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ZAKAJ?
Zbrani prihodki se bodo namenili za podporo obetavnih podjetniških idej, ki jih razvijajo 
mladi socialni podjetniki. Z organizacijo tega dogodka želimo širši javnosti pokazati, da nam 
ni vseeno za našo prihodnost, da smo aktivni in da razumemo socialno podjetništvo kot 
enega od možni izhodov iz krize. Hkrati pa želimo mladim vliti upanje na svetlejšo 
prihodnost.

CENA
10 € - študentje in brezposelni
70 € - zaposleni in pravne osebe

Podjetniški dogodek

VETER V JADRA 
DOBRIM IDEJAM

INFO:
Več informacij na 
www.socialni-inkubator.si

Najbolj uporaben dogodek o socialnem podjetnistvu!v

Kersnikova 6
        Ljubljana



KOMU JE  DOGODEK NAMENJEN?
Podjetniški dogodek je namenjen vsem, ki vas zanima kako začeti spreminjati svet na bolje v praksi. 
Obravnavali bomo številne vidike socialnega podjetništva.  Veliko zanimivega bo tako za socialne podjetnike 
saj bodo predavatelji govorili o realnih problemih in uporabnih rešitvah. Izostali ne boste niti posamezniki s 
podjetniškimi idejami. Celoten popoldanski panel o poslovnem načrtovanju je namenjem prav vam. Skupaj 
z izkušenimi snovalci poslovnih načrtov se boste ukvarjali z realnimi problemi nekaterih socialnih podjetjih, ki 
že obstajajo ali pa dodelali lastno idejo. Posebej dobrodošli so tudi predstavniki mladinskih organizacij. Na 
drugem popoldanskem panelu se boste v družbi priznane predavateljice pogovarjali o inovativnem načinu 
povezovanja mladih - o kooperativah - ter dobili marsikateri nasvet v zvezi s takšnim povezovanjem. Prav 
kooperative s svojimi principi delovanja namreč ponujajo številne prednosti za mladinske organizacije. 
Dobrodošli pa ste seveda tudi vsi ostali, saj se v našem programu za vsakega najde kaj zanimivega!

Najbolj uporaben dogodek o socialnem podjetnistvu!
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Čas NASLOV PREDAVANJA PREDAVATELJI
PLENARNI DEL

8:30 - 9:00 Uvod v socialno podjetništvo* Zavod Socialni inkubator

9:00 - 9:40 Ali je družbena odgovornost prestiž 
ali nuja? 

ddr. Matjaž Mulej, Inštitut IRDO 

Socialno podjetništvo kot blagovna 
znamka

Andrej Pompe, Brand Business School

11:20 - 12:00 Okrogla miza:  “Možnosti sodelovan-
ja med klasičnimi podjetniki in 
socialnimi podjetniki”

Gostje: Mateja Čotar (UniCredit), Peter Kastelic (Center
storitev), Andrej Dolničar (Arne d.o.o.), Jasmina Šupuk
(Zavod Karo), Barbara Kotlušek (Zaposlim delodajalca)
Moderator: Marina Trampuš

12:00 - 13:00 Čas za kosilo
PANELNI DEL

13:00 - 15:30 Panel 1: Od ideje do podjetja - praktični
nasveti pri poslovnem načrtovnju

Borut Jeglič, strokovnjak za poslovno načrtovanje 

13:00 - 15:30 Panel 2: Mladinske in študentske 
kooperative

Jadranka Vesel - Raziskovalni inštitut za socialno 
ekonomijo 

Inovativnost v socialnih podjetjih9:40 - 10:20 Violeta Bulc, Vibacom d.o.o.

10:20 - 10:40 Odmor
10:40 - 11:20

* Predavanje je namenjeno tistim, ki nimajo predznanja o socialnem podjetništvu (za ostale neobvezno). 

v



10:40 - 11:20

PREDAVATELJI

Matjaž Mulej
Ddr. Matjaž Mulej je doktor ekonomskih znanosti in doktor menedžmentskih znanosti ter zaslužni profesor 
teorije sistemov in inovacij. Objavljal je v več kot 40 deželah in služboval v šestih. Objavil in uredil je preko 60 
knjig in zbornikov. Na Inštitutu za razvoj družbene odgovornosti (IRDO) je predsednik Strkovnega sveta ter 
Raziskovalnega sveta ZRC.

Violeta Bulc
Mag. Violeta Bulc je inovatorka, podjetnica in ustanoviteljica podjetja Vibacom d.o.o., katerega poslanstvo je 
razvoj okolij za trajnostno rast in inovativne preboje. Razvija orodja in rešitve, ki so usmerjene v spodbujanje 
dolgoročne organske rasti podjetij na osnovi ključnih sposobnosti in vrednot.

Andrej Pompe
Andrej Pompe je predavatelj in predsednik na Brand Business School ter avtor številnih strokovnih člankov v 
marketinški literaturi. Prav tako je v letu 1991 postal soustanovitelj marketinške agencije Formitas BBDO, kjer 
se kot strokovnjak za brending ukvarja predvsem s strateškimi komunikacijami in svetovanjem ter skrbi za 
odličnost komunikacij tako domačih kot svetovno znanih tržnih znamk..

Jadranka Vesel
Jadranka Vesel je strokovnjakinja na podočju socialne ekonomije. Kot soustanoviteljica Raziskovalnega 
inštituta za socialno ekonomijo se ukvarja s preučevanjem različnih oblik socialne ekonomije. Že vrsto let pa 
posebno pozornost  namenja spodbujanju razvoja različni oblik kooperativ v slovenskem prostoru.     

Borut Jeglič
Borut Jeglič je po izobrazbi univerzitetni diplomirani ekonomist. Kot demonstrator pri predmetu podjetništvo 
na Ekonomski fakulteti UL predava in svetuje o izdelavi poslovnega načrta in planiranju ter ustanavljanju 
podjetja. Poleg tega si je dodatne podjetniške izkušnje nabral v okviru Zavoda Ypsilon, kjer je vodi nacionalni 
prostovoljski projekt Simbioz@. Njegove delavnice temeljijo na interakciji in vključevanju udeležencev.
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