Regijski posvet o socialni ekonomiji, izzivi in priložnosti v
okviru javnega naročanja
Regionalna razvojna agencija Gorenjske, BSC Kranj vas,
v okviru projektov SOCIAL SEEDS in SENSES,
vabi na tretji dogodek dnevov socialne ekonomije na Gorenjskem, ki bo
v torek, 11. septembra 2018, ob 13. uri,
v prostorih coworking skupnosti KOVAČNICA, Župančičeva ulica 22, Kranj.
»Socialno podjetništvo v zadnjih letih pridobiva na pomenu, ima velik razvojni potencial in odpira možnosti za
razvoj novih delovnih mest. Predstavlja tisti trajnostni koncept gospodarstva, ki ga odlikuje odpornost na tržne
pretrese, velik potencial za socialno integracijo in zaposlovanje ter odlična prilagojenost lokalnim izzivom.«
Na posvetu, na katerem se nam bodo pridružili tudi predstavniki Ministrstva za javno upravo, bomo govorili o
javnem naročanju. Predstavili bomo Zakon o javnem naročanju (ZJN-3), s poudarkom na delu, ki se nanaša na
izvajanje pridržanih javnih naročil, ko naročnik lahko izbere le ponudnika, ki izkaže status invalidskega podjetja,
zaposlitvenega centra ali socialnega podjetja. Predstavila se nam bodo tri socialna in družbeno odgovorna
podjetja s svojimi izkušnjami na tem področju. Pri Potencialu in Stonogi bo poudarek na lokalni hrani (kako priti
v šole, vrtce, bolnišnice …). Podjetje RECOSI pa nam bo predstavilo njihovo delo na področju obnovljene
računalniške opreme, priložnosti in probleme, ki so v Sloveniji za nakup take opreme za potrebe npr. šol.
PROGRAM:
12.45–13.00
Registracija
13.00–13.10
Pozdrav in predstavitev aktivnosti projektov SOCIAL SEEDS in SENSES
Rok Šimenc, direktor Regionalne razvojne agencije Gorenjske, BSC Kranj
Franja Gabrovšek Schmidt, Regionalna razvojna agencija Gorenjske, BSC Kranj
13.10–13.40
»Kako v javno naročilo vključiti subjekte socialne ekonomije«
Zakon o javnem naročanju (ZJN-3) s poudarkom na delu, ki se nanaša na izvajanje pridržanih javnih
naročil
Maja Marinček, Direktorat za javno naročanje, Ministrstvo za javno upravo
13.40–15.00
Predstavitev socialnih in družbeno odgovornih podjetij (povpraševanje, naročanje, ponudba)
-

POTENCIAL, Inštitut za revitalizacijo podeželja, Liljana Brajlih
Zavod Center STONOGA so.p., Primož Slavec
RECOSI, d.o.o., so.p., prodaja obnovljene računalniške opreme, Katja Zajko

Okrogla miza z zaključki posveta
15.00–
Mreženje in pogostitev
Brezplačne prijave zbiramo na: franja.gabrovsek.schmidt@bsc-kranj.si.
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POTENCIAL, Inštitut za revitalizacijo podeželja, Lokovec
Poslanstvo zavoda POTENCIAL je spodbujanje in pospeševanje razvoja podeželja, izmenjava informacij, znanj
in izkušenj, sodelovanje in mreženje med nevladnimi organizacijami in drugimi povezavami civilne družbe,
lokalnimi ter državnimi institucijami ter gospodarstvom, spodbujanje prostovoljnega dela, solidarnosti in
socialnega podjetništva in povečevanje zavedanja javnosti o pomenu družbeno odgovornega delovanja.
https://www.facebook.com/POTENCIALInstitut/

Center STONOGA - zavod za povezovanje in medgeneracijsko sodelovanje - socialno podjetje
Center Stonoga se ukvarja s povezovanjem in izvajanjem različnih aktivnosti preživljanja prostega časa,
posredovanjem vrste strokovnih znanj, izobraževanjem, vzpodbujanjem medgeneracijskega sodelovanja in več
oblikami trajnostnega razvoja. Zagotavljajo kratko prehranjevalno verigo s pošteno ceno za kupce in pravičnim
plačilom za pridelovalce. Vse pridelke dobite neposredno od proizvajalcev, ki so vsi lokalni, njihovi pridelki pa
večinoma ekološko pridelani.
http://www.center-stonoga.si/

RECOSI, svetovanje, storitve, trgovina, posredništvo, d.o.o., so.p.
Podjetje RECOSI d.o.o., so.p. je del mednarodnega podjetja RECOSI (Regional and European Co-Operative
for Social Industry), ki se ukvarja s profesionalno obnovo računalniške opreme. Visoko kvalitetno opremo
prodajajo in dajejo v najem uporabnikom, ki želijo imeti vrhunsko obnovljeno računalniško opremo za bistveno
manjše stroške. Ob tem omogočajo delo tistim, ki so dolgotrajno brezposelni, in mladim, ki so prvi iskalci
zaposlitve. Njihovi največji uporabniki so šole, neprofitne organizacije, študentje in drugi, ki želijo prihraniti pri
nakupu ali pa si nove računalniške opreme ne morejo privoščiti.
https://www.recositech.com/

Dogodek bo potekal v prostorih coworking skupnosti KOVAČNICA, s katero se je v Kranju vzpostavilo novo
podporno okolje za dinamično podjetništvo, kjer se z ustvarjanjem coworking skupnosti, skupnostnih oblik dela
omogoča sodelovanje med različnimi strokovnjaki v ustvarjalnem »sodelavnem« okolju.
http://kovacnica.si/
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