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POVZETEK 
 

Socialno podjetništvo je inovativna oblika reševanja družbenih, socialnih, okoljskih in 

ekonomskih problemov družbe na podjetniški način. Pri tem ga vodijo vrednote ustvarjanja 

dobrobiti za celotno skupnost, povezovanja, solidarnosti, demokratičnih načel in rasti 

socialnega kapitala. Socialno podjetništvo v ospredje postavlja človeka in okolje pred 

profitom. 

V teoretičnem delu bom najprej opredelila pojma socialna ekonomija in socialno 

podjetništvo. Pregledala bom raziskavo o socialnem podjetništvu v Evropski uniji in se 

posvetila primeru Republike Avstrije, ki velja za eno najbolj inovativnih okolij za razvoj 

socialnega podjetništva v Evropi. Predstavila bom tudi nekaj primerov dobre prakse. V 

Sloveniji socialno podjetništvo še do nedavnega ni bilo prepoznano kot pomembnejši sektor, 

to se z Zakonom o socialnem podjetništvu in drugimi sprejetimi dokumenti temeljito 

spreminja. 

Raziskovalni del naloge je namenjen analizi socialnega podjetništva kot ga vidijo praktiki. Pri 

tem sem opravila dve raziskavi. Kvantitativno metodo (anketni vprašalnik) sem uporabila za 

raziskavo registriranih socialnih podjetij, s kvalitativno metodo (intervju) pa sem dobila bolj 

poglobljene odgovore s strani prijaviteljev projektov socialnega podjetništva, ki so bili 

sofinancirani preko Javnega razpisa za spodbujanje razvoja socialnega podjetništva iz leta 

2012. Ugotovitve so, da se socialni podjetniki še vedno srečujejo z velikimi težavami pri 

poslovanju, kar otežuje nadaljnji razvoj sektorja v Sloveniji. 
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ABSTRACT 
 

Social entrepreneurship is an innovative way of solving social, cultural, environmental and 

economic problems of society in an entrepreneurial way. In this they follow the values of 

creating well-being of the entire community, integration, solidarity, democratic principles 

and the growth of social capital. Social entrepreneurship can provide positive effects for all 

involved, as a profit is not in their first place. 

In the theoretical part, I will first define the concept of social economy and social 

entrepreneurship. I reviewed the research on social entrepreneurship in the European 

Union. I will focused on the case of the Republic of Austria, which is one of the most 

innovative environment for the development of social entrepreneurship in Europe. I will also 

present some exsamples of good practice across Europe. In Slovenia, social entrepreneurship 

until recently was not recognized as an important sector. This is fundamentally changing by 

the Law on Social Entrepreneurship (2011) and other legal documents. 

The research part of the thesis is devoted to the analysis of social entrepreneurship as seen 

by practitioners. Quantitative method (survey questionnaire) were applied to the study of 

registered social enterprises. With qualitative method (interview), I got a more in-depth 

answers from the notifiers of projects of social entrepreneurship, which were financed by 

public tender for promoting the development of social entrepreneurship from 2012. Findings 

is that social entrepreneurs still face great difficulties in doing bussines, which complicates 

the further development of the sector in Slovenia. 
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UVOD 
 

Delo in z njim povezana zaposlitev sta v naši družbi na lestvici vrednot še vedno na visokem 

mestu. Zaposlitev omogoča socialno in ekonomsko varnost, prinaša pa tudi večje 

spoštovanje in priznavanje v družbi. Za mlade pomeni prehod iz izobraževanja v svet dela 

tudi prehod iz mladosti v odraslost. 

Socialna ekonomija in socialno podjetništvo sta, kljub koreninam iz preteklosti, nova pojma 

za slovenski prostor. Temelj njunega delovanja je socialno poslanstvo, ki rešuje družbene 

probleme z inovativnimi podjetniškimi pristopi, ki skušajo zadovoljiti človekove osnovne in 

trajne potrebe. Pomenita priložnost in alternativo za nevladne organizacije in posameznike, 

ki ne želijo biti pri svojem poslanstvu odvisni le od financiranja države, hkrati pa želijo svoje 

uporabnike opolnomočiti preko plačanega dela in zaposlitve. Socialno podjetništvo zahteva 

najprej miselni preskok, saj sta v naši družbi pojma socialno in ekonomija na nasprotnih si 

bregovih.  

Ali ima socialno podjetništvo v Sloveniji priložnost, da se umesti v ta prostor kot ena od bolj 

humanih oblik vključitve ljudi v področje dela, mi bodo povedali tisti, ki so se socialnega 

podjetništva lotili v praksi, ki so dejansko preizkusili, kaj pomeni ustanoviti podjetje z 

družbenim učinkom, kaj pomeni v proces vključiti ranljive družbene skupine, kakšni sta 

resnična podpora države in lokalnih skupnosti ter katere so lastne pomanjkljivosti, ki jih 

morajo preseči. Osebno mislim, da so socialni podjetniki zelo pogumni, saj opravljajo 

pionirsko delo na področju, ki je še precej neznano in pogosto napačno razumljeno. 

Priznati moram, da sem tudi sama na socialno podjetništvo pred začetkom pisanja tega 

diplomskega dela gledala skozi rožnata očala. Pa ne več. Socialno podjetništvo je trdo delo, ki 

zahteva ogromno znanja iz različnih področij, podporno okolje je slabo razvito, ogromno je 

še težav. Vrednote so tiste ter angažiranje posameznikov in skupin, ki sledijo svojemu 

poslanstvu in želji po bolj humanih odnosih med ljudmi, po skrbi za okolje in sodelovanju 

ljudi nad profitom, ki peljejo socialno podjetništvo naprej. Kakšna bo naša vloga v tem 

procesu, pa je odvisno le od nas samih. 
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I. TEORETIČNI DEL 

1 SOCIALNA (DRUŽBENA) EKONOMIJA 

1.1 Opredelitev pojma socialna ekonomija 

 

Socialna ekonomija je fenomen, ki ga mnogi razumejo kot resno alternativo klasičnemu 

sistemu tržnega podjetništva in sistemu tržne ekonomije. Prisotna je praktično v vseh 

državah sveta. Pojavlja se v najrazličnejših organizacijskih oblikah in posega v raznolike 

dejavnosti, od tradicionalnih do resnično novih, inovativnih projektov, ki jih lahko uvrščamo 

v polje socialnih inovacij. Socialno podjetništvo je del socialne (družbene) ekonomije, ki izvira 

iz začetka 20. stoletja, ko so se številni posamezniki pričeli združevati v organizacijah, kot so 

zadruge, hranilnice in vzajemne družbe, katerih glavne značilnosti so bile odprto sodelovanje 

vseh članov, vzajemnost in solidarnost. Te vrednote so v socialni ekonomije prisotne tudi v 

današnjem času, aktualne pa so še ideje o večji vključenosti ljudi v upravljanje z lokalnim 

okoljem in reševanju njegove problematike, ekološko osveščanje, ideje o drugačni skrbi za 

ranljive osebe in ideje o razvoju demokratičnih načel (Pavel in Štefančič, 2005).  

