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Nacionalni forum 

SOCIALNA PODJETJA – POSPEŠEVALEC LOKALNEGA RAZVOJA 

Sodelovanje javnega, zasebnega in socialno podjetniškega sektorja  

Izzivi in priložnosti 
Maribor, 7. november 2012 

 

REGISTRACIJA UDELEŽENCEV                                                                                                       9.30 - 10.00 

UVOD V RAZPRAVO                                                                                                                      10.00 – 10.30 

Uvodni pozdravi  
 

Dušanka Lužar Šajt, Fundacija za izboljšanje 
zaposlitvenih možnosti PRIZMA 
 
Mag. Tomaž Kancler, podžupan 
Mestna občina Maribor 
 
Patricia Čular, državna sekretarka  
Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve   

O projektu COOP (sodelovanje javnega, zasebnega in 
socialno podjetniškega sektorja za večjo konkurenčnost 
lokalnega okolja)  
  
Kako sodelujemo v Sloveniji?  
Predstavitev prvih rezultatov raziskave stanja na 
področju sodelovanja javnega, zasebnega in socialno 
podjetniškega sektorja v Sloveniji 

Dušanka Lužar Šajt, Fundacija za izboljšanje 
zaposlitvenih možnosti PRIZMA 
 
Sonja Gavez, eim, Center razvoja človeških virov  
 

Perspektive posameznih sektorjev                                           10.30 – 11.30 

Kako spodbudno je okolje za razvoj socialnega 
podjetništva v Sloveniji? 
 
Vloga in ukrepi države pri zagotavljanju spodbudnega 
okolja za razvoj socialnega podjetništva ter načini 
sodelovanja z zasebnim in socialno podjetniškim 
sektorjem  sedaj in v prihodnje  

Patricia Čular, državna sekretarka  
Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve  

Pomen vzajemnega sodelovanja ter zakaj in kakšno 
sodelovanje potrebuje in pričakuje socialno podjetniški 
sektor z javnim in zasebnim sektorjem ?  
 

Tadej Slapnik, generalni sekretar  
Slovenski forum socialnega podjetništva 
 

Vloga lokalnih skupnosti pri pospeševanju razvoja 
socialnega podjetništva na lokalni ravni – priložnosti za 
sodelovanje in pričakovani učinki  

Dr. Ivan Žagar, predsednik  
Skupnost občin Slovenije 
in  
župan občine Slovenska Bistrica  

HEADLINE HERE 
Subhead. Subhead. Subhead. Subhead. 
Subhead. Subhead. Subhead. Subhead. 
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Družbeno odgovorna profitno usmerjena podjetja in 
sektor socialnega podjetništva - izziv in priložnost 
sodelovanja za inovativne in trajnostne razvojne rešitve 

Stanko Obradovič, direktor, Medis-M d.o.o. in 
predsednik Sveta Zavoda IRDO  
 
Anita Hrast, direktorica, Zavod IRDO   

ODMOR                                                                                                                                          11.30 – 12.00 

NEKAJ DOBRIH PRAKSE IZ SLOVENIJE  12.00 – 13.45 

Urbane brazde, CAAP - pomen sodelovanja lokalnih 
skupnosti in drugih ključnih javnih in zasebnih akterjev za 
trajnostno delovanje socialno podjetniških iniciativ  

Dr. Karolina Babič,  Urbane brazde, Center 
alternativne in avtonomne produkcije v okviru EPK 
2012    
 

»S projekt« - izkušenje s sodelovanjem zasebnega in 
javnega sektorja v socialnem podjetništvu 

Matevž Slokar, direktor Zavod S  
 

Zavod Ypsilon  in družbeno odgovorna podjetja - izkušnje 
in izzivi za prihodnost   

Žiga Vavpotič,  
video prispevek  

Družbeno odgovorno aktivnosti v družbi Butan Plin in 
izzivi za prihodnost   

Janja Berložnik Šuler, marketing   
Butan plin d.d.  

Financiranje razvoja socialnega podjetništva - podpora 
inovativnim socialnim projektom 

Deželna banka Slovenije d.d.  
Mag. Drago Cerovšek, direktor PE Dolenjska  
Aleš Viher, direktor PE Podravje   

Brez dobička – inovativne družbene storitve, d.o.o. 
Programi in projekti socialnega podjetništva – trajnostno 
bančništvo in inovativno družbeno financiranje 

Gregor Sakovič, Brez dobička d.o.o. 

ODMOR                                                                                                                                          13.45 – 14.00 

RAZPRAVA IN ISKANJE REŠITEV  14.00 – 14.45 

Izzivi, priložnosti, ovire in pobude za učinkovito in 
uspešno  sodelovanje med javnim, zasebnim in socialno 
podjetniškim sektorjem    

Moderirana razprava v okviru delavnic  
 
Zdenka Kovač 
Dušanka/Lužar Šajt  
Sonja Gavez  

POVZETKI IN ZAKLJUČKI OKROGLE MIZE 14.45- 15.00 

 

Organizatorji si pridržujemo pravico do spremembe programa. 

 

 

                            


