
Spoštovani! 

Kako zagotoviti neprekinjeno poslovanje – 24 ur na dan, 7 dni v tednu? 

Čeprav morda še nimate svojega podjetja ali še niste zaposleni, so ta znanja zagotovo dobra naložba 
za vašo prihodnost, zato vas vabimo na 13. konferenco NEPREKINJENO POSLOVANJE, ki se bo 
odvijala 8. marca 2018, v Ljubljani (City hotel). 
 
Konferenca NEPREKINJENO POSLOVANJE je edini tovrstni dogodek v Sloveniji, ki ponuja najnovejše 
informacije o procesu vzpostavitve in upravljanja neprekinjenega poslovanja.  

Dogodek predstavlja tudi odlično priložnost za druženje in izmenjavo mnenj z domačimi in tujimi 
strokovnjaki.  

Letos boste lahko prisluhnili:  

▪ Alberto Mattia, Business Continuity Institute: Resilience is the new black 

▪ Jelka Zalar, Council of the European Union: Kako je neprekinjeno poslovanje urejeno na 
Svetu Evropske Unije? 

▪ Boštjan Tavčar, Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje: Digitalna transformacija 
na področju nacionalne varnosti 

▪ Nuška Čakš Jager, dr. med., specialistka javnega zdravja, Nacionalni inštitut za javno 
zdravje : Pripravljenost organizacij za zagotavljanje neprekinjenega poslovanja ob 
morebitnem pojavu nalezljive bolezni 

▪ Bharat Thakrar, British Telecom: Interactive BCM crisis scenario based on a cyber-attack on a 
European company  

▪ Jeffrey Goldstein, RecoveryPlanner: Business Continuity Management - One of the Best 
Investments Your Company Can Make 

▪ Kristijan Klarič, NLB d.d.: Krizno vodenje v NLB 

▪ Darko Jamnik, KDD d.d.: Kako BCP testiranja vključiti v normalen delovni proces, da 
postanejo nevidna za uporabnika 

▪ Lovre Gabrilo in Mladen Baranek, MIADRIA: Business Continuity as a Service 

Na razstavnih prostorih IT ponudnikov boste spoznali tudi različne storitve in produkte s področja 
neprekinjenega poslovanja.  
 
Konference se vsako leto udeležujejo IT strokovnjaki in drugi kadri iz večjih slovenskih gospodarskih 
družb, javne uprave (ministrstev, občin, javnih agencij, policije, vojske, …), bank, Pošte Slovenije, 
zavarovalnic, mobilnih operaterjev, distributerjev električne energije, itd.  
 
Pridružite se nam tudi vi! 
 
Izkoristite možnost BREZPLAČNE UDELEŽBE in se ustrezno pripravite na morebitne prekinitve in 
incidente v poslovanju ter se tako izognite poslovnim tveganjem in škodi. 
 
Lepo vabljeni! 
 
Lep pozdrav, 
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