Socialna ekonomija je v literaturi različno interpretirana. Iz francoskega izrazoslovja izhaja 

sinonim solidarnostna ekonomija (economie solidaire). Izraz socialno podjetništvo (social 

entrepreneurship) je značilen za anglo-ameriško govorno področje. Uporablja se ga kot 

samostojni pojem ali kot nadomestilo za socialno ekonomijo, kar vnaša precejšnjo zmedo pri 

razumevanju in raziskovanju področja. Manj pogosti so drugi izrazi, kot so sektor neprofitnih 

organizacij oziroma tretji sektor (Vesel, 2010). V slovenskem prostoru je v uporabi izraz 

socialna ekonomija, ki je za nekatere raziskovalce neustrezen termin, saj preveč asociira na 

socialno, humanitarno. Zato predlagajo izraz »družbena ekonomija«, saj se vsebina pojma in 

koncepta nanaša na »society« to je »družbo«. (Vesel, 2010; Kovač, 2010; Nedeljkovič, 

Potokar in Vesel, 2010).  

Socialna ekonomija se od tržne ekonomije razlikuje po namenu in ciljih (Zidar, 2013). Gonilo 

tržne ekonomije je dobiček, ki je namenjen lastnikom oz. delničarjem podjetij. Temelj 

socialne ekonomije so etične oblike menedžmenta, produkcije dela in delitve kapitala. 

Kapital se dojema kot skupno dobro, ki se ga vlaga v razvoj organizacije, zaposlenih in okolja. 
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Temeljne vrednote so demokratičnost odločanja in zaščita interesov članov pred lastniki 

kapitala (Gaudiani, 2003, v Zidar, 2013), zato lahko socialno ekonomijo povežemo s pojmi, 

kot so varnost, enake možnosti, vključenost, solidarnost in pravičnost. Njeno poslanstvo je 

predvsem v aktivaciji neaktivnih regionalnih virov za zadovoljevanje nezadovoljenih 

regionalnih potreb družbenega razvoja (Radej, Kovač in Jurančič Šribar, 2011), največji 

doprinos pa je večanje socialnega kapitala med ljudmi (Jurančič Šribar in Cerar, 2011). 

Socialni kapital je vir, ki omogoča povezovanje med ljudmi. Večanje pogostosti stikov in 

mreženje omogočajo posamezniku, da se aktivneje vključuje v dejavnosti, pridobiva zanj 

pomembne informacije in razvija svoje veščine, sodeluje z drugimi ljudmi, pridobiva in nudi 

podporo, s tem izboljšuje svoj položaj in osebnostno raste (Bregantič, 2009).  

Delovanje organizacij in podjetij socialne ekonomije ni sektorsko omejeno, nekako pa se  

najpogosteje vključujejo v polja socialne integracije, delovne integracije, organizacije 

socialnih storitev, zdravstvenega varstva, bančništva in zavarovalništva, ki temelji na etičnih 

načelih, kmetijstva in oskrbovanja s hrano ter izobraževanja, kulture in športa (Kovač, 2010). 

Socialna ekonomija temelji na načelih trga, plačanemu delu in menedžerskemu upravljanju 

podjetij. Deluje v »gospodarskih projektih, ki so tržno naravnani, vendar niso motivirani z 

dobičkom, temveč z ustvarjanjem skupne dobrobiti« (Jurančič Šribar in Cerar, 2011, str. 8).  

Enotna definicija socialne ekonomije ne obstaja. Nedeljkovič idr. (2010) menijo, da je to  

razumljivo in logično, saj na tem področju deluje veliko posameznikov in organizacij, ki se 

odzivajo na potrebe in specifike različnih okolij. Raznolikost prinaša različno dinamiko 

delovanja in različne odnose z okoljem, kar je eden od razlogov različnih definicij socialne 

ekonomije (Grassl, 2012). 

 

Evropska komisija definira socialno ekonomijo, in sicer »da gre za organizacije in podjetja, 

katerih ustanovitelj ni država, ki proizvajajo tržne in netržne proizvode in storitve, so 

ustanovljene s socialnim (družbenim) ciljem, delujejo po demokratičnem principu sodelovanja 

vseh članov, uporabnikov in zaposlenih, temeljijo na solidarnosti in ne delijo dobička med 

ustanovitelje« (Kovač, 2010, str. 2–3).  

Socialno ekonomijo podpirajo trije stebri, in sicer je prvi gospodarstvo, drugi sociala, za tretji 

steber pa so mnenja deljena (Radej, 2010). Gospodarstvo pomeni proizvodnjo in 

porazdelitev dobrin, ki služijo tudi neekonomski porabi. Izraz izhaja iz starogrške besede 
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»oikosnomos«, kar v osnovnem pomenu pomeni skrb za domače ognjišče. Bistveni del 

gospodarstva predstavlja upravljanje z dobrinami in z različnimi oblikami bogastev v 

skupnosti, ki morajo zadovoljiti širše potrebe ne pa le želji po povečevanju dobička, kar je 

današnja pogosta praksa. Drugi del socialne ekonomije je socialni del.  Tudi tu prihaja do 

nesporazumov pri razumevanju pomena, saj se ga običajno oži na aktivnosti za socialno 

ogrožene in marginalizirane skupine ljudi. Vesel (2010) pojmuje socialno ekonomijo širše, in 

sicer kot alternativo vsem, ki niso zmožni ali ne želijo delovati v organizacijah visoke 

profitnosti. Socialno ekonomijo je potrebno razumeti tudi širše od socialnega podjetništva 

(Radej idr., 2011). Medtem ko se dobiček v socialnem podjetništvu deli med deležniki, ki so 

ga ustvarili, so na področju socialne ekonomije produkti javni in na voljo skupnosti, kažejo pa 

se kot doprinos k socialnemu kapitalu. 

Avtonomija je tretji del socialne ekonomije (Radej idr., 2011). Pomeni opolnomočenje 

udeleženih tako v materialnem kot v nematerialnem smislu in neodvisnost od trga in 

državnih subvencij. Avtonomnost je, po mnenju Radeja idr. (2011), mogoče uveljaviti samo z 

inovacijami. Uvajanje novosti na gospodarskem, socialnem ali ekološkem področju omogoča 

organizacijam socialne ekonomije, da si vsaj za določen čas zagotovijo enkraten ali celo 

monopolen položaj. S tem dosežejo avtonomen odnos od trga in države. 

Načela socialne ekonomije izhajajo iz Listine principov socialne ekonomije (2002, v Strategija 

razvoja socialnega podjetništva za obdobje 2013–2016, 2013) in so: 

- posameznik in socialni cilji imajo prednost pred kapitalom, 

- prostovoljnost in odprtost članstva, 

- vodenje temelji na demokratičnih načelih, člani imajo pravico do nadzora vodstva, 

- interesi vseh vključenih so enakopravni, 

- vključevanje vrednot solidarnosti in odgovornosti, 

- avtonomnost, neodvisnost, samoupravljanje, 

- presežki prihodkov se uporabijo za razvoj organizacije, njenih članov in storitev v 

javnem interesu, s tem se omogoča trajnostni razvoj organizacije. 

 

Socialna ekonomija se izkazuje v različnih organizacijskih oblikah, vse pa morajo imeti v 

svojih ustanovnih aktih opredeljeno načelo nepridobitnosti. Najpogostejše pravne oblike so: 
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zadruge oziroma kooperative, združenja, dobrodelne organizacije, fundacije, vzajemni skladi 

in socialna podjetja. Razlikujejo se v organiziranosti, predpisanemu pravno formalnemu 

statusu v posamezni državi, dostopnosti do financiranja in drugih ugodnosti (Matica, 2007).  

 

Kdaj so projekti socialne ekonomije uspešni? Kadar se »gospodarski, socialni in avtonomni 

učinki med seboj povežejo in proizvedejo celostne družbene učinke« (Radej idr., 2011, str. 20). 

