
 

V sklopu projekta SEED, katerega cilj je zasnovati kompetenčni center za družbene inovacije, bomo 
Slovenski partnerji pod vodstvom Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo vzpostavili 
nadgrajeno različico laboratorija za družbene inovacije za namen izmenjave znanja in ustvarjanja 
priložnosti za sodelovanje med podjetji, izobraževalnimi institucijami in javnim sektorjem. V sklopu 
aktivnosti bodo akterji lokalnega ekosistema lahko okrepili digitalne spretnosti, kreativnost in 
sposobnost skupnega reševanja družbenih izzivov.  

Projekt vključuje oblikovanje in izvajanje programa krepitve znanja in kompetenc za vključevanje 
družbenih inovacij v vsaki državi konzorcija.  

Program bo vključeval akterje družbenih inovacij in jih podpiral pri spodbujanju in izvajanju intervencij 
na področju družbenih inovacij, vključno z boljšo in učinkovitejšo uporabo sredstev ESS. Podprl naj bi 
oblikovalce politik, zlasti organe upravljanja ESS in druge javne institucije pri oblikovanju politik za 
spodbujanje in vključevanje družbenih inovacij. Vsem partnerjem in ključnim akterjem bo na voljo za 
podporo pri uporabi SEED orodij za skupno učenje in izmenjavo praks. 

Ob nacionalnih delavnicah in srečanjih, ki jih bomo v Sloveniji izvajali na štirih lokacijah v živo, se bo na 
ravni projekta izvajal tudi spletni mednarodni program v angleškem jeziku, ki bo omogočal 
sodelovanje vseh partnerjev in zainteresiranih akterjev. Program bo zajemal nekatere ključne teme, 
povezane z družbenimi inovacijami, predstavil bo dobre prakse in orodja, ki lahko podprejo 
oblikovanje, izvajanje in razširjanje dobrih praks, projektov in rešitev, ki spreminjajo družbo na bolje. 

Več o mednarodnih delavnicah: Capacity building – Seed (seedeuproject.eu) 

 

Slovenski partnerji SEED konzorcija bomo organizirali štiri srečanja za krepitev kompetenc na štirih 
različnih lokacijah po Sloveniji, da bi dosegla najpomembnejše ciljne skupine in deležnike. Vsako 
srečanje bo trajalo tri do štiri ure. Izbrane lokacije so regionalna središča, coworking prostori ali 
podjetniški inkubatorji.  
 
Glavni cilji nacionalnega programa za krepitev kompetenc:  
- razširiti znanje in ozaveščenost o družbenih inovacijah v Sloveniji 
- razširiti orodja in vsebine projekta SEED 
- predstaviti in pridobiti komentarje in predloge o izvajanju pilotnega projekta (Digital SI lab) 
- vključiti nacionalne deležnike k prispevanju vsebin in izgradnji slovenskega kompetenčnega centra za 
družbene inovacije 



Na štirih srečanjih želimo razširiti ideje in rezultate projekta ter predstaviti zamisli nacionalnega pilota. 
Naš cilj je, da bi to priložnost izkoristili za začetek pridobivanja idej in povratnih informacij o zasnovi 
ideje kompetenčnega centra. S strani nacionalnih akterjev želimo prejeti povratne informacije o 
potrebah in pričakovanjih, ciljih in vizijah deležnikov, ki oblikujejo ekosistem socialne ekonomije in 
družbenih inovacij v Sloveniji.  
 
 

1. VITANJE – Center Noordung, 29. november 2022, 10h do 14h  
- Predstavitev projekta SEED in mednarodnega spletnega programa – Tanja Tamše (Center 

Noordung) 
- Predstavitev vizije družbenih inovacij v Sloveniji (prihodnost kompetenčnega centra za 

družbene inovacije) – predstavnik MGRT (Nena Dokuzov) 
- Predstavitev dobre prakse – Tomaž Zver (Sončna zadruga)  
- Predstavitev pilotnega projekta digitalnega kompetenčnega centra za družbene inovacije 

(Digital SI lab) – Tadej Slapnik (HashNET) 
- Predstavitev projekta SocialB - prof. dr. Irma Potočnik Slavič (Filozofska fakulteta) in Rajko 

