
                  

 
 Projekt poteka v okviru programa Srednja Evropa, katerega delno financira ESRR. 

 

Datum: 11.4.2012 

 

VABILO NA Et-struct DOGODEK: 
Pomen regionalnega razvojnega programa za ključne akterje v 

gospodarstvu, izobraževanju in politiki 
 
Spoštovani,  
 
v sredo, 18. aprila, vas vabimo na dogodek evropskega projekta Et-struct, ki se bo odvijal v 
prostorih Razvojno izobraževalnega centra Novo mesto, Topliška cesta 2, Novo mesto.  
 
Na dogodku želimo spodbuditi razpravo o razvoju v JV regij, še posebej v povezavi z razvojem 
človeških virov v smeri kvalitete življenja in ustvarjanja novih delovnih mest. Predstaviti in 
spodbuditi želimo izmenjavo dobrih praks med evropskimi partnerji (iz Avstrije, Nemčije, 
Češke, Poljske, Italije in Ukrajine) ter regionalnimi akterji. 
 

Program ET-struct dogodka: 

9:30-10:00 Uvod in dobrodošlica  

10:00-12:00 Predstavitve in pogovor z gosti 
 
Stuart Simpson, vodja projekta ET-struct in vodja Evropske pisarne pri Zavodu za 
šolstvo Dunaj:  Predstavitev projekta Et-struct in uresničevanje koncepta trialoga 
Mag. Franci Klužer, Ministrstvo za gospodarstvo in tehnologijo: Politični vidik 
regionalnih razvojnih programov  
Zlatko Zepan, ŠC NM: Sodelovanje izobraževanja odraslih in podjetja Krka v Šolskem 
centru Novo mesto 
Nina Šab, GZDBK: Predstavitev in vloga GZDBK za regionalni razvoj in dobra praksa 
projekta POZA 
Marjeta Gašperšič, RIC Novo mesto: Uvajanje kulture vseživljenjskega učenja v regiji – 
CVŽU in regijski festival ZaTe 
Dr. Damjana Miklič Milek, URS Novo mesto: Vzpostavitev univerzitetnega središča in 
pomen za regijo   

12:00-12:30 Druženje in izmenjava mnenj ob prigrizku 

12:30-13:00 Novinarska konferenca 

 
Dogodek je brezplačen, saj poteka v okviru projekta Et-struct v programu Srednja Evropa, katerega delno 

financira Evropski sklad za regionalni razvoj. V njem sodeluje skupno 17 evropski partnerjev iz 7 držav, med 

drugim tudi Razvojno izobraževalni center Novo mesto in Ljudska univerza Kočevje kot predstavnika JV 

Slovenije. Več informacij in prijava:  

Andreja Rezelj, RIC Novo mesto: andreja.rezelj@ric-nm.si, 07 393 4555, 031 337 758 

Barbara Mavrin, LU Kočevje:  barbara.mavrin@lu-kocevje.si, 01 893 8276.   

Dogodek bo potekal v slovenskem in angleškem jeziku, zagotovljena bo možnost prevajanja. 

  
Veselimo se srečanja z vami in vas lepo pozdravljamo!  
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