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9. krog
PROAKTIVNO!



Kaj?

ozaveščali in spodbujali starše, šole in vrtce, naj uporabljajo e-
račune,
pomagali pri snovanju aplikacije eDavki za podjetja,
iskali in našli rešitve, ki bodo obdržali in privabili talente v Sloveniji,
snovali rešitve za večjo usklajenost veščin naših študentov s
potrebami na trgu dela,
pomagali k večji prepoznavnosti poklica učiteljev in omogočili
slovenskim učiteljem sodelovanje na svetovnem tekmovanju za
najboljšega učitelja Global Teacher Prize. 

Partnerstvo za spremembe je inovativna platforma sodelovanja med
zaposlenimi v slovenskem javnem in zasebnem sektorju. Je program,
kjer že osem let skupaj premikamo meje, ustvarjamo pozitivne zgodbe
in dokazujemo, da je sodelovanje med javno upravo in gospodarstvom
možno in koristno za oba sektorja. 

Z vsakoletnimi natečaji zbiramo izzive, ki lahko prispevajo k izboljšanju
naše družbe in poslovnega življenja. Tako smo, med drugim, v preteklih
krogih:

Veliko dobrega smo že naredili in verjamemo, da skupaj lahko
naredimo še več. Ponosno vstopamo v 9. krog Partnerstva za
spremembe in iščemo nove izzive, nove priložnosti za sodelovanje za
naš boljši jutri. Vabimo vas, da se nam pridružite vsi, ki si želite
spreminjati družbo in poslovno okolje na bolje in ki verjamete v moč
sodelovanja in povezovanja. 

Kdo lahko sodeluje?
Sodeluje lahko vsaka organizacija (gospodarska združenja, občine,
nevladne organizacije, javni zavodi, zasebni zavodi, ustanove, organi
javne uprave, izobraževalne in znanstvene inštitucije, …) ali skupina
najmanj 3 podjetij, ki verjamejo v odgovornost, inovativnost in
sodelovanje ter imajo idejo, kako naša življenja, družbo in poslovno
okolje narediti še boljše. 



Enostavno, osredotočeno in na kratko odgovorite na vprašanja v
priloženi prijavnici. Dokument si shranite na svoj računalnik, ga izpolnite
in nato pošljite na:

Komisija za partnerstvo bo prispele prijavnice pregledala in izbrala do                
-            katerih rešitev bi po njihovem mnenju pripomogla k večji
kakovosti življenja ali izboljšanju poslovnega okolja v Sloveniji. 

Super finalisti se bodo predstavili na otvoritvenem dogodku                     
-                      , končno odločitev o               , ki ju bomo reševali v
naslednji sezoni, pa bodo podali komisija in udeleženci dogodka.

Izbrani izzivalci boste do naslednje jeseni izdelali rešitve ali njihov
prototip. Od vas bomo želeli slišati ideje in korake za popolno
implementacijo rešitve in dokaz, kako se s sodelovanjem vedno pride
do rezultata. Na zaključnem dogodku Partnerstva za spremembe bomo
skupaj z vami vse rešitve tudi predstavili. Pri izvedbi izzivov vam bomo
pomagali pri povezovanju organizacij in posameznikov, in sicer na
strani javne uprave                                                   , na strani
gospodarstva pa                                    . 

alimojca.grobelnik@amcham.si stasa.mesec@gov.si

Kdaj in kako? 
20. oktobra 2022Do                                imate čas, da se prijavite.

3 izzive

9. novembra 2 izzivih

Ministrstvo za javno upravo
AmCham Slovenija

Kdo je v Komisiji za partnerstvo? 

Sanja Ajanović Hojnik, ministrica za javno upravo Republike Slovenije,
Blaž Brodnjak, predsednik AmCham Slovenija,
Marko Stijepić, Podjetniški inkubator Kočevje,
Lučka Postružin, ravnateljica, Vrtec Ledina in
Vida Dolenc Pogačnik, koordinatorka AmCham komisije Pripravljeni na
prihodnost.

Komisijo sestavljajo predstavnik Ministrstva za javno upravo, predstavnik
AmCham Slovenija in predstavniki treh izzivov, ki smo jih reševali v 8. krogu
Partnerstva za spremembe: 

mailto:mojca.grobelnik@amcham.si
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Staša Mesec:
stasa.mesec@gov.si
+386 30 714 108

Mojca Grobelnik:
mojca.grobelnik@amcham.si
+386 31 340 870 

Več informacij:

Hvala podpornikom:

Ker vsaka ideja šteje! Ker je za spremembe in uspehe v družbi nujno
potrebno sodelovanje, izmenjava znanj in odprt dialog. Ker lahko samo
skupaj spremenimo svet na bolje.

Zakaj?
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