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Skupaj oblikujemo prihodnost Evrope – Forum socialne ekonomije EU regij 

 
V torek, 6. 3. 2018 je potekal Forum socialne ekonomije EU regij z naslovom »Skupaj oblikujemo 

prihodnost Evrope«. Za širšo javnost se je dogajanje pričelo ob 12. uri, s študijskim obiskom dobrih 

praks skupnosti socialnih podjetij v Mariboru, evropski prestolnici socialne ekonomije 2018. Obiskali 

smo Gostilnico Pri damah (Kooperativa Dame, z.o.o., so.p.), Salon uporabnih umetnosti (Kooperativa 

Peron, so.p.), Center eksperimentov Maribor (EKTC Evropski kulturni in tehnološki center Maribor, 

so.p. Maribor), šli mimo Tkalka so.p., Društvo Dnevni center aktivnosti za starejše Toti DCA, so.p., 

Ropotarnico (Aktiviraj.se, so.p.), Smetka, Rajzefiber biro in BikeLAb. 

 

 
 

V razpravi, ki je potekala od 16. do 19. ure, so sodelovali predstavniki občin, regionalnih razvojnih 

agencij in lokalnih akcijskih skupin, predstavniki podpornega okolja in podjetja socialne ekonomije ter 

tako prispevali k oblikovanju stališča Slovenije do prioritet EU po letu 2020 po načelu »od spodaj 

navzgor«. Prav ti deležniki so bistvenega pomena za razvoj socialne ekonomije na lokalni in 

teritorialni ravni in lahko pomembno sooblikujejo prihodnost Evrope na tem področju. V tem delu 

razprave je sodeloval tudi direktor Regionalne razvojne agencije Gorenjske, Rok Šimenc. 

 

 
 

V sredo, 7. 3. 2018 je potekala konferenca z naslovom »Spodbujanje socialne ekonomije v 

Jugovzhodni Evropi«, katero je so-organiziralo krovno Evropsko združenje socialne ekonomije »Social 

http://www.kooperativa-dame.si/
https://www.facebook.com/SALON.maribor/
http://ektc.si/
http://tkalka.si/
http://www.ropotarnica.org/
http://www.smetka.si/
http://www.rajzefiber.si/
http://www.bikelab.si/
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economy Europe«, skupaj z nacionalnim Združenjem socialna ekonomija Slovenije, Kabinetom 

predsednika Vlade RS, Občino Maribor, projektnimi partnerji projekta SOCIAL SEEDS in Regionalno 

razvojno agencijo Gorenjske - BSC Kranj. 

 

 
 
Številni predstavniki najpomembnejših evropskih združenj s področja socialne ekonomije, Evropske 

komisije in predstavniki mrežnih organizacij socialne ekonomije so osvetlili aktivnosti s področja 

socialne ekonomije skozi štiri panelne razprave, ki so še dodatno okrepile povezave med deležniki 

socialne ekonomije v Evropi in s tem postavile še en pomemben mejnik za prihodnost Evrope. 

 

 

 
 

 

  


