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Turnir socialnih inovacij 2015 za večjo konkurenčnost 
 
Ljubljana, 11. novembra 2015 – Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo v sklopu 
aktivnosti za spodbujanje razvoja in promocijo socialnega podjetništva prireja Turnir 
socialnih inovacij 2015. Dogodek bo priložnost za predstavitev rešitev inovativnih 
podjetij, socialnih inovatorjev in socialnih podjetij, ki lahko prispevajo k odgovorom na 
aktualne družbene izzive. 

S Turnirjem socialnih inovacij 2015 se želimo približati dogodku, ki ga vsako leto organizira 
Evropska investicijska banka in bo leta 2016 izveden v Ljubljani, dogodek pa organiziramo 
skupaj s Slovenskim regionalnim razvojnim skladom, podjetniškim pospeševalnikom ABC 
Accelerator v Ljubljani ter Skladom 05. Socialne inovacije v okviru dogodka bodo strokovni 
ocenjevalci razvrščali v okviru štirih področij. To so kreiranje delovnih mest, kvaliteta življenja,  
trajnostna mobilnost in energetska učinkovitost ter rešitve na področju begunske problematike. 
Za najboljše socialne inovacije bomo podelili tudi nagrade. Vodja Sektorja za socialno 
podjetništvo, zadružništvo in ekonomsko demokracijo mag. Nena Dokuzov ob tem poudarja: 
»Ne glede na to, bo sektor sicer aktivnosti socialnega podjetništva pospeševal tudi na vseh 
ostalih področjih.« 

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo si želi v sodelovanju z obstoječimi, družbeno 
odgovornimi podjetji oblikovati take rešitve, ki bodo na eni strani odgovarjale konkretnim 
potrebam podjetij pri reševanju družbenih izzivov in zagotavljanju kvalitete dela svojih 
zaposlenih, na drugi strani pa socialnim inovatorjem na tak način pomagati do dostopa na trg in 
si zagotoviti trajnostni obstoj v podjetniškem okolju.  

Mag. Dokuzov na dogodku pričakuje rešitve, ki lahko predstavljajo osnovo za razvoj novih 
produktov in storitev, predvsem v tistih tržnih nišah, ki imajo velik razvojni potencial: »Te rešitve 
pomenijo  dobro osnovo za ustvarjanje in ohranjanje delovnih mest v lokalnem okolju ter njihovo 
stabilno rast tudi na dolgi rok.«  

Ob tem želimo poudariti, da so socialne inovacije vključene tudi v Strategijo pametne 
specializacije in bodo na tak način usmerjene v spodbujanje podjetnosti in podjetniških iniciativ 
ter s svojimi inovativnimi rešitvami prispevale k večji konkurenčnosti Slovenije tudi v svetovnem 
merilu. 
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