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9. DNEVI SOCIALNE EKONOMIJE 2018 

 5. 12. 2018, Hiša Evropske unije, Ljubljana 

Prihodnost Evrope ali kje so priložnosti za socialno ekonomijo? 

AlpSib Talk: Renata Brkić, Feelsgood Capital Partners Hrvaška, “ From corporate manager via 

social entrepreneur to social impact investor” 

Delavnica »Projektna orodja za socialno ekonomijo«, predstavljajo se konkretna orodja, 

namenjena razvoju in podpri socialne ekonomije (Impact Tourism – turizem z učinkom, PROFIT – 

platorma za finančno opismenjevanje socialnih podjetij, INNO-WISEs, PERMIND in SOPA) 

AlpSib capital matching event: srečanje socialnih podjetnikov in potencialnih investitorjev – 

dvourni dogodek, z uvodno kratko predstavitvijo »novejših« virov financiranja oz. poslovnih 

modelov, kot so obveznice z družbenim učinkom, potem pa bomo v obliki moderiranega hitrega 

poslovnega zmenkovanja (speed dating) okrepili naše podjeme ter na koncu analizirali potrebe in 

priložnosti. 

Okrogla miza »Projekti za in o socialni ekonomiji« - kratka predstavitev projektov na temo 

socialne ekonomije, ki se še izvajajo v Slovenijii ter razprava o koristih in potencialu udeležbe 

socialnih podjetij v teh projektih, o iskanju sinergij ter trajnostnih učinkih izvajanih projektov. 

Povezava: http://www.sent.si/index.php?m_id=9_dse  

 

 

 

 

 

http://www.skup.si/programi/dse
http://www.sent.si/index.php?m_id=dse_namen
http://www.sent.si/index.php?m_id=9_dse


8. DNEVI SOCIALNE EKONOMIJE 2017 

 7. 12. 2017, Hiša Evropske unije, Ljubljana 

Na dogodku bomo poudarili raznolikost socialnega podjetništva, tako v smislu zaposlovanja 

različnih ranljivih skupin, kot raznolikosti področji, ki jih socialna podjetja pokrivajo. 

Predstavili bomo tudi kar nekaj EU projektov,  katerih skupen cilj je še boljša prepoznavnost 

socialnega podjetništva, nova znanja za izvajalce in nove priložnosti za tiste, ki so zaradi različnih 

zdravstvenih, socialnih ali drugih dejavnikov težje zaposljivi v klasičnih podjetjih. 

Na konferenci bodo sodelovali predstavniki socialnih podjetji, bank, gospodarstva in pristojnih 

ministrstev ter državni sekretarji: g. Tadej Slapnik, go. Mojca Štepic in go. dr. Andreja Črnak 

Meglič.  . 

Povezava: http://www.sent.si/index.php?m_id=konferenca_8  

 

7. DNEVI SOCIALNE EKONOMIJE 2015 

 12. in 13. 10. 2016, prostori GZS (Dimičeva 13, 1000 Ljubljana) 

Na letošnji konferenci bomo v okviru Zelene prestolnice Evrope pokazali, da gresta lahko 

družbeno odgovorno podjetništvo in skrb za okolje z roko v roki, ter pregledali možnosti 

integracije socialne ekonomije v podeželje, kmetijstvo in lokalno skupnost. 

Drugi dan bomo skoraj v celoti posvetili temi zaposlovanja ranljivih skupin s sklopi o aktivaciji 

neaktivnih in podpornem zaposlovanju, celotno konferenco pa bosta uokvirilli predavanji 

Etika in socialna ekonomija. 

Konferenca bo potekala pod častnim pokroiteljstvom predsednika Republike Slovenije Boruta 

Pahorja in Mestne občine Ljubljana 

Povezava: http://www.sent.si/index.php?m_id=7_DSE  

 

 

 

 

 

 

http://www.sent.si/index.php?m_id=konferenca_8
http://www.sent.si/index.php?m_id=7_DSE


6. DNEVI SOCIALNE EKONOMIJE 2015 

 22. in 23. 10. 2015, prostori GZS (Dimičeva 13, 1000 Ljubljana) 

Na letošnji konferenci bomo predstavili vlogo družbenih inovacij in njihov vpliv na področje 

financiranja dejavnosti socialne ekonomije. Pregledali bomo, kakšen učinek imajo družbene 

inovacije na razvoj podeželja, zaposlovanja in zadružništva. Večino drugega dne pa bomo 

posvetili migracijam in iskali odgovore na to, kako lahko socialna ekonomija pomaga 

prebežnikom pri vključevanju v novo okolje in ureditvi njihovih razmer. Dogodek bo potekal 

pod častnim pokroviteljstvom predsednika Republike Slovenije Boruta Pahorja. 

V okviru DSE bo Šentprima organizirala okroglo mizo z naslovom KOMPETENCE IN 

PODPORA – za večjo zaposljivost in zaposlenost ranljivih oseb. 

