
 

 

 

 
Skupnost občin Slovenije in Ekonomski institut Maribor vas  

v sklopu projekta Social(i)Makers vabita na 

konferenco 

»Pestrost finančnih virov za MSP in socialna podjetja« 

v petek, 28. 6. 2019 , od 10. do 14. ure 

v Hotelu Slon (konferenčna dvorana), Slovenska cesta 34, Ljubljana  

 

Še malo in začne se čas počitnic, ko se bodo mesta izpraznila in bodo oživeli počitniški kraji, 
počitnikarji pa se ne bomo ukvarjali s težavnimi temami, kot je na primer, kako naj financiramo 

razvoj svojih podjetniških podjemov v s.p-jih, malih in srednjih gospodarskih družbah in 
zadrugah (MSP), tudi takih z družbenimi vsebinami in učinkom. 

 

Preden se odpravimo na počitnice, pa morda ne bo odveč, če nekaj časa posvetimo vedno 

„vroči“ temi – financiranju: kakšna sredstva so primerna za nas, kaj nam ponujajo slovenske 

finančne institucije, kakšne so možnosti za druge oblike financiranja? Kaj se pripravlja in razvija 

na tem področju v naši državi? 
 

Za vas smo pripravili predstavitev finančnih virov za manjše in večje potrebe podjetij, ki jih 

običajno ne najdete na enem mestu: 
 

 Ponudba SID banke za MSP 
 Vavčerji Slovenskega podjetniškega sklada 
 Spodbujanje javnega naročanja inovativnih rešitev 
 In novost: razvoj obveznic z družbenim učinkom. 

 

Teme bodo predstavili in na vaša vprašanja odgovarjali predstavniki SID Banke, Slovenskega 

podjetniškega sklada, ICT in IER, za navdih se bomo seznanili tudi z uspešno podjetniško zgodbo 

podjetja RECOSI. Zaključili pa bomo času primerno: s prijetnim druženjem ob hrani in pijači. 
 

Udeležba na dogodku je brezplačna! 

 

Na dogodek se lahko prijavite do vključno četrtka, 27. 6. 2019 oziroma do zapolnitve 

prostih mest. Prijavnica je na voljo na naslednji povezavi: 

https://skupnostobcin.si/dogodek/konferenca-pestrost-financnih-virov-za-msp-in-socialna-podjetja/ 

 

Pridružite se nam! 

Ekipi SOS in EIM 

 

https://skupnostobcin.si/dogodek/konferenca-pestrost-financnih-virov-za-msp-in-socialna-podjetja/


 

 

 

 

PROGRAM konference 

28. 6. 2019, hotel Slon, Ljubljana, 10.00–14.00. 

9.30 –10.00  Prihod, registracija in pogostitev 

10.00 -10.30 Predstavitev ponudbe SID banke Nataša Koščak, SID banka 

10.30 –11.00 
Vavčerji Slovenskega podjetniškega sklada – 
spodbude malih vrednosti 

Viljenka Godina, EIM 

11.00 -11.30 
Spodbujanje javnega naročanja inovativnih 
rešitev (projekt PPI2Innovate) 

mag. Majda Potokar,  
Zavod TM ICT 

11.30 –12.00 Novost: razvoj obveznic z družbenim učinkom dr. Damjan Kavaš, IER  

12.00 –13.00 
Socialno podjetje RECOSI, primer dobre 

prakse 
dr. Katja Zajko, RECOSI 

13.00 – 14.00 Kosilo in druženje 

 

*Ob prihodu na dogodek se je treba registrirati zaradi zahtev pri poročanju v projektu Social(i) Makers, ki 
se financira iz programa Interreg Central Europe. 

 

 
Še vedno se lahko tudi prijavite na spletne delavnice družbenih inovacij v Akademijo družbenih 
inovacij https://social-innovation-academy.teachable.com/,  

ki smo jih v sklopu projekta pripravili za vas. Ne bo vam žal časa! 

Registracija in izobraževanje v okviru Akademije sta brezplačna.  

 

 

https://social-innovation-academy.teachable.com/