Antlej (RAKO) 
- Predstavitev certifikatov za vodjo ter stratega za družbeno odgovornost – mag. Anita Hrast 

(Inštitut IRDO) 
- Predstavitev praks lokalnega okolja – SocioLab in CERUSI projekt – Mateja Karničnik (Prizma) 
- Delavnica  komentarji in predlogi na predstavljeni 'Digital SI lab' in dodajanje akterjev in 

njihovih storitev na platformo (predstavniki Hashnet) 
 
 

2. KRANJ – Kovačnica Kranj, 14. december 2022, 10h do 14h 
- Predstavitev projekta SEED in mednarodnega spletnega programa – Tanja Tamše (Center 

Noordung) 
- Predstavitev vizije družbenih inovacij v Sloveniji (prihodnost kompetenčnega centra za 

družbene inovacije) – predstavnik MGRT (Nena Dokuzov) 
- Predstavitev dobre prakse – Tomaž Zver (Sončna zadruga)  
- Predstavitev pilotnega projekta digitalnega kompetenčnega centra za družbene inovacije 

(Digital SI lab) – Tadej Slapnik (Hashnet) 
- Predstavitev družbenih inovacij v javnem sektorju (teorija) – Primož Šporar (Sklad 2740) 
- Predstavitev praks lokalnega okolja – Franja Gabrovec Schmidt (BSC Kranj) 
- Delavnica  komentarji in predlogi na predstavljeni 'Digital SI lab' in dodajanje akterjev in 

njihovih storitev na platformo (predstavniki Hashnet) 
 
 

3. KOPER  Središče Rotunda, 17. januar 2023, 10h do 14h 
- Predstavitev projekta SEED in mednarodnega spletnega programa – Tanja Tamše (Center 

Noordung) 
- Predstavitev vizije družbenih inovacij v Sloveniji (prihodnost kompetenčnega centra za 

družbene inovacije) – predstavnik MGRT (Nena Dokuzov) 
- Predstavitev dobre prakse – Tomaž Zver (Sončna zadruga) in partnerji lokalnega okolja 
- Predstavitev pilotnega projekta digitalnega kompetenčnega centra za družbene inovacije 

(Digital SI lab) in dodajanje akterjev in njihovih storitev na platformo – Tadej Slapnik (Hashnet) 
- Predstavitev projekta SocialB - asist. dr. Barbara Erzetič Hvalič (Ekonomska fakulteta Ljubljana) 
- Predstavitev praks lokalnega okolja – dr. Bojan Mevlja (Središče Rotunda) 



- Okrogla miza s predstavniki lokalne oblasti in deležniki ekosistema družbenih inovacij 
(Tomaž Zver) 

 
4. LJUBLJANA  Impact Hub, 28. februar 2023, 10h do 14h 

- Predstavitev projekta SEED in mednarodnega spletnega programa – Tanja Tamše (Centra 
Noordung) 

- Predstavitev vizije družbenih inovacij v Sloveniji (prihodnost kompetenčnega centra za 
družbene inovacije) – predstavnik MGRT (Nena Dokuzov) 

- Predstavitev dobre prakse – Tomaž Zver (Sončna zadruga) 
- Predstavitev pilotnega projekta digitalnega kompetenčnega centra za družbene inovacije 

(Digital SI lab) in dodajanje akterjev in njihovih storitev na platformo – Tadej Slapnik (Hashnet) 
- Predstavitev praks lokalnega okolja – Živa Lopatič (BUNA/3MUHE/Pravična trgovina) 
- Okrogla miza  prihodnost kompetenčnega centra za družbene inovacije v Sloveniji (MGRT) 

 
 

Prijave sprejemamo na elektronskem naslovu:  

druzbene.inovacije@center-noordung.si 

 

Več informacij o projektu na:  

https://www.center-noordung.si/projekti/kompetencni-center-za-druzbene-inovacije-projekt-seed/ 

https://www.seedeuproject.eu/ 

 

VABLJENI. 
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Social Innovation (EaSI) (2014-2020) and the European Social Fund under Grant Agreement 
VS/2021/0191. 
For further information please consult: http://ec.europa.eu/social/easi and http://ec.europa.eu/esf 


