
             
 

Operacijo delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada. Operacija se izvaja v okviru Operativnega 
programa razvoja človeških virov za obdobje 2007-2013, 1. razvojne prioritete: »Spodbujanje podjetništva in prilagodljivosti«, 

1.2. prednostne usmeritve: »Usposabljanje in izobraževanje za konkurenčnost in zaposljivost«.Operacijo delno financira 

Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve in enake možnosti. 
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Vabilo na 3. konferenco »Podjetna mlada 
Slovenija« 
 

 

 
 
 
 
 
Operacija Podjetno v svet podjetništva 2014 (PVSP2014), ki mladim brezposelnim 
izobraženim osebam pomaga oblikovati lastne podjetniške kariere in zaposlitvene možnosti, 
je polno zaživela po vsej državi. 120 mladih, vključenih v PVSP2014, že oblikuje svoje 
podjetniške zamisli, jih preverja in se s pomočjo mentorjev in različnih strokovnjakov 
usposablja za podjetniško kariero, medtem ko je več kot 50 % udeležencev lanskega 
programa PVSP2013 že izpolnilo svoje cilje. 
 
Mlado energijo in njej namenjen program PVSP2014 bo mogoče celovito spoznati na 3. 
konferenci Podjetna mlada Slovenija, ki jo bo Regionalni center za razvoj, v sodelovanju z 
Regionalno razvojno agencijo Notranjsko-kraške regije, d.o.o. in z drugimi partnerji pripravil 
 

19. 06. 2014 s pričetkom ob 10. uri v Jamskem dvorcu v Postojni. 
 
 
Konferenca bo potekala pod pokroviteljstvom družbe Postojnska jama, d.d. 
 
Konferenca bo vsebinsko razdeljena na tri dele,  povezane s PVSP2014. 
 
 
 

1. Pozdrav udeležencem: 
o Jernej Verbič, župan občine Postojna  
o mag. Boštjan Požar, direktor RRA Notranjsko-kraške regije, d.o.o. 
o Marjan Batagelj, Postojnska jama, d.d.; pokrovitelj prireditve  
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2. Plenarni del 

o Martina Vuk, državna sekretarka Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve 
in enake možnosti  

o Tomo Garantini, direktor RCR 
 

3. Okrogla miza o prihodnosti mladih podjetnikov »Podjetništvo, seveda, kaj pa 
drugega«  

o Marjan Batagelj, podjetnik  
o Igor Akrapovič, podjetnik   
o Joc Pečečnik, podjetnik  
o Primož Zelenšek, podjetnik 
o Staša Baloh Plahutnik, vodja projekta PVSP2014 
o Marko Lotrič, zunanji mentor BSC Kranj 
 

       Moderatorka: mag. Violeta Bulc, Vibacom d.o.o. 
 
4. Tržnica podjetniških idej, individualni sestanki med udeleženci 

 
 
Veseli bomo, če boste prisotnostjo počastili zbrane in opogumili mlade, ki se odločajo 
za uresničitev svojih podjetniških idej. 
 
 
 
Zagorje ob Savi, 6. 6. 2014 
 
 
S spoštovanjem! 
 
Vodja projekta PVSP2014:                                                                    Direktor RCR: 
Staša Baloh Plahutnik                                                                      Tomo Garantini 
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