
  

 

 

 
 
Regionalna razvojna agencija Ljubljanske urbane regije s projektom sPOINT 
omogočila nova znanja in promocijo socialnih podjetij 
 
 

Regionalna razvojna agencija Ljubljanske urbane regije izvaja projekt Socialno POdjetniška 
INformacijska Točka, s katerim se vzpostavlja učinkovito podporno okolje za socialna 
podjetja v kohezijski regiji Zahodna Slovenija. 
 
 
Regionalna razvojna agencija Ljubljanske urbane regije (RRA LUR) skupaj z Regionalno razvojno 
agencijo Gorenjske, BSC Kranj, Središčem Rotunda, Koper, so.p. ter drugimi partnerji izvaja projekt 
Socialno POdjetniška INformacijska Točka – sPOINT. Namen projekta, ki se izvaja v letih 2022 in 2023, 
je vzpostaviti učinkovito podporno okolje za socialna podjetja. 
 
Z aktivnostmi informiranja, obveščanja javnosti o pomenu socialnega podjetništva ter promocijo 
socialnega podjetništva si partnerji v projektu prizadevajo za povečanje ozaveščenosti širše javnosti o 
pomenu socialnega podjetništva. V kohezijski regiji Zahodna Slovenija so v vseh štirih razvojnih regijah 
vzpostavljene kontaktne točke, ki skrbijo za informiranje o storitvah podpornega okolja v okviru 
projekta sPOINT. Na RRA LUR so s promocijsko akcijo poskrbeli za promocijo socialno podjetniške 
kulture in uspešnih socialnih podjetij. Tako so se na spletnem portalu Dnevnik.si predstavila socialna 
podjetja Center Celostne oskrbe, Zavod Brez ovir, Lunina Vila in Smetumet. V letu 2023 se bo odvil 
sejem socialnega podjetništva v Ljubljani, ki bo odlična priložnost za povezovanje ter promocijo 
uspešnih socialnih podjetij. 
 
Novim in obstoječim socialnim podjetjem RRA LUR s projektom sPOINT zagotavlja brezplačne storitve 
za razvoj in profesionalizacijo. Tako so bile v okviru projekta izvedene številne delavnice in svetovanja 
za potencialna in obstoječa socialna podjetja, ki so se v okviru projekta izobraževala s področij socialnih 
inovacij, zaposlovanja ranljivih skupin, marketinga, računovodstva in poslovnega načrtovanja. RRA LUR 
tudi v prihodnjem letu načrtuje izvedbo delavnic, s pomočjo katerih bodo socialni podjetniki lahko 
pridobivali nova znanja in veščine. 
 
RRA LUR v kratkem načrtuje tudi dva dogodka z namenom povezovanja organizacij s področja 
socialnega podjetništva ter povezovanja z lokalnimi in regionalnimi okolji ter med različnimi sektorji. 
Vsi zainteresirani socialni podjetniki so vabljeni, da se pridružijo ogledom dobrih praks socialnega 
podjetništva. Eden izmed ogledov dobrih praks bo potekal v Ljubljani v četrtek, 22. septembra 2022. 
Da bi spoznali tudi izkušnje socialnih podjetij iz sosednje Italije, pa je v torek, 11. oktobra 2022 
organizirana še strokovna ekskurzija z ogledom dobrih socialno podjetniških praks iz Trsta. Za oba 
dogodka so prosta mesta še na voljo, zato RRA LUR vljudno vabi k prijavi na tanja.pugelj@rralur.si. 
 
O vseh prihajajočih dogodkih in aktivnostih v okviru projekta sPOINT lahko spremljate tako na spletni 
strani kot tudi na Facebooku. Če bi želeli biti o aktivnostih obveščeni, pa o tem obvestite preko 
kontaktne točke. 
 
Projekt je bil potrjen s strani Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo v sklopu javnega razpisa 
za Krepitev podpornega okolja za socialna podjetja. Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in 
Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. 
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