
 
 

  
 

                                                    
Projekt Young SMEs je podprt v okviru programa INTERREG IVC, ki ga sofinancira Evropski sklad za regionalni razvoj. 

 

 

Po podatkih Evropske komisije 23 milijonov MSP oz. kar 99% vseh podjetij v EU predstavlja ključno gonilo gospodarske 

rasti, inovacij in zaposlovanja. Vsak evropski politični program zato vključuje spodbujanje uspešnega podjetništva in 

izboljšanje poslovnega okolja za MSP z namenom uresničevanja njihovega potenciala v današnjem globalnem 

gospodarstvu. Po vsej Evropi obstajajo programi in storitve za spodbujanje in podporo podjetništva. Kljub temu pa do 

petega leta obstoja preživi le 50 % MSP v EU. Evropska komisija se zaveda, da mala  podjetja potrebujejo več njim 

prilagojene podpore in bolj ciljno naravnane storitve. 

Slovenska država je spodbujanje podjetništva ter nastajanje in rast mikro, malih in srednje velikih podjetij zapisala v 

vse ključne razvojne dokumente za prihodnje programsko obdobje. Ti dokumenti omenjajo krepitev poslovnega in 

podpornega okolja za povečanje dinamike nastajanja novih in razvoja obstoječih podjetij, za povečanje 

konkurenčnosti gospodarstva, inovativnosti in odpiranje novih delovnih mest. 

 

Vabimo vas na okroglo mizo na temo podpornega okolja za podjetništvo v Sloveniji, ki bo 
potekala v sredo, 27. novembra 2013 ob 13. uri na Območni obrtno-podjetniški zbornici 

Kamnik (Tomšičeva 11, Kamnik). 
 
Na okrogli mizi bodo sodelovali:   

• Daša Rakovec, vodja Sektorja za pospeševanje podjetništva, inovativnosti in tehnološkega 
razvoja, SPIRIT Slovenija 

• Pavel Sedovnik, namestnik generalnega sekretarja Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije  

• Brane Golubovič, poslanec Državnega zbora Republike Slovenije 

• Tomaž Smole, podžupan Občine Ivančna Gorica 

• Aleksandar Vidović, direktor podjetja Salviol  

• Aleksandra Gradišek, direktorica Razvojnega centra Srca Slovenije 

Okroglo mizo bo vodila mag. Ladeja Godina Košir.   
 

Dogodek je namenjen podjetnikom, ki se želijo seznaniti z različnimi možnostmi, ki jih na lokalni, 
regionalni, nacionalni in evropski ravni nudijo posamezne inštitucije podpornega okolja ter občinam, 

razvojnim in podjetniškim centrom, obrtno-podjetniškim zbornicam, agencijam, zavodom, 

tehnološkim parkom in inkubatorjem ter drugim organizacijam, ki želijo storiti korak naprej v 
podpori podjetništvu. 
 
Na dogodku boste dobili informacije o dobrih praksah na področju podjetništva iz tujine (Nemčija, 
Anglija, Irska, Španija, Poljske, Litva, Malta, Romunija, Grčija), se seznanili z možnostmi, ki jih na 
lokalni, regionalni, nacionalni in evropski ravni nudijo posamezne inštitucije podpornega okolja in 
izrazili vaše podjetniške potrebe po novih, dodatnih storitvah in programih, ki jih pričakujete od 
podpornega okolja v Sloveniji. 
 
Število mest na dogodku je omejeno, zato vas vabimo, da se prijavite do ponedeljka, 25.11.2013 oz. do 
zapolnitve prostih mest na naslov mojca.stepic@razvoj.si ali po telefonu 01 89 62 719. 

 
Vljudno vabljeni!    Aleksandra Gradišek,  

direktorica Razvojnega centra Srca Slovenije, d. o. o. 
 
Organizatorja dogodka sta Razvojni center Srca Slovenije in Območna obrtno-podjetniška zbornica Kamnik. 