Nedeljkovič idr. (2010) vidijo pozitiven prispevek socialne ekonomije predvsem pri 

zaposlovanju, s tem da se ohranjajo stabilna delovna mesta v organizacijah, ki bi se lahko 

znašle v težavah, da se celo povečuje število novih zaposlitev, predvidevajo prehod 

dejavnosti iz področja sive ekonomije na uradni trg dela, možnosti ohranjanja obrti in drugih 

tradicionalnih spretnosti, priložnosti za raziskovanje novih poklicev in razvoj delovnih mest 

za posebej socialno prikrajšane skupine. 

 

1.2 Socialna ekonomija kot prostor družbenih inovacij 

 

Ena pogostih značilnosti organizacij socialne ekonomije je tudi razvoj družbenih inovacij. 

Družbene inovacije se nanašajo na razvoj inovativnih novih produktov, ki »se odzivajo na 

socialne potrebe, hkrati pa oblikujejo nove družbene odnose in sodelovanje« (Zidar, 2013, str. 

296).  

Pri družbenih inovacijah je pozornost namenjena posamezniku, v center zanimanja so 

postavljeni njegovo vedenje, kompetence, prepričanja in njegovo poslanstvo. Preobrat iz 

okolja na človeka pomeni temeljno razliko v primerjavi z drugimi inovacijami (Kovačič, b. d.). 

Družbene inovacije iščejo nove poglede pri reševanju sodobnih družbenih problemov ter pri 

tem spreminjajo naše navade in prepričanja. Razvijajo nove strategije in oblike delovanja, s 

katerimi sooblikujejo družbeno realnost. Ker odgovarjajo na potrebe širše družbe, družbene 

inovacije naslavljajo predvsem področja izobraževanja, zaposlovanja, zdravstvene oskrbe, 

socialne oskrbe ranljivih skupin in razvoja skupnosti (Kaj je družbena inovacija, b. d.).  

Mesojedec idr. (2012) definirajo inovacijo kot »uporabno novost, katere koristnost se je 

potrdila na trgu« in je rezultat razvojno raziskovalnega dela. Tudi Kovačič (b. d.) poudarja, da 

lahko govorimo o uspešni družbeni inovaciji le, če jo trg sprejme. Uspešne družbene 
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inovacije navadno prinašajo pozitivne učinke na področju razvoja kakovosti izdelkov ali 

storitev, nudijo večjo uporabnost, nižajo stroške poslovanja; organizacija, ki izvaja družbeno 

inovacijo pa pridobi na ugledu.  

Družbene inovacije se razvijajo in izvajajo na različnih področjih: 

- preventivne dejavnosti: vzgoja in izobraževanje, socialno vključevanje, preprečevanje 

nasilja in kriminala, ravnanje z odpadki; 

- izvajanje podpornih storitev: skrb za invalide in starostnike, inovacije v zvezi z 

urejanjem nastanitev za različne ciljne skupine, skupine za samopomoč, druga 

usposabljanja in izobraževanja; 

- uvajanje ekoloških inovacij in novih ekoloških tehnologij: ekološko kmetijstvo, oskrba 

s hrano, nove oblike pridobivanja energije; 

- opolnomočenje ranljivih družbenih skupin: socialna trgovina, dostop do 

mikrokreditov (Mesojedec idr., 2012). 

Glede na nivo izvajanja družbene inovacije ločimo: 

- družbene inovacije na lokalnem nivoju: vezane so lahko na lokalni ali regionalni okvir, 

pa tudi na družino, sosesko, organizacijo. Prednost je v neposrednem stiku s 

potencialnimi uporabniki, na ta način inovacija lažje doseže svoj namen; 

- inovacije za reševanje določenega problema so kompleksnejše, potekajo širše in 

vključujejo različne deležnike na različnih nivojih (na primer različni sektorji, 

strokovnjaki, organizacije). Sodelovanje zahteva visoko stopnjo usklajevanja, pogosto 

pa prinaša finančne prednosti (rešitev je cenejša); 

- inovacije za razvoj novih vrednot, spremembo politik in strategij (na primer razvoj 

zavedanja o vprašanjih ekologije in varovanja okolja), so dolgoročne (Mesojedec idr., 

2012). 

Socialna ekonomija in socialno podjetništvo že sama po sebi veljata za potencialno inovacijo, 

saj s podjetniškim pristopom rešujeta družbene probleme »in korenito spreminjata navade 

posameznikov, organizacij in družbe« (Kovačič, b. d., str. 2). Današnja situacija v družbi, ki je 

posledica finančno gospodarske krize, omejena javna sredstva za reševanje družbenih 

problemov in zahteve po trajnostnem razvoju so le nekateri od razlogov, zakaj so socialne 
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inovacije potrebne. Povezava s socialno ekonomijo je, po mojem mnenju, jasna in 

nedvoumna – v socialni ekonomiji je prioriteta reševanje družbenih problemov. Stritar 

(2013) socialno inovacijo postavlja v samo bistvo socialnega podjetništva in jo opredeli kot 

temelj razvoja in delovanja socialnega podjetja. Obstoječi načini reševanja družbenih težav 

so pogosto neučinkoviti in zato so novi pristopi nujno potrebni. V Evropi in drugje po svetu 

se v polju družbenih inovacij ustanavljajo HUB-i, organizacije, ki nudijo podporne storitve in 

omogočajo kreativen prostor za izmenjavo izkušenj in praks med kreatorji družbenih inovacij. 

2 SOCIALNO PODJETNIŠTVO 

2.1 Opredelitev socialnega podjetništva 

 

Socialno podjetništvo je oblika socialne ekonomije, ki skuša s podjetniškim pristopom 

reševati družbene probleme. Z naraščajočo gospodarsko in socialno krizo, ki je prizadela večji 

del sodobnega sveta, narašča tudi zanimanje za drugačne oblike delovanja, ki bi urejali 

probleme na socialnem, demografskem, ekonomskem in okoljskem področju (Kovač, 2011). 

S propadanjem sistemov blaginje so se pojavile nove potrebe po urejanju in večanju učinkov 

socialnih storitev ter vnašanju novih načel demokratičnosti. Italija in Velika Britanija sta pri 

tem pokazali največjo mero inovativnosti (Spear in Galera, 2010). V Italiji se je močno 

razmahnilo zadružništvo kot oblika socialnega podjetništva, ki zaposluje prikrajšane in 

marginalizirane skupine ljudi. Velika Britanija je v 80. letih skušala prenesti sistem socialnih 

storitev na trg, vendar se to ni obneslo. Reforme so prinesle razvoj civilne družbe, ki temelji 

na samoorganiziranosti in samopomoči državljanov pri reševanju družbenih vprašanj.  

V drugih evropskih državah je razvoj potekal zelo različno. Najpomembnejši dejavniki, ki 

določajo značilnosti socialnega podjetništva, so kultura in tradicija posamezne države ter 

oblike spodbud, ki jih posamezne dežele namenjajo socialnim podjetjem, npr. ali so 

spodbude »zagonske« – npr. fiskalna podpora, humanitarna pomoč – ali »mehke«, kot so 

prednosti pri razpisih, usposabljanja za zaposlene, davčne in druge olajšave (Branco idr., 

2004). 

Vprašanje, ki se pogosto postavlja, je v katerih segmentih se socialno podjetništvo razlikuje 

od klasičnega podjetništva. Bistvene so naslednje razlike:  
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- socialno podjetništvo socialne probleme rešuje z uporabo podjetniških veščin, 

- uporablja inovativne pristope, s katerimi dosega socialne cilje, 

- ves čas išče poslovne priložnosti in nove tržne možnosti, 

- vzpostavlja enakopravno odločanje in demokratični način vodenja podjetja, 

- dosega visoko stopnjo avtonomije,  

- deluje v korist vseh zaposlenih in drugih članov podjetja, 

- daje prednost rasti socialnega kapitala pred dobičkom, 

- dobiček vlaga v dejavnost, ljudi ali širše okolje, 

- ponuja inovativne storitve, 

- zaposluje družbeno ranljive skupine ljudi (Socialno …, b. d.). 

