predsednika Območne zbornice Zasavje mag. Stojana Binderja

 PROGRAM KONFERENCE
● 10.10 - Z inovativnostjo do večje poslovne odličnosti: mag. Violeta Bulc, direktorica in ustanovitelji-

ca podjetja VIBACOM d.o.o.
● 10.50 - Predstavitev dobre prakse Podjetja Studio Moderna d.o.o., Zagorje ob Savi: g. Sandi Češko, 

ustanovitelj in solastnik podjetja Studio Moderna d.o.o.
● 11.30 - Predstavitev dobre prakse podjetja Dewesoft d.o.o., Trbovlje, g. Andrej Orožen, direktor in 

solastnik podjetja Dewesoft d.o.o.
● 12.10 - odmor
       

      12.20 - Svečana podelitev odličij najboljšim inovatorjem Zasavja 
●     Slavnostni nagovor predsednika Državnega sveta RS, mag. Blaža Kavčiča            

      13.50 - Druženje in pogostitevKo
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Kako do odličnosti v podjetju? Z inovativnostjo in dobrimi zgledi, ki »vlečejo«. 

Veseli smo, da bodo svoje dobre izkušnje delili z nami letošnji gostje  konference: mag. Violeta Bulc, uveljavljena 
strokovnjakinja na področju inovativnih poslovnih modelov in trajnostnega razvoja sistemov, ter dva predstavnika 
zasavskih podjetij, ki sta med najuspešnejšimi tudi v svetovnem merilu, g. Sandi Češko, ustanovitelj in solastnik 
podjetja Studio Moderna d.o.o iz Zagorja, in g. Andrej Orožen, direktor in solastnik podjetja Dewesoft d.o.o iz Trbovelj. 

Inovativnost 
ni le 

najhitrejša pot do 
razvoja in rasti, ampak 

preprosto tudi edina zaščita 
pred povprečnostjo in 

nepomembnostjo.

Pri izvedbi prireditve sta sodelovala Regionalni tehnološki center d.o.o. iz Hrastnika in Regionalni center za razvoj d.o.o. iz Zagorja ob Savi. 


