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FORUM POSLOVNE INTEGRITETE IN TRANSPARENTNOSTI  

V GOSPODARSKIH DRUŽBAH 

 

Torek, 25. oktobra 2016 ob 8.00 uri – Hotel Four Points by Sheraton MONS 

 

Transparency International Slovenia organizira dogodek na katerem bo predstavil FORUM 

POSLOVNE INTEGRITETE IN TRANSPARENTNOSTI.   

Gostja dogodka bo podpredsednica upravnega odbora mednarodne organizacije Transparency 

International Elena A. Panfilova, ki bo predstavila, zakaj so pomembna prizadevanja za preprečevanje 

korupcije in korporativna transparentnost z agendo zagotavljanja trajnostnega delovanja ter kakšne 

oprijemljive koristi prinašajo, kot npr. zmanjševanje stroškov (cost savings), zmanjševanje in 

upravljanje s tveganji ter trajnostno rast.  

Govorila bo tudi o pozitivnem trendu ustanavljanja programov preprečevanja korupcije, kot to počnemo 

v Transparency International Slovenia, z namenom blaženja pravnih in poslovnih tveganj ter izgube 

ugleda.  

V imenu TI Slovenia bo povabila gospodarske družbe, ki delijo isto vizijo »sveta, v katerem v vladi, 

politiki, poslovnem sektorju, civilni družbi in vsakdanjih življenjih posameznikov ni korupcije«, hkrati 

spoštujejo mednarodne norme in standarde spoštovanja človekovih pravic ter si prizadevajo za njihovo 

uresničevanje, da sklenejo partnerstvo ter pristopijo v Forum poslovne integritete in 

transparentnosti, ki bo nudil pomoč podjetjem pri razvijanju in vzpostavljanju lastnih specializiranih, 

korporativnih politik, programov in orodij za preprečevanje korupcije in zagotavljanje transparentnosti 

delovanja. 

Namen Foruma je odpreti vprašanja, kako vzpostaviti okolje poštenega poslovanja in ustvariti 

platformo za podjetja, ki so zgled odgovornega ravnanja in upravljanja, delujejo transparentno ter v 

skladu z etiko in integriteto v luči zdrave konkurenčnosti, varnega delovnega okolja v podjetjih in 

gospodarskega okolja kot celote.  Forum bo omogočil sodelovanje različnih deležnikov, izmenjavo 

dobrih praks ter bolj učinkovit program za poslovanje v skladu z etiko in integriteto v gospodarskih 

družbah.  

Cilj foruma je graditi platformo podjetij s transparentnim poslovanjem in osebno integriteto vsakega 

posameznika v podjetju. Z učinkovitim programom za poslovanje v skladu z etiko in integriteto v 

gospodarskih družbah, s pridobitvijo novih znanj in uporabnih orodij pa bomo dvigovali ugled 

slovenskega gospodarstva v našem in mednarodnem prostoru.  
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Program dogodka 

08:00 – 8:30 Zajtrk z mreženjem 

 

08:30 Pozdrav - Simona Habič, predsednica Transparency International Slovenia 

 

08:35 Integriteta in transparentnost v gospodarskih družbah in predstavitev Foruma 

Transparency International Slovenia - Elena A. Panfilova 

 

09:00 – 10.00  Okrogla miza na temo 

Kako vzpostaviti okolje poštenega poslovanja in ustvariti platformo za podjetja, ki delujejo 

transparentno in v skladu z etiko v smeri zdrave konkurenčnosti, varnega delovnega okolja 

v podjetjih in gospodarskega okolja kot celote.  

 

10:00 – 10:30 PRESS - izjave za medije 

 

10:30 Predviden zaključek dogodka 

 

Dogodek bo vodil in povezoval Igor E. Bergant, novinar slovenske javne televizije TVS in 

voditelj poznovečerne informativne oddaje Odmevi.  

 

Predstavitev govorcev in gostov:  

Simona Habič, predsednica Transparency International Slovenia 

Mag. Simona Habič je ena od ustanoviteljev in predsednica društva 

Transparency International Slovenija. Je članica mednarodne mreže 

strokovnjakov LRCC-TAS pri Evropski komisiji za pripravo poročila EU Anti-

corruption report. Je strokovnjakinja na področju implementacije mehanizmov 

integritete v zasebnem sektorju in urednica in (so) avtorica številnih publikacij 

na področju integritete, transparentnosti in boja proti korupciji. 

Elena A. Panfilova – podpredsednica upravnega odbora mednarodne organizacije 

Transparency International  

Elena A. Panfilova je predsednica Centra za protikorupcijske raziskave in pobude 

Transparency International, ruske podružnice Transparency International, ki jo je 

ustanovila leta 1999. Do leta 2014 je bila njena izvršna direktorica, nato je postala 

predsednica podružnice. Je akademikinja , svetovalka in aktivistka. Službovala je v 

Organizaciji za gospodarsko sodelovanje in razvoj, na Inštitutu za gospodarstvo v 

tranziciji (Gaidar Institute) in postala članica ruske vladne komisije za odprto vlado. 