 

2.1.1 Definiranje  socialnega podjetništva 

 

Miloševič (2013) pravi, da socialno podjetništvo najsplošneje definiramo »kot ekonomsko 

aktivnost, ki vključuje inovativno rabo in kombiniranje razpoložljivih virov z namenom 

izkoriščanja priložnosti za spodbujanje družbenih sprememb in zadovoljevanje družbenih 

potreb«. 

Hao Jiao (2011,  v Miloševič, 2013) je različne definicije socialnega podjetništva sistematiziral 

v tri skupine, ki vsaka na svoj način, na različnih analitičnih ravneh prispevajo k razumevanju 

in razjasnitvi pojma. V prvo skupino sodijo definicije, ki temeljijo na misiji. Temelj delovanja 

socialnih podjetij je poslanstvo, ki je namenjeno reševanju aktualnih družbenih problemov s 

ciljem ustvarjanja višje družbene vrednosti in večanja družbenega vpliva. Ta način 

razumevanja in delovanja se pogosto povezuje z nevladnimi organizacijami, ki  želijo socialne 

cilje uresničevati s pomočjo podjetniških pristopov. Drugo skupino predstavljajo definicije, ki 

temeljijo na multidimenzionalnosti socialnega podjetništva. Poudarek je na inovativnem 

kombiniranju že obstoječih virov, ki vodijo v smer reševanja družbenih problemov na način 

spreminjanja že ustaljenih vzorcev delovanja in uvajanja novih (na primer upoštevanje 

etičnih načel, proaktivnost, ustvarjanje družbene vrednosti itd.). V tretjo skupino sodijo 

definicije, ki so utemeljene na mehanizmu delovanja socialnega podjetja. Poudarjajo pomen 

in posebnosti, ki prinašajo spremembe, upoštevajo pa notranje dejavnike socialnega 

podjetja in vzajemno povezanost z okoljem. 
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Podmenik in Česnik (2015a) sta opredelila najbolj uveljavljene poglede k razumevanju 

socialnega podjetništva: 

- socialno podjetništvo je domena neprofitnih organizacij, ki na trgu iščejo nove 

(trajne) vire financiranja, 

- iniciativa prihaja s strani socialnih podjetnikov, ki želijo reševati družbene probleme, 

- je oblika družbene odgovornosti za dobičkonosna podjetja, 

- socialno podjetništvo se povezuje z zadružništvom (kooperativami) zaradi enakih 

vrednot in sprejetih načel delovanja. 

Definicija Evropske komisije predstavlja »idealni tip socialnega podjetja«, ki mora vključevati 

tri dimenzije: podjetniško, socialno in dimenzijo upravljanja. Socialno podjetje določa 

neprekinjeno izvajanje gospodarske dejavnosti (proizvodnje in/ali izmenjave blaga ali 

storitev), izrecno sledenje socialnemu cilju, ki je družbeno koristen in sledenje posebnim 

načelom upravljanja socialnega podjetja, kot so npr. vključujoče upravljanje vseh udeleženih 

v socialnem podjetju, vračanje dobička v socialno podjetje, avtonomnost itd. (A map of social 

enterprises and their eco-systems in Europe – Exceutive Summary, 2014a, str. 3). Te tri 

dimenzije ločijo socialno podjetje od tradicionalnih neprofitnih organizacij, tradicionalnih 

profitnih podjetij in drugih gospodarskih in negospodarskih entitet. 

 

Slika 1: Dimenzije socialnega podjetništva (A map of …, 2014a) 

Socialna 
dimenzija  

(izrecno primarni 
socialni cilj) 

Dimenzija 
upravljanja 

(omejitve pri 
delitvi dobička 
in/ali sredstev, 

avtonomija 
organizacije, 
vključujoče 
upravljanje) 

Podjetniška 
dimenzija 

(neprekinjena 
gospodarska 
dejavnost) 

Socialno podjetništvo 
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2.1.2 Načela delovanja socialnih podjetij 

 

Načela delovanja socialnega podjetništva izhajajo iz načel socialne ekonomije. Omogočajo 

lažje delovanje skupnosti in predstavljajo usmeritev v podjetju. Pomembno je, da jih osvojijo 

in spoštujejo vsi vpleteni, saj predstavljajo temelj, na katerem se gradi delovanje in ugled 

socialnega podjetja. Načela so lahko interna v podjetju, v Sloveniji pa jih za registrirana 

socialna podjetja določa Zakon o socialnem podjetništvu (2011), in sicer: 

- ustanovitev socialnega podjetja je avtonomna, 

- socialno podjetje je pri upravljanju neodvisno, 

- uveljavljanje načela nepridobitnosti, 

- dejavnosti, ki jih opravlja, so v javnem interesu, 

- delovanje članstva je prostovoljno, 

- socialno podjetje je tržno naravnano, proizvaja in prodaja lastne produkte po načelih 

tržnih zakonitosti, 

- v svoje delovanje vključuje prostovoljce, 

- vsi člani so enakopravni, velja načelo en član – en glas, 

- pravica do soodločanja,  

- dobiček in presežke dohodkov se vrača v socialno podjetje oziroma druge 

nepridobitne dejavnosti, 

- preglednost poslovanja in notranji nadzor, 

- trajno delovanje za koristi članstva in skupnosti. 

 

Socialno podjetništvo je zavezano k celostnemu in družbeno odgovornemu ravnanju. 

Celostni vidik obravnave socialnega podjetništva vključuje tri merila: družbeno koristnost, 

družbeno odgovornost in družbeno potrebnost (Kovač, b. d.). 

- Družbena potrebnost – možnosti za zadovoljevanje družbenih potreb se pokažejo  

preko procesa ponudbe in povpraševanja. 

- Družbena koristnost – inovacija oziroma produkt najde svoje kupce na trgu. 

- Družbena odgovornost – spoštovanje in delovanje v korist posameznika, organizacij 

in celotne družbe, doseganje socialne spremembe.  
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2.1.3 Oblike socialnih podjetij 

 

Kim Alter (2004, v Zidar, 2013) je analizirala načine delovanja socialno podjetniških praks 

nepridobitnih organizacij, pri čemer je upoštevla predvsem motive za njihovo delovanje. 

Ugotovila je, da prevladujejo trije tipi socialnih podjetij, in sicer integrirana socialna podjetja, 

hibridna socialna podjetja in avtonomna socialna podjetja. Razlike so v stopnji sledenja 

socialnim in ekonomskim ciljem v posameznem tipu. 

1. Za integrirana socialna podjetja velja, da v organizacijah prevladuje tržna 

usmerjenost, socialni in ekonomski cilji se uresničujejo istočasno (Zidar, 2013). V 

Slovenijii so integrirana socialna podjetja podjetja tipa A, saj so ustanovljena izključno 

za izvajanje socialno podjetniške dejavnosti, vzdržujejo se sama na trgu s prodajo 

svojih produktov, od drugih tržnih podjetij se razlikujejo le po neprofitnosti 

delovanja. Zidar (2013) v ta tip uvršča socialna podjetja, ki izvajajo plačljive socialne 

storitve (npr. oskrba starostnikov na domu) in zadruge različnih poklicnih panog, 

preko katerih si zadružniki zagotavljajo določene ugodnosti (npr. skupen najem 

prostorov za trgovinsko dejavnost, skupen nastop na trgu, druge olajšave). 

