
 

 

 

 
Skupnost občin Slovenije in Ekonomski institut Maribor vas  

v sklopu projekta Social(i)Makers vabita na 

interaktivni dogodek 

“World cafe – IZLET K REŠITVI”, 

v ponedeljek,17. 6. 2019 v 

Orehov gaj, Obrije, 1000 Ljubljana. 

Bliža se čas dopustov in preden se čisto predate poletnim užitkom, vas vabimo na krajše 
popotovanje družbenega inoviranja. Vsaka abeceda se začne pri A, socialno inoviranje pa pri 
družbenih izzivih, zato bodo ti rdeča nit našega dogodka. In ker gre pri družbene inoviranju za 
proces, se bomo tudi sami premikali in spotoma razpravljali o družbenih problemih, ki nas pestijo 
ter pripravili iztočnice za iskanje rešitev. 

Z mobilnostjo lokacije dogodka bomo simbolizirali pot družbene inovacije, ki se prične s 
prepoznavanjem družbenih problemov. Naše popotovanje bomo pričeli na naslednjih lokacijah: 

• MARIBOR (vstop RUTAR) ob 8.45  

• CELJE (vstop Dvorana Zlatorog) ob 9.30 

• JESENICE (vstop glavna avtobusna postaja) ob 9.30 

• KRANJ (vstop avtobusna postaja pri Mercator centru Primskovo, ob bencinski črpalki) 
ob 10.15 

Pridružite se nam na lokaciji, ki je vam najbližja, da vas v delovnem vzdušju z avtobusom 
zapeljemo do Orehovega gaja, kjer bomo združili predloge družbenih izzivov in izmed njih izbrali 
najbolj pereče, katerim se bomo posvetili v naslednjih korakih.  

Vam nobena od vstopnih točk ne ustreza, a bi vseeno želeli biti del dogodka? Potem vas 
vabimo v Orehov gaj ob 10. uri, kjer bomo na delavnici prepoznavali družbene probleme/izzive, 
dokler se nam ne pridružijo mobilne delovne skupine z avtobusi. 

Zaključili bomo čisto počitniško, z dobro hrano in v prijetni družbi. 

Na dogodek se lahko prijavite do vključno petka, 14. 6. 2019 oziroma do zapolnitve prostih 

mest. Prijavnica je na voljo na naslednji povezavi: 

https://skupnostobcin.si/dogodek/interaktivni-dogodek-world-cafe-izlet-k-resitvi/ 

Udeležba na dogodku je brezplačna! 

Se vidimo!      

Ekipi SOS in EIM 

Ob prihodu na dogodek se je treba registrirati zaradi zahtev pri poročanju v projektu Social(i) Makers, ki se financira iz programa 

Interreg Central Europe. 

https://www.google.com/maps/place/Walnut+Grove/@46.080008,14.549935,16z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0xf1693c0191b2d153!8m2!3d46.080008!4d14.549935?hl=en-US
https://www.google.com/maps/@46.2422337,14.3771665,3a,60y,59.03h,79.48t/data=!3m6!1e1!3m4!1sf4KCiM3r5BgLLlKmGGkRmg!2e0!7i13312!8i6656
https://skupnostobcin.si/dogodek/interaktivni-dogodek-world-cafe-izlet-k-resitvi/


 

 

 

VOZNI RED dogodka 

17. 6. 2019, Orehov gaj, Ljubljana. 

8.00 –11.00  

 
Prepoznavanje družbenih 
problemov/izzivov 

Potovanje z avtobusi do Orehovega gaja  

(glejte prejšnjo stran) 

10.00 -11.00 

 
Prepoznavanje družbenih 
problemov/izzivov 

Pričetek delavnice v Orehovem gaju  

(za tiste, ki pridete z lastnim prevozom) 

11.00 –11.15 

 
Zbiranje in grupiranje družbenih problemov, 
opredeljenih na delavnici in v avtobusih 
 

11.15 -11.45 

 
Kava s pogostitvijo 

11.45 –13.30 

 

Izbor najbolj perečih družbenih problemov/izzivov in njihovo reševanje z 

družbenimi inovacijami 

13.30 –15.00 

 
Piknik 

15.00 

 
Odhod avtobusov iz Orehovega gaja 

 
 

  

Vljudno vabljeni! 

 

 

Še vedno se lahko tudi prijavite na spletne delavnice družbenih inovacij v Akademijo družbenih 
inovacij https://social-innovation-academy.teachable.com/,  

ki smo jih v sklopu projekta pripravili za vas. Ne bo vam žal časa! 

Registracija in izobraževanje v okviru Akademije sta brezplačna.  

 

https://social-innovation-academy.teachable.com/