Avgusta 2014 je začela voditi Laboratorij za protikorupcijsko politiko (ustanovila ga je leta 2008), ki 

promovira transparentnost in civilno družbo. Od leta 2007 poučuje boj proti korupciji na višji ekonomski 

šoli pri nacionalni raziskovalni univerzi v Moskvi. Leta 2011 je bila izvoljena v odbor organizacije TI, 

leta 2014 pa je bila izvoljena za njegovo podpredsednico. 
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Udeleženci okrogle mize: 

Medeja Lončar, direktorica Siemens Slovenija 

V korporaciji Siemens Medeja Lončar vodi strateško koordinacijo razvoja 

poslovanja v regiji Adriatic in je ambasadorka raznolikosti (diversity ambassador). 

V svoji 25-letni karieri je bila sicer članica vodstvenih ekip uspešnih slovenskih in 

mednarodnih družb v panogah maloprodaje (Alpos, Kovinotehna), mobilnih 

komunikacij (direktorica marketinga v Simobilu), javne uprave (vodja 

gospodarskega odseka v Občini Celje) in infrastrukture (izvršna direktorica za 

področje maloprodaje, trženja in investicij v Energetiki Ljubljana). 

Gregor Potočar, direktor SAP sistemi, aplikacije in produkti za obdelavo podatkov d.o.o. 

(TBC) 

Gregor Potočar, direktor SAP Slovenija od oktobra 2016, je v SAP prišel iz podjetja 

Microsoft Slovenija, kjer je od leta 2013 delal kot direktor prodaje za mala, srednja 

podjetja in partnersko mrežo, odgovoren za slovenski in albanski trg. Pred tem je 

bil vodja svetovne partnerske mreže NiceLabel (2007 - 2009) in strokovnjak za 

trženje v banki SKB – Societe Generale Group (2000 - 2004). 

V imenu generalnega direktorja Andreja Božiča se bo dogodka udeležil gospod Ivan Vučetić 

direktor market. in vodja prodaje retail in horeca 

V Steklarni Hrastnik je odgovoren za področje marketinga ter maloprodajnega in 

HoReCa programa. Izkušnje na prodajnem področju je pred tem nabiral, brusil in 

nadgrajeval v podjetjih Orfik d.o.o. , Oxylus d.o.o., Plastenka d.o.o. ter Greiner 

Packaging iz Avstrije. Je ambasador poslovne šole Contrugli ter ima med drugim tudi izkušnje s start 

up podjetji (tudi kot soustanovitelj). V do sedaj 9 letni karieri so ga zaznamovale predvsem odlične 

prodajne zgodbe in uspehi. Je strasten, nenehno na lovu za izvirnimi zgodbami in je eden tistih ljudi, ki 

zelo rad postavlja na videz nemogoče izzive ter cilje. In jih tudi doseže. Je povezovalen, kreativen in 

prava gonilna sila vsakega tima.  

Sandra Damijan, Vodja področja Forenzičnih storitev pri PricewaterhouseCoopers 

Slovenija  

Ima bogate izkušnje s področja boja zoper korupcijo, skladnosti poslovanja, 

preiskovanjem oškodovanj, projekti preprečevanja in upravljanja s tveganji 

korupcije, prevar ter drugih nepravilnosti. Bila je zaposlena na Komisiji za 

preprečevanje korupcije, vodja slovenske delegacije pri UNODC za pravno in 

tehnično pomoč državam pri uresničevanju UNCAC, članica slovenske delegacije 

v Skupini držav proti korupciji (GRECO) in podpredsednica Evropske mreže za preprečevanje prevar 
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in korupcije v zdravstvu (EHFCN). Poleg tega je predavateljica na Akademiji korporativne integritete 

in redna gostujoča predavateljica predmeta »Korupcija in razvoj« na Ekonomski fakulteti Univerze v 

Ljubljani, kot tudi na številnih drugih seminarjih.  

Nuno Couto – generalni direktor GlaxoSmithKline Slovenia   

Nuno je generalni direktor GlaxoSmithKline v Sloveniji. Podjetju se je pridružil 

leta 2012 ter prevzel vlogo Vodje oddelka za redke bolezni in imunologijo v 

Španiji. Pred tem je svojo strokovno znanje v start-up podjetjih in 

telekomunikacijskem sektorju dokazoval z vodenjem agencije za digitalno 

oglaševanje v Mehiki in Južni Afriki. Nuno je magistriral z odliko na 

mednarodni poslovni šoli, za katero se je odločil zaradi njenega ugleda in 

zavezanosti k etiki v poslovanju. 

 

Transparency International Slovenia  

Transparency International Slovenia (TIS) je nevladna, neodvisna in neprofitna organizacija. Naš namen 

uresničujemo z razvojem in izvajanjem preventivnih programov za ozaveščanje javnosti o potrebah po 

visoki ravni integritete v družbi, objektivnem ugotavljanju dejanskega stanja etike, integritete in 

korupcije v Republiki Sloveniji ter pogojih za to.  

Transparency International Slovenia je uradni partner organizacije Transparency International (TI), ki 

je največja mednarodna organizacija za boj proti korupciji na svetu. Po svetu ima več kot 100 

samostojnih partnerjev in mednarodni sekretariat v Berlinu. Transparency International povečuje 

ozaveščenost o škodljivih učinkih korupcije in sodeluje z vladami, s podjetji in z nevladnimi 

organizacijami, njen namen pa sta razvoj in izvajanje učinkovitih ukrepov za spopadanje s korupcijo.  

 

Podporniki dogodka:  
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