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Operativnega programa razvoja 

človeških virov za obdobje 2007-2013, 
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Informacije

Operacija Podjetno v svet podjetništva 2013 (PVSP2013), ki mladim 
brezposelnim, izobraženim osebam pomaga oblikovati lastne 
podjetniške kariere in zaposlitvene možnosti, je polno zaživela 
po vsej državi. 250 mladih je oblikovalo svoje podjetniške zamisli 
in jih preverilo s pomočjo mentorjev in različnih strokovnjakov. 
50 odstotkov udeležencev prve skupine je že izpolnilo pogoje za 
uspešen zaključek programa.

Mlado energijo in njej namenjen program PVSP2013 bo ponovno 
mogoče celovito spoznati na 2. konferenci Podjetna mlada Slovenija, 
ki jo bo Regionalni center za razvoj v sodelovanju z Mariborsko 
razvojno agencijo in partnerji Spirit ter UM pripravil 28. novembra 
2013 v Hotelu Habakuk v Mariboru (s pričetkom ob 10. uri). 

Celodnevno dogajanje bo potekalo pod skupnim nazivom Prihodnost 
je v pravi ideji: 

●  2. konferenca Podjetna mlada Slovenija z okroglo mizo 
Prihodnost mladih podjetnikov

●  podjetniška tržnica, namenjeno mreženju mladih 
podjetnikov 

●  R&R tribuna, namenjena že uveljavljenim podjetjem, ki 
lahko sodelujejo z Univerzo v Mariboru (organizatorica 
tribune) na področju raziskav in razvoja 

Veseli bomo, če boste s svojo prisotnostjo podprli podjetniško 
usposabljanje mladih, aktivno ustvarjanje zaposlitvenih možnosti in 
ustvarjanje novih delovnih mest.

Z najlepšimi pozdravi,

Staša Baloh Plahutnik
Vodja operacije  

Tomo Garantini
Direktor
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28. november 2013

Hotel Habakuk
Pohorska ulica 59, 2000 Maribor

Program konference

     Podjetno v svet 
podjetništva 2013

Informacije 10:00 Uvodni in plenarni del
Pozdrav udeležencev

dr. Martina Ruter, vodja projekta Evropska prestolnica mladih 
Maribor 2013
mag. Božidar Pučnik, direktor MRA,  

Plenarni del

Dejan Levanič, Državni sekretar na ministrstvu za delo, družino, socialne 
zadeve in enako možnosti;
Jamstvo za mlade -  kako MDDSZ spodbuja zaposlovanje mladih
Tomo Garantini, direktor RCR
Primer dobre prakse - Podjetno v svet podjetništva 2013
Mitja Urbanc, predsednik Študentske organizacije Slovenije
PVSP 2013 - most med študijem in podjetništvom mladih

10:40 Okrogla miza Prihodnost mladih podjetnikov
Predstavnik Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake 
možnosti
mag. Maja Tomanič Vidovič, direktorica Slovenskega podjetniškega 
sklada
Mitja Urbanc, predsednik Študentske organizacije Slovenije
Staša Baloh Plahutnik, vodja projekta PVSP 2013
Silvo Vončina, zunanji mentor RRA Severna Primorska
Tjaša Cepuš, udeleženka programa iz RaSr
Špela Fekonja, udeleženka programa iz RRA Posavje
Okroglo mizo bo moderirala novinarka: Katja Finec Kos

kdaj

kje
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11:15 Tržnica podjetniških idej, individualni sestanki med udeleženci

13:15 Kosilo

14:00
Predstavitev podporni storitev podpornega okolja za podjetništvo in 
inovativnost 
            Daša Rakovec, vodja sektorja za spodbujanje podjetništva, inovativnosti     
            in tehnološkega razvoja, SPIRIT Slovenija, javna agencija

14:15
Predstavitev Programa spodbujanja konkurenčnosti Maribora s širšo 
okolico v obdobju 2013-2018
          mag. Božidar Pučnik, direktor MRA

15:00 Podjetniška tržnica (mreženje med udeleženci PVSP2013, podpornimi 
institucijami, podjetji in drugimi udeleženci)

15:30 Design - ključ do uspeha
Marko Savić, MBA, MA / direktor VIZUARNE
Aktualne informacije, trendi na področju oblikovanja

REGIONALNI CENTER 
ZA RAZVOJ