Neposredni socialni učinki integriranih socialnih podjetij so vidni predvsem pri 

lastnikih in pri zaposlenih, medtem ko uporabniki posredno, z odgovorno potrošnjo, 

vplivajo na razvoj okolja in skupnosti. 

2. Pri hibridnem tipu socialnih podjetij gre za kombinacijo socialnih programov in 

socialno podjetniške aktivnosti, pri čemer je le-ta namenjena financiranju socialnih 

programov. Oboji koristijo skupne materialne in kadrovske vire. Značilno zanje je, da 

storitve določenim ciljnim skupinam zaračunavajo, drugim pa ne. Na ta način se 

financirajo socialni programi. Zidar (2013) omenja primer prakse iz Indije, kjer 

podjetje za proizvodnjo očal nudi svoje proizvode na trgu in na ta način financira 

sklad, ki skrbi za izboljšanje zdravja vida pri revnih prebivalcih podeželja. 

3. Avtonomna socialna podjetja so ustanovljena izključno za financiranje socialnih 

programov in so tudi formalno ločena od ustanovitelja. 
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2.2 Socialno podjetništvo v Evropi 

 

Evropska unija je postavila socialno podjetništvo za enega temeljnih strateških ciljev razvoja 

v prihodnosti (dokument Agenda 2020 za socialne inovacije). Kljub velikemu interesu 

javnosti pa je področje še dokaj neraziskano, relativno malo je znanega o obsegu in 

značilnostih sektorja v Evropi kot celoti. Socialno podjetniška praksa se po posameznih 

državah zelo razlikuje, ker izhaja iz različnih nacionalnih in ekonomskih okvirov, različnih 

načinov oblikovanja države blaginje in kulturnih tradicij. Z raziskavo »A map of social 

enterprises and their eco-systems in Europe« iz  leta 2014, ki jo je naročila Evropska komisija, 

je narejen prvi poskus popisa socialnega podjetništva v devetindvajsetih evropskih državah 

(28 držav Evropske unije in Švica). 

 

Ključne ugotovitve raziskave (A map of …, 2014a): 

1. Različnost v razumevanju in pojmovanju socialnega podjetništva ter raznolikost 

organizacijskih oblik in pravnih statusov  socialnih podjetij v evropskih državah 

Nacionalne opredelitve socialnega podjetništva v splošnem delijo večino, vendar največkrat 

ne vseh dimenzij in kriterijev, ki jih predvideva uradna definicija Evropske komisije. Največja 

odstopanja so se pokazala pri upravljanju socialnih podjetij. Pri vključevanju vseh deležnikov 

v upravljanje in odločanje podjetja ali pri razumevanju kriterija avtonomnosti samo v Italiji in 

na Portugalskem dosledno prakticirajo neodvisnost socialnih podjetij od države. Socialno 

podjetništvo je v več državah razumljeno le kot podjetništvo, ki zagotavlja delovno 

integracijo ranljivih skupin (WISE podjetja – Work Integration Social Enterprises podjetja), 

poleg Madžarske, Poljske, Latvije in še nekaterih drugih držav je v tem sklopu omenjena tudi 

Slovenija. Izključujejo se tista socialna podjetja, ki zagotavljajo npr. socialne storitve, 

okoljevarstvene storitve in/ali produkte, delujejo na področjih človekovih pravic, 

izobraževanja, razvoja držav tretjega sveta in krepitve demokratičnih načel. V nekaterih 

državah, kot so Nemčija, Velika Britanija in Belgija, je najti kar nekaj socialnih inovacij, ki so 

se uspešno integrirale v obstoječi red in dosegle določen družbeni učinek. Veliko socialnih 

podjetij še vedno deluje tako, da niso zaznana kot socialna podjetja, npr. združenja in 

fundacije s komercialnimi aktivnostmi, zadruge, ki služijo splošnim ali skupnostnim 

interesom, profitna podjetja, ki primarno sledijo socialnim ciljem itd. 
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2. Obseg in značilnosti delovanja socialnih podjetij v Evropi 

V primerjavi s profitnimi organizacijami je nivo aktivnosti socialnih podjetij še majhen. 

Najbolj poznana dejavnost socialnega podjetništva v Evropi je delovna integracija ranljivih in 

marginaliziranih skupin ljudi. Druge pogoste dejavnosti so še: 

- socialne storitve širšega pomena (npr. službe za zaposlovanje in usposabljanje, 

socialna in zdravstvena oskrba starostnikov in invalidov, izobraževanje in varstvo 

otrok), 

- druge javne storitve, kot so javni prevozi, vzdrževanje javnih prostorov, itd., 

- dejavnosti za krepitev demokracije, državljanskih pravic in razvoj digitalne 

pismenosti, 

- ekologija in skrb za okolje, 

- sodelovanje in prakticiranje solidarnosti z državami v razvoju (pravična trgovina, 

gradnja infrastrukture, izobraževanja …). 

Glavni vir financiranja še vedno prihaja iz javnega sektorja, čeprav socialna podjetja v večini 

koristijo vrsto virov za ustvarjanje prihodkov. Najpogostejši model poslovanja je hibridni 

model socialnih podjetij, kar pomeni, da ustvarijo del dohodka na trgu s prodajo blaga in 

storitev javnemu in zasebnemu sektorju, del dohodka pa z ne-tržnimi viri. Ne-tržni viri so 

razne javne subvencije in dotacije, donacije iz zasebnega sektorja in nedenarni prispevki 

(npr. prostovoljno delo, prispevki v naravi). Slika 2 prikazuje glavne vire prihodkov socialnih 

podjetij v Evropi.  

Prihodki, ki jih socialna podjetja prosto ustvarijo na trgu, varirajo glede na posamezno državo 

in organizacijsko obliko podjetja. Države, v katerih socialna podjetja ustvarijo pretežni del 

dohodkov na trgu s prodajo dobrin in storitev, so Češka, Finska, Francija, Italija in Združeno 

kraljestvo. V preostalih državah, kjer so podatki dostopni, predstavlja tržna dejavnost manjši 

delež dohodkov, v večini manj kot 50 odstotkov. Institucionalno priznane oblike socialnega 

podjetništva in WISE organizacije so navadno bolj tržno usmerjene kot socialna podjetja, ki 

izvirajo iz tradicionalnega nepridobitnega sektorja. Visoka odvisnost od javnega sektorja 

prinaša skrbi glede dolgoročne vzdržnosti poslovnih modelov socialnih podjetij, saj vemo, da 

se izvajajo varčevalni ukrepi na teh področjih po vsej Evropi. 
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 Slika 2: Financiranje socialnega podjetništva (A map of …, 2014a)  

 

3. Razvitost podpornega okolja  

Glavne ugotovitve raziskave so, da podporno okolje za socialno podjetništvo nastaja počasi, 

njegov razvoj je šele na začetku in podpora politike ostaja pičla. Študija je analizirala 

naslednje vidike podpornih okolij: nacionalne, politične in pravne okvire, druge poslovno-

razvojne in podporne sheme v okolju, razvitost omrežij in medsebojnih podpornih 

mehanizmov, razvitost naložbenih trgov z družbenimi učinki, načine merjenje socialnega 

vpliva in sisteme poročanja ter oblike certificiranja in označevanja produktov socialnega 

podjetništva. Glavne ugotovitve: 

- Nacionalne politike se zelo razlikujejo po obsegu, pokritosti in vsebini razumevanja 

socialnega podjetništva. 