Povezava: http://www.dse-si.org/#!program---schedule/cjg9  

 

5. DNEVI SOCIALNE EKONOMIJE 2014 -  Socialno podjetništvo - prvi korak do 

vsevključujoče družbe 

 22. - 24. 10. 2014, prostori GZS (Dimičeva 13, 1000 Ljubljana) 

Na konferenci smo spregovorili o socialnem podjetništvu v luči ameriških izkušenj, vplivu 

socialne ekonomije na globalno gospodarstvo, Strasbourški deklaraciji, družbenem učinku 

socialne ekonomije in ostalih pomembnih temah za obstoječe in bodoče socialne podjetnike 

ter vse državljane. 

V okviru DSE je Šentprima predstavila »WISE« (Work Integrational Social Enterprises) – 

sektor socialne ekonomije v Sloveniji. 

Povezava: http://livestream.com/zivo/5-DNEVI-SOCIALNE-EKONOMIJE  

4. DNEVI SOCIALNE EKONOMIJE 2013 

 22. in 23. 10. 2013, prostori GZS (Dimičeva 13, 1000 Ljubljana) 

Na konferenci smo spregovorili o pomenu socialnega podjetništva in širšega razumevanja 

tega področja za ustvarjanje novih delovnih mest, večji aktivaciji in samoorganizaciji 

državljanov, kakovosti v socialnem podjetju, ravnanju s človeškimi viri, trženju v socialni 

ekonomiji, soc.omrežjih in vplivu le teh na socialno ekonomijo ter razpoložljivih finančnih 

sredstvih za pomoč soc. podjetnikom. 

V okviru DSE je Šentprima sodelovala pri delavnici: Profil socialnega podjetnika ter 

vključevanje ranljivih skupin. Predstavili smo tudi Rezultate razsiksave o podpornem okolju 

http://www.dse-si.org/#!program---schedule/cjg9
http://livestream.com/zivo/5-DNEVI-SOCIALNE-EKONOMIJE


za razvoj socialnega podjetništva v Sloveniji, ki je nastala v okviru projekta SEA (Social 

Economy Agency)  

Povezava: http://livestream.com/zivo/4DneviSocialneEkonomije  

 

3. DNEVI SOCIALNE EKONOMIJE 2012 – Ideas (Inovacije, Diverziteta, Ekonomija alias 

Socialno) 

 18. in 19. 10. 2012, prostori GZS (Dimičeva 13, 1000 Ljubljana) 

Vsebinsko je bila konferenca nadaljevanje 1. dnevov socialne ekonomije iz leta 2010, 

vsebine pa so bile v letu 2011 osredotočene na financiranje socialne ekonomije, inovativne 

primere dobrih praks financiranja ter pomen konkurenčnosti za socialno ekonomijo. Prisotni 

so bili strokovnjaki iz Slovenije, Velike Britanije, Italije in Finske. Konferenca je bila del 

projekta SEA - Social Economy Agency, ki je sofinanciran v okviru Programa čezmejnega 

sodelovanja Slovenija - Italija 2007-2013, iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj 

in nacionalnih sredstev. 

Tuji in domači strokovnjaki so v panelnem delu in delavnicah govorili o raznolikosti 

zaposlovanja, družbenih inovacijah, podpornemu okolju, zagonu socialnega podjetja, vplivu 

lokalnega okolja na socialno ekonomijo in zadružništvu. Ob koncu prvega konferenčnega 

dne so bile podeljene tudi nagrade za najboljšo družbeno inovacijo 2012. 

V okviru DSE je Šentprima nastopala tudi kot projektni partner projekta SEA, sodelovali smo 

pri delavnici: Raznolikost zaposlovanja ter delavnici: Podporno okolje – potrebe ranljivih 

skupin/potrebe delodajalcev. 

Povezava: http://livestream.com/zivo/ekonomija2012  

 

2. DNEVI SOCIALNE EKONOMIJE 2011 – Financiranje in konkurenčnost socialne 

ekonomije 

 13. in 14. 10. 2011, prostori Hotela Mons 

Vsebinsko je bila konferenca nadaljevanje 1. dnevov socialne ekonomije iz leta 2010, 

vsebine pa so bile v letu 2011 osredotočene na financiranje socialne ekonomije, inovativne 

primere dobrih praks financiranja ter pomen konkurenčnosti za socialno ekonomijo. Prisotni 

so bili strokovnjaki iz Slovenije, Velike Britanije, Italije in Finske. 

 

http://livestream.com/zivo/4DneviSocialneEkonomije
http://livestream.com/zivo/ekonomija2012


1. DNEVI SOCIALNE EKONOMIJE 2010 

 28. in 29. 10. 2010, prostori GZS (Dimičeva 13, 1000 Ljubljana) 

Dneve sta organizirala ŠENT - Slovensko združenja za duševno zdravje in SKUP - Skupnost 

privatnih zavodov, udeležilo pa se jih je preko 150 udeležencev ter predavateljev iz 8 držav. 

Vsebine konference so bile osredotočene na socialno ekonomijo. 


