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Sreda, 12.oktober 2016 
GZS, Dimičeva 13, Ljubljana 
 

8:30 – 9:00 

 

REGISTRACIJA 

 

9:00 

 

9:00 – 9:15 

OTVORITEV 

 

POZDRAVNI NAGOVORI: 

 Uvodni pozdrav organizatorjev -   g. Igorja Pavla, člana upravnega odbora 
ŠENT-a in mag. Primoža Šporarja, direktorja SKUP-a. 

 

9:15 – 9:30 SLAVNOSTNI GOVORNIKI 
Pozdravni nagovor g. Tadeja Slapnika, državnega sekretarja in 
ustanovitelja Slovenskega foruma socialnega podjetništva 
 

9:30 – 10:15 ETIKA IN SOCIALNA EKONOMIJA  - predavanje 
Etika je pomemben del in gonilo družbenega podjetništva. Dr. Franjo 
Štiblar iz ljubljanske Pravne fakultete nam bo predstavil ta preplet s 
pravnoekonomskega vidika. 
 

10:15 – 10:45 ODMOR ZA KAVO 

 

10:45 EKOLOGIJA IN INOVATIVNO USTVARJANJE DELOVNIH MEST 

Povezovanje socialnega podjetništva z ekologijo je vedno bolj 
neizogibno. Socialno podjetništvo je podjetništvo z družbenim učinkom, 
ki se vedno bolj vrača nazaj k naravi in k naravnim virom. Povezovanja z 
naravo in pomembnosti čistejšega okolja pa se zavedajo tudi naša mesta. 
Mesta občina Ljubljana je letos Zelena prestolnica Evrope. Ponosni smo, 
da bomo gostili MOL in njihov uspešen in prepoznan projekt. 

 

10:45 – 11.00  Predavanje ge. Nataše Jazbinšek Seršen, vodje skupine Zelena  
 prestolnica Evrope (MOL) 

 

11:00 - 11:30  Predstavitev podjetij, ki na inovativen način ustvarjajo nove  
zaposlitve, ob tem pa skrbijo za manjšo onesnaženost okolja: 

  Woodway 

  Trash Design 

  Organika Plus 

  BOLJE 

 

 

11.30 – 12:00  Diskusija z moderatorko Kristino Voda. 

 

12:00 – 14:00 KOSILO 

 

 

 

 

 

 



 

Sreda, 12.oktober 2016 
GZS, Dimičeva 13, Ljubljana 
 

14:00 PODEŽELJE IN KMETIJSTVO 

Kako lahko vladni predstavniki in predstavniki kmetij, ki zaposlujejo 
invalide, skupaj prispevajo tako k skrbi za najranljivejše kot k razvoju 
kmetijstva in podeželja? 

 

14:00 - 15:00   Predavanje Darje Pipan s Kmetijsko gospodarske zbornice Slovenije  

 prehrano 

15:00 - 16:00   Okrogla miza z go. Darjo Pipan, g. Petrom Svetino - strokovnim   
 direktorjem Grunta - zavoda za socialno podjetništvo na podeželju,   
 go. Katarino Tomažič - predstavnico EKO kmetije Brinjevka, g.  
 Goranom Miloševičem - direktor EKO - socialne kmetije Korenika in  
 Slavico Klemenčič - predstavnico projekta bivalnih enot na kmetiji. 
 Moderator Jaka Brlogar. 

 

16:15 - 18:00 RAZPISI IN SREDSTVA ZA SOCIALNO PODJETNIŠTVO 
Razpisi in sredstva, ki jih razpisuje država v podporo socialnemu 
podjetništvu, so izrednega pomena. Naši gostje bodo predstavniki 
dobrih praks, ki bodo predstavili svoje uspešne projekte, skupaj z njimi 
in predstavniki ministrstev pa bomo razmišljali o tem, kolikšnega 
pomena je državna podpora v sklopu razpisov.  
 

  Predavanje državnega sekretarja g. Tadeja Slapnika 

  Okrogla miza z g. Tadejem Slapnikom, Goranom Forbicijem –  
 direktorjem CNVOS-a, Tanjo Rudolf Čenčič – vodjo projekta Iz   
 principa (DrogArt), Martino Romih in Ivanko Poropat - 
predstavnicami Sotre. 
Moderator mag. Primož Šporar. 

