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10.00  OTVORITEV DOGODKA IN PODELITEV NAGRAD  
  ZA INOVACIJE V OSREDNJESLOVENSKI REGIJI OGLED RAZSTAVE
11.00  SLOVENIJA NA STIČIŠČU TREH REGIJ 

Akad. dr. Boštjan Žekš, svetovalec predsednika republike za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo
Nataša Goršek Mencin, vodja Predstavništva Evropske komisije v Sloveniji 
mag. Gregor Krajc, pooblaščeni minister, koordinator za EU makroregije in Zahodni Balkan
dr. Stanislav Raščan, MZZ, Direktorat za gospodarsko diplomacijo, generalni direktor, veleposlanik
mag. Andreja Jerina, državna sekretarka, Ministrstvo za kmetijstvo in okolje
Goran Novkovič, Svetovalec predsednika Gospodarske zbornice Slovenije
DOBRE PRAKSE:
Prof.dr. Anita Trnavčevič in doc. dr. Aleksander Janeš,  
UP, Fakulteta za management: Interreg Italija Slovenija: Projekt KNOW US
Boštjan Kočar, Klub slovensko izraelskih podjetij: Sredozemlje - prostor za povezave in izmenjave: 
Vloga regionalnih razvojnih agencij pri povezovanju med EU regijami: Predstavnica RRA LUR
Napoved konference DERC 2014
Forum bo povezovala Marta Turk, predsednica GZS ZOR 

B to B srečanja in invididualna svetovanja v Poslovni kavarni 
15.00   KAKO USPETI NA EVROPSKEM TRGU!   
  (Forum podjetnic)

Madi Sharma - Članica EESC, Bruselj  
Ulla Hudina–Kmetič, namestnica vodje predstavništva  
Evropske komisije v Sloveniji 
Brigita H. Pirc, BNI Adria d.o.o.
Sonja Šmuc - ZM Sekcija managerk
Marta Turk, Svet za inovativnost žensk 
Draško Veselinovič, direktor GEA College



TOREK | 27. maj 

9.30   ZDRAVI NA DELOVNEM MESTU  
  (Evropska kampanja za promocijo zdravja)

Uvodni pozdrav organizatorja
Predsednica EU OSHA dr. Krista Sedlaček,   
Tatjana Petriček Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve
Predstavnik Ministrstva za zdravje 
Samo Fakin Zavod za zdravstveno zavarovanje Republike Slovenije
Predstavnik DURS o davčnih vidikih promocije zdravja na delovnem mestu
Tatjana Čerin Gospodarska zbornica Slovenije
Igor Antauer Združenje delodajalcev obrti in podjetnikov Slovenije
Predstavnik delojemalcev
Madi Sharma Članica ekonomsko socialnega sveta (EESC)
Okrogla miza: Dobra strategija promocije zdravja na delovnem mestu !  
Predstavitev izkušenj iz projektov promocije zdravja 2014 in priporočila
Okroglo mizo bo povezoval Igor Knez, GZS      

14.00  VELIKO IDEJ, KAJ PA VIRI?  
  (Forum mladih INA3)

Dr. Jaka Vadnjal, O podjetništvu in podjetnikih  
GEA College Fakulteta za podjetništvo
Finančni viri za male projekte
Zgledi vlečejo: Projekti socialnega  
podjetništva - občutljivost do sočloveka

17.00  Predstavitev idej in razglasitev zmagovalcev
18.00  Zaključek prireditve
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SLOVENIJA NA STIČIŠČU TREH REGIJ

Teritorialna kohezija je v Lizbonski pogodbi navedena kot eden glavnih evropskih ciljev. V tem okviru so makro-regije območja, ki imajo skupne po-
manjkljivostmi in priložnosti, ki jim velja nameniti prioritetna sredstva.  Slovenija se nahaja na stičišču treh evropskih makroregij: Alpe, Podonavje in 
Jadransko Jonske makroregije. Kaj to pomeni za našo družbenopolitični vlogo v družbi sosednjih držav in tistih, ki so v soseščini, kakšne priložno-
sti predstavlja sodelovanje v različnih iniciativah, ali jih znamo vključiti v geostrateške gospodarske aktivnosti prihodnosti? Kaj oživljanje gospo-
darskega sodelovanja na območju nekdanje svilene poti pomeni tudi za Slovenski gospodarski prostor?

PODJETNICE O VSTOPU NA EVROPSKI TRG
Svet za inovativnost žensk v sodelovanju z iniciativo ACT4GROWTH pripravlja srečanje podjetnic, osredotočeno na vprašanje vstopa na Evrops-
ki trgu. Priložnosti evropskega trga slovenska podjetja vse premalo izkoriščajo – tudi tista, ki so jih ustanovila ženske. Kako, kakšne so tu dobre 
prakse. Osrednja gostja foruma je Madi Sharma, podjetnica in predstavnica Velike Britanije v Ekonomskem socialnems svetu Evrope v Bruslju.

PROMOCIJA ZDRAVJA NA DELOVNEM MESTU 
Forum ZDRAVI NA DELOVNEM MESTU (27. maja2014 med 9.30 in 14.00 uro) je izvrstna priložnost, da se z izkušnjami različnih projektov s področja 
promocije zdravja na delovnem mestu seznani tudi širša javnost. Motiviranje delodajalcev, predvsem tistih v malih podjetjih, da promocijo zdravja 
na delovnem mestu zaznajo kot izziv za izboljšanje organizacije dela, boljših delovnih odnosov in s tem tudi večje produktivnosti ter gospodarsko 
rast; dobri zgledi velikih podjetij, ki načrtno in sistematično skrbijo za dobro psihosocialno delovno okolje; kakšne bodo smernice, davčni vidik  
tako za delodajalce kot delojemalce, so teme tega foruma.
Forum bomo nadaljevali z okroglo mizo Dobra strategija promocije zdravja na delovnem mestu s predstavitvami povzetkov nekaterih projektov pro-
mocije zdravja in njihovimi rezultati.
 
FORUM MLADIH
Stalnica razstave IZZIVI GOSPODARSKEGA RAZVOJA je tudi forum za mlade, ki na ta način približa mlade trgu dela, po drugi strani pa gospo-
darstvenikom predstavi njihove iniciative, s katerimi sodelujejo na razpisu INA3, na katerega so letos prijavili 135 predlogov. Za razliko od drugih 
iniciativ, ki so predvsem usmerjene v spodbujanje nastajanja novih podjetij, se program INATRI usmerja v oblikovanje poola za nove kadre in pod-
jetniške ideje. (www.inatri.eu).

Od leta 2011, ko se je projekt začel, do danes, je na razpis INA3 prispelo 251 prijav idej in invencij, podeljenih je bilo 30 nedenarnih nagrad (letos 
še niso bile podeljene), doslej so organizatorji pomagali realizirati 19 podjetniških idej, oblikovali so 4 mentorske skupine mladih in 34 mladih ljudi 
seznanili s poslovnim svetom in novimi veščinami, 7 pa jih je našlo zaposlitev prav zaradi vključitve v INA3. INA3 nima finančne podpore iz javnih 
sredstev, s svojim znanjem in delom pa prostovoljno sodelujejo z veliko mero entuziazma delodajalci-mentorji. 


