
 

 

                                                                                                                                                        

 

                                                                                                                               

  Črnomelj, 18. 5. 2017 

 

Zavod za izobraževnje in kulturo Črnomelj in Andragoški center Slovenije vas vabita na 

nacionalni strokovni dogodek Evropskega programa za učenje odraslih (EPUO) 2015–2017 v 

Sloveniji  

»Mladi na poti podjetnosti«, 

ki bo v 

četrtek,  25. 5. 2017. 

 

Ob 10. uri – OKROGLA MIZA,  

mala dvorana Kulturnega doma Črnomelj, Ulica Otona Župančiča 1 

Moderator: Marko Simčič 

 

10.00 – 
10.15 

Pozdravni nagovor 
 
 

Mag. Nada Žagar, direktorica ZIK Črnomelj 
Zvonka Pangerc Pahernik, Andragoški center Slovenije 

10.15 – 
12.00 

Spodbujanje in 
razvijanje 
podjetnosti in 
samoiniciativnosti 
med mladimi v Beli 
krajini 
 

Sodelujejo: 

 Jure Kuhar, Klub belokranjskih študentov 

 Tadeja Štrubelj Klemen, podjetje Akrapovič 

 Brigita Kruder, Ljudska univerza Slovenska Bistrica 

 Violeta Tomič, poslanka v Državnem zboru 

 Rok Primožič, v. d. direktorja Urada RS za mladino 

 Minka Kočevar, pridelovalka zelišč in konoplje 

 Margita Adamič, projektno vodenje 

 Peter Črnič, Razvojno informacijski center Bela 
krajina 

 Elizabeta Prus, Srednja šola Črnomelj 

 Rudi Stupič, Mladinski center BIT 

 Alenka Tomašič, Lintvern, zavod za razvoj 
trajnostnega turizma, socialno podjetje 

 Nejc Weiss, zaposleni v podjetju Adria Dom 
 

 

Okrogla miza bo v prvem delu namenjena ugotavljanju odzivnosti mladih na potrebe trga dela, 

v drugem delu pa bodo udeleženci okrogle mize spregovorili o razvojnih priložnostih okolja. 

 

V avli kulturnega doma bo spremljajoča razstava izdelkov iz lanu in iz konoplje (tekstilni, 

gradbeni in prehrambeni). Kot pogostitev bodo pripravljeni domači izdelki iz konoplje. 

 



 

 

 

 

 

Ob 12. uri – PODJETNIŠKA DELAVNICA ZA MLADE 

Podjetniški inkubator Bele krajine, PH Stratus, Ulica heroja Stariha 19, Črnomelj. 

 

Delavnica bo namenjena vsem mladim, predvsem študentom, dijakom zaključnih letnikov 

srednjih šol in mladim brezposelnim, ki razmišljajo o razvoju svoje poklicne poti. Udeleženci 

delavnice bodo razmišljali o razvojnih možnostih Bele krajine glede lana in konoplje. Na 

podlagi svojih ugotovitev bodo oblikovali konkretne podjetniške ideje in jih na koncu delavnice 

na kratko tudi javno predstavili. 

 

Delavnico bo vodil Matej Golob, eden izmed najbolj priznanih startup mentorjev pri nas.  

Delavnica bo zaključena predvidoma ob 14. uri. 

  

Strokovni dogodek na nacionalni ravni bo ponovna priložnost, da se odkrito pogovorimo o 

priložnostih domačega okolja za ustvarjanje novih delovnih mest, ki so v skladu z razvojnimi 

usmeritvami Bele krajine. 

 

Veselimo se skupnega srečanja! 

 

 

 

 

 

 

 

 

Soorganizatorji strokovnega dogodka: 

 

Klub belokranjskih študentov             Srednja šola Črnomelj          Razvojno informacijski center                               

                                                                                                                               Bela krajina 

 

                                                                                                                       
 

 

 