 

14:00 - 18:00 LOKALNA SKUPNOST IN SODELOVANE OBČIN 
Okvirji in spodbuda pri delovanju socialnega podjetja v lokalnem 
okolju.Govorili bomo o možnostih aktivne participacije in vloge občin pri 
oblikovanju in razvoju socialnega podjetništva v lokalnem okolju. 
 

  Predavanje Dolores Kores – direktorice zavoda Premiki 

  Predstavitev primera dobrih praks z Alojzem Pačnikom – direktorjem    
 zaposlitvenega centra Karso d.o.o. 

  Delavnica s Petrom Svetino – strokovnim direktorjem Grunta, zavoda   
 za socialno podjetništvo na podeželju 

 

19:00 - 21:00 VEČERNI DOGODEK: ZAVOD POD STREHCO (Zaloška c. 42, 1000 
Ljubljana) 
Pod strehco nas bodo pogostili in predstavili svoj humanitarni zavod, ki 
socialno ogroženim osebam zagotavlja storitev ljudske kuhinje. 
 

 

 

 



 

 

Četrtek, 13.oktober 2016 

GZS, Dimičeva 13, Ljubljana 

 

9:00 – 9:30 

 

REGISTRACIJA 

 

9:30 ZAPOSLOVANJE RANLJIVIH SKUPIN 

 

9:30 - 10:00 UVODNO PREDAVANJE: CTRL+ALT+ENTERPRISE- Pietro Boriotti 

Projekt je bil prijavljen v okviru razpisa Evropske komisije Erasmus + K2 
Italia in spodbuja povečanje samozaposlovanja kot orodja za delovno  in 
socialno integracijo ranljivih družbenih skupin. 

 

10.00 - 10.30 

 

 

 

 

 

  

 

10.30 - 11.30 

 

 

 

 

 

11:30 - 12:00 

 

 

12:00 - 13:15 

PREDSTAVITEV PROJEKTA EXIT 

Program je bil namenjen podpori in pomoči uporabnicam in mamicam v. 
materinskih domovih in varnih hišah pri iskanju možnosti za vključitev in. 
zaposlitev v družbenem podjetništvu. Nekdanja uporabnica se bo. 
predstavila tudi z osebno zgodbo.  

  Predstavitev projekta z go. Jadranka Glavač 

  Osebna zgodba z go. Špelo Šega 

PODPORNO ZAPOSLOVANJE 

Model temelji na zagotavljanju in izvajanju strokovne podpore 
invalidom, delovnemu okolju in delodajalcu.. 

  Predavanje mag. Jane Ponikvar, direktorice Šentprime, zavoda za    
 rehabilitacijo in izobraževanje 

ODMOR ZA KAVO 
 
 
AKTIVACIJA NEAKTIVNIH 

Kaj vse lahko k uspešni aktivaciji neaktivnih pripomore dialog med 
nevladnimi organizacijami in pristojnimi vladnimi institucijami? 
 

 

 

  Okrogla miza s predstavniki skupnosti centra za socialno delo,  
 Sončka, Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake  
 možnosti, Kraljev ulice, Socia , Zavoda RS za zaposlovanje in ŠENT- 
 ovih dnevnih centrov. 
 Moderator mag. Nace Kovač. 

  

13:15 - 13:45 ETIKA IN SOCIALNA EKONOMIJA - zaključno predavanje  

Etika je pomemben del in gonilo družbenega podjetništva. Dr. Igor Pribac 
z oddelka za filozofijo na ljubljanski Filozofski fakulteti  nam bo predstavil 
ta preplet z zgodovinskopolitičnega vidika. 

  
 

Konferenco bo v glavni dvorani spremljala fotografska razstava Zaposlitvena rehabilitacija skozi 

objektiv (Zavod Šentprima v sodelovanju s fotografinjo Alessandro Olianas). 

*Opomba: Organizator si pridržuje pravico do spremembe programa. 



 

Opomba: Dnevi socialne ekonomije se bodo letos nadaljevali še 14. oktobra v 
Mariboru v okviru Tkalke:  

TKALKA - Jesensko preštevanje 2016,14.10.2016 
11:00 - 11:30 Javna predstavitev: TKALKA - preštevanje in novosti 
12:00 - 14:00 Soustvarjalnica uličnih svetilk v Tkalskem prehodu 
14:00 - 17:00 Kostanjev piknik - druženje uporabnikov prostorov sodelanja v TKALKI ter drugih ustvarjalcev 
socialne ekonomije iz mesta in regije  
17:00 TKALKA se kiti - otvoritev nove svetlobne instalacije v Tkalskem prehodu 

 

 

 

 

 

 

 

 