- Redke države imajo oblikovane podpore za razvoj socialnih podjetij (sedem od 

devetindvajsetih držav), večina ima oblikovane določene pravne akte, ki priznavajo in 
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urejajo socialno-podjetniško aktivnost (npr. prilagoditev obstoječih pravnih predpisov 

socialnemu podjetništvu, priznavanje drugačnega pravnega statusa, priznavanje 

neprofitnih organizacij). 

- Poslovno-razvojne in podporne sheme so po različnih državah različno razvite, 

raznolika je tudi njihova tipologija. Najpogostejši ukrepi javne podpore so 

ozaveščanje, izmenjava znanja, vzajemno učenje; poslovne in naložbene storitve 

namenjene socialnim podjetjem; namensko financiranje in infrastruktura (npr. 

investicijski skladi); izvajanje oblik pomoči za dostop do trgov. 

- Dostop do tradicionalnih oblik financiranja je za socialne podjetnike otežen, 

naložbeni trgi s socialnim učinkom so slabo razviti. 

- Socialno podjetniška omrežja in druge oblike vzajemnih podpornih struktur obstajajo 

v skoraj vseh državah, veča se število socialno podjetniških inkubatorjev, različnih 

shem mentorstva in infrastrukture za naložbe v socialno podjetništvo. 

- Zelo malo držav ima vzpostavljeno nacionalno priznano metodologijo za merjenje in 

poročanje o družbenih vplivih. Tudi če tovrstni sistemi obstajajo, njihova uporaba ni 

obvezna (izjema je Italija). 

 

4. Ovire in omejitve razvoja socialnega podjetništva  

Socialna podjetja v Evropi se srečujejo s številnimi ovirami, ki se, kljub regionalnem 

kontekstu in specifikam, nanašajo na številna področja: 

- Razumevanje koncepta socialnega podjetništva je pomanjkljivo, kar je bilo 

pripoznano kot ključna ovira v skoraj vseh državah. Nesporazumi in pomanjkanje 

poznavanja koncepta pri odločevalcih javnih politik negativno vplivajo na razvoj in 

finančne priložnosti za socialne podjetnike. Nepoznavanje in napačno razumevanje so 

tudi glavna ovira pri vzpostavljanju poslovnih odnosov s potencialnimi strankami. 

- Slabo razvito podjetniško podporno okolje za socialna podjetja. Večina socialnih 

podjetij potrebuje enako podporo kot druga podjetja, toda ker imajo zaradi svojih 

posebnih lastnosti specifične potrebe, ustvarjajo tudi specifične potrebe po pomoči. 

V večini držav takšnega suporta ni, kjer pa je, je omejen in razdrobljen.  

- Neustrezni podporni sistemi in neurejena davčna politika za socialna podjetja. 
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- Otežena sta dostop in učinkovito konkuriranje na trgu javnih naročil zaradi 

neustrezne uporabe socialnih klavzul, neugodnih praks javnega naročanja in plačilnih 

zamud. 

- Otežen je dostop do financiranja. Tradicionalni finančni sistemi zaenkrat socialnemu 

podjetništvu še niso naklonjeni, specialne investicijske sheme pa v večini EU držav 

niso razvite.  

- Odsotnost skupnih mehanizmov za merjenje in dokazovanje družbenih učinkov 

socialnih podjetij. 

 

Sklepne ugotovitve raziskave 

Danes predstavlja socialno podjetništvo v Evropi dinamičen in raznolik poslovni model, ki 

združuje gospodarsko dejavnost s socialnim poslanstvom. Razlike v razumevanju in razvoju 

socialnega podjetništva so med posameznimi evropskimi državami velike, ugotovljene so 

razlike celo znotraj nacionalnih okvirov. Temeljni ugotovitvi evropske študije o socialnem 

podjetništvu sta dve. Velik del socialnih podjetij je odvisen od javnega financiranja, kar 

dolgoročno predstavlja veliko oviro za razvoj. Znano je, da zaradi neugodnih gospodarskih in 

finančnih razmer večina držav teži k zmanjševanju javne porabe, kar bo zagotovo vplivalo na 

delovanje socialnih podjetij. Pri tem pa ostajajo številne priložnosti še neizkoriščene, 

omenjene so predvsem implementacija novih poslovnih dejavnosti in diverzifikacija trgov in 

virov prihodkov. Druga ovira so notranje omejitve v socialnih podjetjih. Ugotovljen je 

primanjkljaj uspešnih poslovnih modelov (zlasti v tradicionalnih neprofitnih organizacijah), 

odvisnost od financiranja iz javnih sredstev, pomanjkanje podjetniške miselnosti in 

pomanjkanje vodstvenih in strokovnih kompetenc. Kljub številnim oviram pa obstaja splošno 

soglasje, da pridobiva koncept socialnega podjetništva na moči in prepoznavnosti in da lahko 

v prihodnosti pričakujemo razvoj novih praks. 

 

 

2.2.1 Socialno podjetništvo v Avstriji 

 

V zadnjih letih je velik napredek na področju socialnega podjetništva naredila sosednja 

Republika Avstrija. Socialno podjetništvo je tukaj mlad koncept, približno 75 odstotkov 
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iniciativ ni starejših od štirih let. Sektor je dinamičen, hitro rase, glavni cilj je vključiti mlade in 

na ta način preprečiti beg možganov. Velja za zgled dobrega in hitrega razvoja, z veliko 

potenciala za dosego socialnih sprememb v družbi (Hagelmuller, 2013). 

Avstrija nima sprejete uradne definicije socialnega podjetništva. Socialno podjetništvo je 

tradicionalno večinoma razumljeno kot delovna integracija prikrajšanih skupin (WISE) bodisi 

v obliki socialno-gospodarskih podjetij (Sozialökonomische Batriebe ali SÖB) ali neprofitnih 

zaposlitvenih projektov/družb (Gemeinnützige Beschäftigungsprojekte / Gemeinnützige 

Beschäftigungsgesellschaften ali GBP). Tradicionalne oblike socialnega podjetništva imajo 

dolgo tradicijo in so zelo dobro uveljavljene. Ustanovile so se v osemdesetih letih in v 

začetku devetdesetih let kot organizacije za delovno integracijo prikrajšanih oseb. So tudi 

edina socialna podjetja, ki so institucionalno priznana. Dejavne so na področjih ekologije in 

okoljevarstvenih storitev; popravil in vzdrževanja okolice; gostinstva in gastronomskih 

storitev; hišnih opravil in čistilnih servisov. Velik del njihovih prihodkov je vezan na javno 

financiranje, po podatkih približno 60 odstotkov (A map of social enterprises and their eco-

systems in Europe – Country report: Austria, 2014b).  

V zadnjih nekaj letih v Avstriji nastajajo nove iniciative, ki delujejo širše, delovno integracijo 

pa prepuščajo že uveljavljenim oblikam socialnih podjetij. Sprožilci novih gibanj so bile 

mednarodne globalne mreže, ki so pričele z delovanjem v Avstriji v zadnjih nekaj letih. 

Ustvarjajo močno podporno okolje, ki je neodvisno od javnega sektorja (npr. Ashoka, Impact 

Hubs, SBD). Poleg tega se je javni interes povečal tudi zaradi nekaterih mednarodnih 

priznanj, ki so jih prejeli projekti socialnega podjetništva (npr. Social Impact Aword, 

Architects of the future) in so odmevali tudi v Evropi. Kot rečeno, so se nove iniciative 

oddaljile od tradicionalnih oblik pomoči in se usmerile na področja raziskovanja, 

izobraževanja, ekologije, sodelovanja z državami v razvoju in razvoju lokalnega okolja. Njihov 

glavni cilj je avtonomnost od javnih virov financiranja prek ustvarjanja prihodkov na trgu 

(Benadusi, Schetelig in Sapienza, 2015; A map of …, 2014b). 

