
Vabilo na regionalni razvojni forum: 
S SOCIALNIM PODJETNIŠTVOM DO NOVIH DELOVNIH MEST V POSAVJU 

 
 

Spoštovani, 
vabimo vas da se udeležite regionalnega razvojnega foruma: S socialnim podjetništvom do novih delovnih 
mest v Posavju, ki bo v soboto, 16.3.2013, s pričetkom ob 9.00 uri, v prostorih Mladinskega centra 
Brežice, Gubčeva 10a, 8250 Brežice. 
K sodelovanju in udeležbi na forumu vabimo vse, ki želite aktivno prispevati k lokalnemu in regionalnemu 
razvoju v Posavju in verjamete, da lahko z medsebojnim sodelovanjem: zagotovimo priložnosti za nove 
samozaposlitve, skrajšamo prehransko verigo od lokalnih pridelovalcev zdrave hrane do lokalnih 
potrošnikov, nadgradimo medgeneracijsko sodelovanje in razvijemo dostopne programe socialnega 
varstva, vzgoje in medsebojno pomoč med generacijami, izkoristimo lokalne potenciale za predelavo in 
uporabo lesne biomase, vzpostavimo lastne sisteme za proizvodnjo električne in toplotne energije. 
Udeležba na forumu je brezplačna. Zaradi omejenega števila udeležencev je potrebna predhodna prijava 
najkasneje do petka, 15.3.2013, na elektronski naslov: info@fsp.si. 
 
Program regionalnega razvojnega foruma:  
9.00 –  9.30 Registracija udeležencev 
9.30 – 10.00 Pozdravni govori: 
   Tadej Slapnik, generalni sekretar Slovenskega foruma socialnega podjetništva 
   Patricia Čular, državna sekretarka na Ministrstvu za delo družino in socialne zadeve 
   Ivo Vajgl, evropski poslanec in častni pokrovitelj Regionalnega razvojenga foruma 
10.00 – 10.20  Socialno podjetništvo v Evropi in Sloveniji, Marjeta Vaupot, predsednica društva Naprej  
10.20 – 10.40  Potenciali razvoja socialnega podjetništva v Posavju,Tomislav Jurman, Zavod Doseg 
10.40 – 11.10  Predstavitev medgeneracijske kooperative MEDCOOP, Majda Buda,  
   Zavod Gostoljubnost slovenskih domov 
11.10 - 11.30   Predstavitev projekta Socialno podjetništvo izziv za Posavje, Aleš Germovšek,  
   Sklad dela Posavje 
11.30 - 11.45 Bančne storitve za socialna podjetja na Deželni banki Slovenije, Drago Cerovšek,  
   vodja poslovne enote Dolenjska  
11.45 - 12.00  Odmor 
12.00 - 12.20   Predstavitev Sončne zadruge in lokalne samooskrbe z energijo, Tomaž Zver  
12.20 - 12.40   Predstavitev LAS Posavje, Marija Imperl 
12.40 - 13.00   Predstavitev potencialov pridelave aronije v kooperativi PROFRUIT, Rudi Javh 
13.00 - 13.15 Podporno okolje za nevladne organizacije, Vilma Zupančič,  
   Lokalna razvojna fundacija, Stičišče Prstan 
13.15 - 13.30 Razprava   
 
*Pridružujemo si pravice do spremembe programa in predavateljev. 
 
Regionalni razvojni forum pod častnim pokroviteljstvom evropskega poslanca Iva Vajgla organizirajo: 
Slovenski forum socialnega podjetništva, Zavod za razvoj uporabnih podjetniških vsebin Doseg in Zavod 
Gostoljubnost slovenskih domov v sodelovanju z: Občino Brežice, Regionalno razvojno agencijo Posavje, 
Zavodom za podjetništvo, turizem in mladino Brežice, LAS Posavje, Društvom Naprej in Sončno zadrugo. 
 
Vljudno vabljeni! 
  
   Tadej Slapnik                       Tomo Jurman                       
                    generalni sekretar                            direktor 
        Slovenski forum socialnega podjetništva                      Zavod Doseg         

!

Pokrovitelj:


