
Posvet 
Etično poslovanje. Dobre prakse 

 
7.11.2016 

 
14.00-19.00 

 
Cankarjev dom, Štihova dvorana 

 
Častni pokrovitelj predsednik vlade RS dr. Miro Cerar 

  
  
Gibanje Svetovni etos vabi na letni posvet o etiki, tokrat na temo Etično poslovanje. 
Dobre prakse. Etično poslovanje je poslovni model, ki je v svetu vedno bolj prepoznaven 
in prinaša dober ugled, finančni uspeh, zadovoljstvo zaposlenih in splošno blaginjo. Etične 
poslovne prakse se splačajo, ker ustvarjajo zaupanje in s tem privabljajo vrhunske kadre, 
kupce, poslovne partnerje in investitorje. Kako pa je z etičnim poslovanjem v Sloveniji? 
Na posvetu bomo predstavili kaj sploh pomeni etično poslovanje, kako je oseba, kot vodja 
povezana z etično poslovno prakso, in kakšne ne-etične izkušnje imajo slovenski 
poslovneži, vodstveni kadri. Cilj posveta je zbrati nekaj izhodišč, na katera se lahko opre 
vsak, kdor želi v svojem okolju širiti etično kulturo.  
  
Na posvet vabimo podjetnike, menedžerje, vodstvene kadre javnega in zasebnega 
sektorja, kadrovike, revizorje, študente, še posebej ekonomije, menedžmenta in poslovnih 
ved, in vse zainteresirane za etično ravnanje in poslovanje. Dobrodošli vsi, ki se trudite za 
uveljavljanje etične kulture v naši državi na vseh ravneh: v vzgoji in izobraževanju, 
politiki, kulturi, sociali in zdravstvu. Več o Svetovnem etosu: http://svetovnietos.si/  

  
1.del  
Predavanja 
14.00 - 16.40 
  

13.30 - 14.00 Prihod 

14.00 - 14.20  Prof. dr. Marko Pavliha: Pozdravni nagovor in  
uvod O globalni in lokalni vlogi Svetovnega etosa 

14.20 - 14.30 Nagovor pokrovitelja predsednika vlade RS dr. 
Mira Cerarja 

14.30 - 14.40 Nagovor direktorice Cankarjevega doma Uršule 
Cetinski 

14.40 - 15.00 Prof. Dr. Jože Ramovš: Možnosti ob staranju 
zaposlenih - etični vidiki 

15.00 - 15.20 Anita Hrast in Matej Mušič : Etično poslovanje in 
družbena odgovornost 

15.20 - 15.40 Odmor 

15.40 - 16.00 Klemen Matk: Primer prakse. Kmetija Matk 

http://svetovnietos.si/


16.00 - 16.20 Mag. Matej Drašček: Primer prakse. Riba smrdi 
pri glavi  

16.20 - 16.40 Kaja Kosec, MAS, MA: Mladi za podjetništvo in 

poslovno etiko. Krepostno voditeljstvo - pot do 

uspeha   

  
*Prvi del povezujeta Prof. Dr. Marko Pavliha in Kaja Kosec, MAS, MA 
  
Odmor 
16.40 - 17.10 
  
2.del  
Okrogla miza / razprava o etičnem poslovanju 
17.10- 18.40 
  
Damijan Dolinar, član uprave UniCredit d.o.o. 
Marta Turk, direktorica GZS Osrednjeslovenske regije 
Radko Luzar, lastnik L-TEK d.o.o. in župan občine Šentjernej 
Matjaž Stare, nekdanji delavski direktor Luke Koper d.d. 
Rok Meglič, predstavnik podjetja Optiweb 
Ira Zorko, arhitekt in permakulturnik  
  
*Drugi del vodi p. Dr. Silvo Šinkovec 
  
18.40 - 19.00 Odprta vprašanja. Razprava z občinstvom 
  
Vstopnina: vstop prost  
  
Posvet organizira gibanje Svetovni etos Slovenija, ki je ustanovljen z namenom krepitve 
etičnih vrednot v družbi in njihovega udejanjanja, ne glede na posameznikova 
življenjskonazorska prepričanja in vrednotne usmeritve. V Svetovnem etosu verjamemo, 
da lahko človeštvo združujejo temeljne skupne vrednote in da udejanjanje etičnih vrednot 
koristi vsem sferam družbe. Gibanje Svetovni etos Slovenije je bilo ustanovljeno 2012 ob 
obisku Hansa Künga, ustanovitelja mednarodnega gibanja Weltethos. 
  

Soprireditelj in gostitelj posveta je Cankarjev dom. 
 