Trendi za prihodnost so usmerjeni k povezovanju celotnega socialno podjetniškega sektorja v 

državi. Ideja je združitev moči za razvoj konkretnih zahtev in idej na področjih financiranja, 

povečevanju socialnega vpliva socialnih podjetij v družbi in preoblikovanju tradicionalnih 

oblik socialnega podjetništva ter s tem sistema zaposlovanja ranljivih družbenih skupin (A 

map of …, 2014b). 
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2.2.2 Primeri dobrih praks v Evropi  

 

Socialna podjetja po Evropi se razlikujejo glede na obseg delovanja (lokalni, regionalni, 

nacionalni, globalni) in glede na področje delovanja. Najpogosteje delujejo na področjih 

delovne integracije brezposelnih oseb in oseb z različnimi primanjkljaji, nudenju socialnih 

storitev na področjih zdravja, skrbi za otoke in mladostnike, skrbi za starostnike in na 

področju izobraževanja. Druge dejavnosti so še razvoj manj razvitih območij (lokalno in 

globalno), ekologija in trajnostni razvoj. 

Vključevanje socialnih pedagogov v polje socialnega podjetništva vidim predvsem pri 

opravljanju socialnih storitev za različne ranljive skupine ter pri delovni integraciji 

brezposelnih oseb in oseb z različnimi primanjkljaji. Zato bom v nadaljevanju opisala 

nekatere primere uspešnih praks iz Evrope, zanimata me predvsem delovna integracija 

ranljivih oseb in uspešne prakse dela z otroki in mladostniki. V državah Evropske unije je 

trenutno izjemno aktualno vprašanje integracije migrantov in prosilcev za azil. V reševanje te 

problematike se vključujejo tudi številna socialna podjetja, ki pripravljajo in izvajajo socialne  

programe na področjih formalnega in neformalnega izobraževanja ter vključevanja v delo in 

zaposlitev. 

 

1. Delovna integracija brezposelnih in drugih oseb iz ranljivih ciljnih skupin  

Na področju delovne integracije so v Evropi najbolj uveljavljene WISE organizacije (Work 

Integration Social Enterprise), ki so oblika socialnega podjetništva. Njihovo poslanstvo je 

izboljšanje zaposlitvenih možnosti za najbolj ranljive in marginalizirane skupine, ki so najbolj 

oddaljene od trga dela. Nudijo delovna usposabljanja, izobraževanja in treninge za 

izboljšanje ključnih spretnosti in kompetenc, socialno podporo, zagovorništvo ter druge 

oblike podpor (Inwork, European project, 2016). Nekateri primeri uspešnih praks so: 

- DeStradsbrug (Utreht, Nizozemska) 

Ciljne skupine: ljudje s težavami v duševnem zdravju, (bivši) zaporniki, brezdomci, uživalci 

drog. 
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DeStradsbrug je krovna organizacija, v katero so vključena številna majhna socialna podjetja, 

ki delujejo pod isto streho. Socialna podjetja nudijo usposabljanja in zaposlitve za 

marginalizirane skupine na številnih področjih: čiščenje in urejanje javnih površin; obnova, 

popravilo in prodaja koles; kurirska služba; izobraževalne delavnice o preprečevanju kraje 

koles, ki jih vodijo bivši tatovi koles; vodeni ogledi mesta; usposabljanja za številne poklice 

(kuhar, frizer, fotograf, voznik, čistilec, spletni oblikovalec, voznik, prodajalec itd.). 

Vsa socialna podjetja med seboj sodelujejo in koristijo storitve druga od druge, kar ustvarja 

visoko stopnjo sinergije. Nekatera socialna podjetja vodijo strokovni delavci, druga upravljajo 

uporabniki. Vse storitve so namenjene zunanjim naročnikom, kar zahteva visoko stopnjo 

kvalitete za opravljene storitve oziroma proizvode. 

Krovno podjetje vodijo tri različne organizacije s področij duševnega zdravja, socialne 

reintegracije in reševanja stanovanjske problematike. Socialna podjetja, vključena v 

DeStradsbrug, ustvarijo približno 30 odstotkov dohodkov sama, preostali del je sofinanciran 

s strani države, raznih skladov in drugih organizacij. 

- Roots to freedom (zapor Kerava, Finska) 

Ciljna skupina: zaporniki, bivši zaporniki. 

Roots to fredoom je socialno podjetniški projekt rehabilitacije zapornikov, ki temelji na 

opravljanju dejavnosti, ki so povezane z deli na prostem oziroma aktivnostmi v naravi, npr. 

vrtnarjenje, skrb za živali, kmetovanje, urejanje okolice, gradnja v okolici zapora … V 

dejavnosti se vključujejo zaporniki iz odprtih in zaprtih oddelkov. Vsi udeleženi sodelujejo 

tudi v skupinskih terapevtskih skupnostih in na individualnih svetovanjih, kjer pripravljajo 

individualne načrte za urejanje življenja med in po odsluženi zaporni kazni. Sodelujoči 

zaporniki so deležni skrbi tudi po tem, ko zapor zapustijo.  

Socialno podjetniški projekt vodita finska agencija za izvrševanje kazenskih sankcij in 

nevladna organizacija, ki se ukvarja z bivšimi zaporniki in njihovimi družinami.  

- De Prael (Nizozemska) 

Ciljna skupina: ljudje s težavami v duševnem zdravju, odvisniki od prepovedanih drog. 
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De Prael je eno od socialnih podjetij, ki je združilo poslanstvo pomoči ranljivim družbenim 

skupinam z uspešno tržno dejavnostjo. Ideja, da se pivovarsko dejavnost združi z 

usposabljanjem na delovnem mestu, se je pokazala kot zelo uspešna. Dejavnost varjenja piva 

so kasneje razširili z odprtjem trgovine in restavracije, svoje izdelke pa dostavljajo tudi 

drugim trgovinam in gostinskim obratom.  

Pri usposabljanju zaposlenih sodelujejo z zunanjimi izvajalci, nudijo pripravništva za mlade 

osipnike iz izobraževanja, zaradi širjenja dejavnosti so redno zaposlili nekaj uporabnikov. 

Njihovi prihodki iz dejavnosti se redno povečujejo. 

- CateringSolidario (Španija) 

Socialno podjetje je nastalo leta 2007, ustanovila ga je fundacija Ana Bella. Ciljna skupina so 

ženske z izkušnjo družinskega nasilja, pogosto ekonomsko odvisne od nasilnega partnerja. 

Socialno podjetje jim z zaposlitvijo nudi možnost ekonomske neodvisnosti in s tem izhoda iz 

nasilnega okolja ter spodbudno in razumevajoče okolje, preko katerega skušajo uporabnice 

preseči travmatično izkušnjo in ustvariti stabilno okolje zase in svoje otroke. Dejavnost, s 

katero se ukvarjajo, je visoko kakovosten katering, prilagojen potrebam strank, ki ponuja 

izdelke pravične trgovine in lokalne ekološke izdelke. V okviru svojih dejavnosti tudi 

osveščajo okolje o ničelni toleranci do nasilja. Socialno podjetje je v času delovanja odprlo 

več franšiz po Španiji. 

 

2. Skrb za otroke in mladostnike, izobraževanje 

Socialno podjetništvo se razvija tudi na področjih izobraževanja, usposabljanja in skrbi za 

otroke in mladostnike. 

