
VABILO
na odprto razpravo

“POMEN DRUŽBENE EKONOMIJE PRI ZELENEM 

PREHODU ZASAVSKE REGIJE”,

ki bo v torek, 5. 7. 2022, od 10.00 do 12.00, v prostorih Regionalne 

razvojne agencije Zasavje, Kolodvorska cesta 2, 1410 Zagorje ob Savi

Klara Kržišnik je vodja Regionalnega centra NVO v zasavski regiji. Kot

eno od dvanajstih regijskih stičišč za nevladne organizacije v Sloveniji

zagotavljajo podporno okolje društvom, zavodom in ustanovam. Z ekipo

si prizadevajo izboljšati položaj nevladnega sektorja in za njegovo

enakovredno vlogo napram drugima sektorjema.

V preteklosti soustanovitelj jezikovne zadruge Soglasnik in

soustanovitelj Inštituta za ekonomsko demokracijo. Kot župan je

spodbujevalec energetskih skupnosti ter stanovanjskih zadrug.

KNOF je socialno podjetje, ki razvija trajnostne rešitve, predvsem na

področju zmanjševanja odpadkov in ponovne uporabe. V skupnosti

KNOF deluje 5 poslovalnic Stara šola, butikov ponovne uporabe,

zaposlenih je skupaj 22 oseb.

Predlagatelj priprave Zakona o Delavskih Kooperativah - iz česar se je

nato "rodil" zakon o Socialnem podjetništvu. Pobudnik zagona več

socialnih podjetij (primer Cosylab d.d., Društva kROG). Trenutno je

predsednik socialnega podjetja Društvo Mestni Center Mobilnosti,

socialno podjetje.

Klara Kržišnik, vodja Regionalnega centra NVO

Jurij Bavdaž, svetovalec za socialno podjetništvo

Mojca Ž. Metelko, direktorica Zavoda KNOF, socialno podjetje

Marko Funkl, župan Občine Hrastnik

Vljudno vabljeni!

Z nami bodo: 



BODI SOC – Krepitev podpornega okolja za socialna podjetja na območju kohezijske regije Vzhodna

Slovenija

Projekt sofinancirata Republika Slovenija, MGRT in EU iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Vodilni partner za Vzhodno kohezijsko regijo je RASR d.o.o. iz Celja, partner projekta je prvo 

socialno

podjetje na Koroškem Zavod SLOKVA SO.P. in Zavod Viticia so. p. iz Gornje Radgone.

Socialna podjetja spreminjajo življenja ljudi in prinašajo pozitivne spremembe po vsem

svetu. Njihove rešitve družbenih in okoljskih težav je mogoče razširiti in uporabiti v različnih

okoljih, omogočajo pa bolj odprto, trajnostno naravnano in uspešno prihodnost za vse.

Projekt BODI SOC za vzpostavitev učinkovitega in vzpodbudnega podpornega okolja za socialna 

podjetja


