
 

	  

 
 
Festival podjetnosti z učinkom Posavje, od 21. do 30.11. 
 
VABILO na KNOF konferenco na temo  
»Podjetno vrenje v manjših krajih Slovenije« 
 
Podjetna skupnost KNOF je skupina iz Posavja, ki verjame v podjetništvo z učinkom, samooskrbo na 
vseh nivojih in vključevanje ranljivih ciljnih skupin. V mesecu novembru organiziramo Festival 
podjetnosti z učinkom, s katerim želimo združiti vse organizacije, ki na podjeten način prispevajo k 
reševanju določenega problema v Posavju. Zato pravimo, da imajo te organizacije oziroma njihove 
storitve oziroma izdelki »učinek«, najsi bo to okoljski, trajnostni, naravni, socialni, zdravstveni, ponovno-
uporabni ali samo-oskrbni. 
 
V okviru festivala vas vabimo na letno KNOF konferenco, ki bo v sredo, 25. novembra 2015, ob 16. 
uri v Dvorani Alberta Felicijana na Gradu Sevnica, tokrat na temo podjetnega vrenja v manjših 
krajih Slovenije. 
 
Na konferenci bomo odločevalcem in zainteresirani javnosti predstavili nekaj novih primerov dobrih praks 
iz lokalnega okolja ter konkretne dosežke in izzive s katerimi se srečuje Podjetna skupnost KNOF 
Posavja, predvsem skozi 3 leta delovanja kot socialno podjetje in socialni inkubator oziroma podporno 
okolje za podjetništvo z učinkom. Med častnimi gosti konference bo tudi g. Tadej Slapnik, državni sekretar 
pristojen za vzpostavitev dialoga s civilno družbo in koordinacijo državljanskih pobud ter socialno 
podjetništvo in ga. Nena Dokuzov, vodja Sektorja za socialno podjetništvo na MGRT. 
Sledila bo predstavitev in razprava o rezultatih Festivala podjetnosti z učinkom Posavje, predvsem o 
ugotovitvah iz obeh posvetov medsektorskih mrež in možnostih umestitve v Strategijo razvoja socialne 
ekonomije 2015-2025 ter programe spodbujanja socialne ekonomije, novih delovnih mest in zaposlovanja 
v aktualni finančni perspektivi. 
Pogostitev na konferenci bo pripravila Skleda.org, skupina za skupno naročanje domače hrane iz 
Posavja. 
 
Okviren program konference:  
- kratke predstavitve novih primerov dobrih praks iz lokalnega okolja 
- dosežki in izzivi podjetne skupnosti KNOF 
- predstavitev in razprava o rezultatih Festivala podjetnosti z učinkom Posavje 
 
Prosimo, da vašo udeležbo na konferenci potrdite do srede, 18.11.2015, na el. naslov admin@knof.si 
ali telefon 06 861 29 89. 
 
Prisrčno vabljeni, 
 
Mojca Žganec Metelko,  
zastopnica Podjetne skupnosti KNOF 


