
 
 

  

 
Vabilo na delavnico 

 

PRILOŽNOSTI SOCIALNEGA PODJETNIŠTVA 
v torek, 16.6.2015, ob 9. uri 

v prostorih Območne obrtno-podjetniške zbornice Celje,  
Cesta na Ostrožno 4, Celje 

 
Tema delavnice:  

 osnove socialnega podjetništva 
 podporno okolje  
 primeri dobrih praks iz lokalnega okolja 

 
Udeležba na delavnici je za udeležence brezplačna. Predviden zaključek delavnice je ob 11. uri. 

 
Delavnico organizira OOZ Celje, točka VEM  in jo bo izvedla Marjeta Vodončnik, ki ima več kot 20 let 
delovnih izkušenj v gospodarstvu, od tega 10  let v mednarodnem poslovanju in 7 let na področju 
izvajanja projektov različnih vsebin, kjer se srečuje z vsebinami in primeri dobrih praks na področju 
poslovne odličnosti in socialnega podjetništva. Je svetovalka za internacionalizacijo poslovanja MSP 
in pridobivanje nepovratnih sredstev na Slovenskem forumu inovacij 2013 in 2014. Je vodja 
projektov, financiranih iz nacionalnih sredstev in sredstev Evropske skupnosti ter predavateljica na 
mednarodnih tematskih delavnicah v okviru izvedbe projektov ter na različnih dogodkih. Od leta 
2009 je zaposlena v zasebnem podjetju, ki je dejavno na področju poslovnega in podjetniškega 
svetovanja, od leta 2010 pa je vodja strokovnega sveta zasebnega neprofitnega zavoda.   

 
Zaradi lažje organizacije dogodka vas vabimo, da izpolnjeno priloženo prijavnico posredujete po e-
pošti simona.zupanc@ozs.si do petka, 12.6.2015.  Za informacije smo dosegljivi na telefon 03 425 
22 74. 
 

Vabljeni, da se nam pridružite! 
 

Celje, 5.6.2015 Predsednik OOZ Celje 
Miran Gracer 

 

 
  

 

mailto:simona.zupanc@ozs.si


 
P R I J A V N I C A  

PRILOŽNOSTI SOCIALNEGA PODJETNIŠTVA, 16.6.2015, OOZ CELJE 

 
Zaradi lažje organizacije dogodkov pričakujemo vašo prijavo po e-pošti simona.zupanc@ozs.si vsaj 2 
dni pred predvidenim terminom seminarja. Za informacije smo dosegljivi na telefon 03 425 22 74. 
 

 
PRIJAVA ZA PODJETJA/S.P.: 
 
PODJETJE/S.P.:  

 
SEDEŽ: 

 
STAROST PODJETJA/S.P.:  DO 5  LET    
                                        NAD 5  LET    

 

 
TELEFON OZ. GSM: _________________________   E-POŠTA: __________________________________     
 
IME IN PRIIMEK UDELEŽENCA: _____________________________________________________________   
 
 

 
PRIJAVA ZA FIZIČNE OSEBE 
 
IME IN PRIIMEK UDELEŽENCA: 

 
KONTAKT: 

 
 
STAROST:     DO 29 LET                            SPOL:     Ž         M 
                    NAD 29 LET 

 
TELEFON OZ. GSM: _________________________   E-POŠTA: __________________________________     
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