
               

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.   

 
Informacije o obdelavi osebnih podatkov:   
Na dogodku se bodo zbirali podatki o udeležencih ter se bo lahko fotografiralo in snemalo, ker se ti podatki potrebujejo za namen 
izvajanja nalog, pogodbenih obveznosti ter dokumentiranje dogodka za namen promocijskih aktivnosti. Več o obdelavi vaših 
osebnih podatkov si lahko preberete na URL naslovu: https://rralur.si/zasebnost/.  

  

Spoštovani socialni podjetniki,  

vabimo vas, da se nam v torek, 11. 10. 2022, pridružite na 

strokovni ekskurziji z ogledom in predstavitvijo dobrih praks socialnega 

podjetništva in socialnih podjetij v Trstu, Italiji. 

Ogled dobrih praks je priložnost za povezovanje socialnih podjetij z izmenjavo dobrih praks in 

predstavitvijo izkušenj socialnih podjetij z različnih področij. Strokovno ekskurzijo, ki je za udeležence 

brezplačna, organiziramo v okviru projekta sPOINT – Socialno Podjetniška Informacijska Točka, ki je 

namenjen krepitvi podpornega okolja za socialna podjetja. Regionalna razvojna agencija Ljubljanske 

urbane regije sodeluje pri projektu kot partner.  

  

Predviden program ekskurzije:  

08.00  Odhod iz Ljubljane (Tehnološki park)  

09.30  Prihod v Trst in obisk socialne zadruge »La Quercia«  
»La Quercia« je socialna zadruga tipa A. Izvaja izobraževalne dejavnosti, pomoč ter terapevtske storitve za 

mladoletnike, invalide, starejše in njihove družine. Ustanovljena je leta 1987. Število zaposlenih se giblje okrog 450, 

letni promet znaša okoli 9 mio EUR.   

11.30 Obisk socialne zadruge »Querciambiente«                                                                                    
»Querciambiente«  je socialna zadruga tipa B in nudi zaposlitev prikrajšanim osebam na področju okoljskih storitev, 

kot so zbiranje in odlaganje odpadkov, vzdrževanje zelenih površin, čiščenje ulic in ločeno zbiranje odpadkov. Izvajajo 

tudi izobraževalne  dejavnosti na področju okolja v šolah. Zadruga je ustanovljena leta 1996. Število zaposlenih se 

giblje okrog 80, letni promet okoli 4 mio EUR.   

13.00  Skupni prigrizki in bife  

14.00  Odhod iz Trsta  

15.30  Prihod v Ljubljano  

  

Dogodek je namenjen potencialnim socialnim podjetjem, socialnim podjetjem in ostalim interesentom.   

Na brezplačno ekskurzijo je obvezna predhodna prijava na ales.bajec@rra-sp.si.  

Prijave zbiramo do zapolnitve mest oziroma najkasneje do petka, 7. oktobra 2022.   

Za več informacij lahko pišete na ales.bajec@rra-sp.si ali pokličete na 05 330 66 90 (Aleš Bajec).  

   

Vljudno vabljeni!   

  

Regionalna razvojna agencija Ljubljanske urbane regije – RRA LUR in RRA SEVERNE PRIMORSKE d.o.o. Nova 

Gorica  

  