- Talent to talent (Avstrija) 

Poslanstvo socialnega podjetja je spodbujanje medvrstniškega sodelovanja prek nudenja 

učne pomoči, med učenci in mladostniki, ki prihajajo iz različnih socialnih okolij. Na ta način 

želijo doseči socialno spremembo na področju izobraževanja in osebnostnega razvoja 

učencev iz revnih in marginaliziranih družbenih skupin, zmanjševati socialne razlike med 

učenci in vnesti spremembe v šolski sistem. Ugotovili so namreč, da si številne revnejše 

družine ne morejo privoščiti dragih zasebnih inštrukcij, da so izbira šole in doseganje dobrih 



 Razvoj socialnega podjetništva in analiza praks v Sloveniji, 2016 

 

29 
 

ocen v veliki meri povezani z izobrazbo in višino dohodka staršev in zato ostanejo mnogi 

talenti učencev spregledani. Socialno podjetje organizira tudi brezplačne delavnice za učni in 

osebnostni razvoj otrok in mladih ter poletne učne tabore, kjer prostovoljci nudijo 

brezplačne inštrukcije, prostočasne aktivnosti in druženje. 

Dejavnost so iz lokalnega okolja razširili na nacionalno raven. Vzpostavljajo mrežo šol, ki 

podpirajo njihovo poslanstvo in sodelujejo pri organizaciji učne pomoči učencev za učence, 

spodbujajo povezovanje in sodelovanje med šolami, učitelji, starši in učenci na lokalni ravni. 

V zameno za sodelovanje nudijo šolam brezplačno promocijo, organizirajo izobraževanja in 

druge prireditve. V socialnem podjetju so zaposlene štiri osebe, sodelujejo tudi prostovoljci 

(Talentify.me, 2016). 

- MAC-UK (London, Velika Britanija) 

MAC-UK predstavlja inovativen pristop pri delu z mladimi prestopniki na področju izboljšanja 

duševnega zdravja v revnih predelih Londona. Preko različnih projektov izvajajo ulično 

terapijo, kjer so mladim na voljo različni strokovni delavci s področij duševnega zdravja, 

sodelujejo pa tudi usposobljeni bivši uporabniki njihovih storitev. Temeljna ideja njihovega 

dela je nuditi pomoč mladim »tukaj in zdaj«, saj so le-ti izključeni iz sistemov pomoči. Nudijo 

tudi številne brezplačne dejavnosti, kjer marginalizirani in depriviligirani mladi razvijajo svoje 

interese in talente (Roberts, 2014). Organizacija je pripoznana kot primer dobre prakse in kot 

organizacija, ki je dosegla pomembno družbeno spremembo pri razumevanju obravnave 

mladostnikov z vedenjskimi in čustvenimi težavami. 

- Job Factory (Švica) 

Job Factory je zasebno socialno podjetje, ki zagotavlja mladim brezposelnim možnost 

opravljanja pripravništva in programe usposabljanja na različnih poklicnih področjih. 

Posebnost podjetja je individualni pristop pri usposabljanju mladih in s tem odpravljanje 

individualnih primanjkljajev. Centri, kjer se mladi usposabljajo, opravljajo tržno usmerjene 

dejavnosti in se na ta način samofinancirajo. Socialno podjetje je pridobilo nacionalno 

priznanje za socialnega podjetnika leta (Jobfactory, 2016). 
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3. Socialno podjetništvo na področju dela z migranti in begunci 

Zaradi spremenjenih svetovnih razmerij prihaja v Evropi do velikih potreb za integracijo 

beguncev in migrantov. Socialna podjetja uvajajo uspešne programe in dejavnosti, ki 

migrantom lajšajo integracijo v družbo. 

- Refugeeswork.at (Avstrija) 

Poslanstvo avstrijskega socialnega podjetja Refugeeswork.at je nuditi pomoč beguncem pri 

vključevanju v družbo preko različnih oblik zaposlitve. Prosilcem za azil in že registriranim 

beguncem nudijo vse potrebne informacije v zvezi z njihovimi pravicami in omejitvami pri 

zaposlovanju, omogočajo povezovanje s potencialnimi delodajalci in nudijo potrebno 

podporo tudi kasneje, ko so osebe že zaposlene. Pomembna je tudi njihova vloga pri skrbi za 

delodajalce, ki jim nudijo brezplačne informacije pri urejanju vseh postopkov v zvezi z 

zaposlitvijo beguncev kot tudi pomoč pri integraciji zaposlenih v podjetje in delovno okolje. 

- Cucuala – Refuges Company for Craftsand Design (Nemčija, Berlin) 

Beseda »cucuala« izhaja iz jezika plemena Hausa iz zahodne Afrike, pomeni pa »narediti 

nekaj skupaj«, poleg tega pa še »skrbeti drug za drugega«. Cacuala je združenje, katerega cilj 

je takojšen in akcijsko usmerjen pristop za delo »skupaj z begunci« (Cucuala, 2016). Zaenkrat 

delujejo še kot pilotni projekt, težijo pa k ustanovitvi neprofitne organizacije, ki bo skupaj z 

begunci razvijala in izdelovala visoko kakovostne produkte iz lesa. Zato so k sodelovanju 

povabili priznanega italijanskega oblikovalca, ki je organizaciji podelil pravice za izdelovanje 

svojih modelov. 

Cilj organizacije je opolnomočiti begunce na več področjih: finančnem, socialnem in 

poklicnem. Zato nudijo, poleg pridobivanja delovnih izkušenj in veščin, še tečaje učenja 

nemškega jezika, brezplačno pravno svetovanje in dodaten suport za lažjo integracijo. 

- CapitalDigital (Belgija) 

CapitalDigital usposablja mlade begunce med 15. in 20. letom za mentorje mlajšim otrokom 

na področju digitalne pismenosti. Udeleženci pridobijo tehnična in pedagoška znanja, nato 

pa mlajšim otrokom preko igre nudijo osnove računalniškega programiranja, robotike in 

drugih informacijsko-tehnoloških veščin. Na ta način mladostniki pridobivajo delovne in 
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poklicne izkušnje, mlajši otroci pa računalniško znanje in kakovostno preživljanje prostega 

časa.  

 

2.2.2.1 Priporočila za socialne podjetnike 

Avtorji priročnika o primerih dobrih praks v socialnih podjetjih (Good practices guide: social 

economy in Europe, 2013) so na podlagi analize uspešnih praks izpostavili šest priporočil za 

vse, ki že opravljajo socialno podjetniško dejavnost ali želijo v prihodnosti ustanoviti socialno 

podjetje. Priporočila so: ideja o dejavnosti mora izhajati iz jasno izraženih potreb trga in 

potencialnih potrošnikov, nujna je skrb za zaposlene, podjetniško razmišljanje, povezovanje 

in mreženje, promocija in vztrajnost v socialno podjetniški dejavnosti. 

- Uspešno delovanje socialnega podjetja je odvisno od več dejavnikov. Poslovna ideja 

mora izhajati iz jasno izražene potrebe okolja in mora naslavljati dejanske zahteve 

potencialnih strank. Nujno je jasno zavedanje, da socialno podjetje izvaja tržno 

dejavnost, zato je potrebno natančno raziskati trg, preveriti konkurenco in se 

informirati o delovanju drugih podobnih organizacij. Zgodi se lahko, da okolje 

potrebuje neko dejavnost, toda v tržni ekonomiji pogosto ni lahko najti virov, ki bi 

pripomogli k njeni izvedbi. Avtorji opozarjajo tudi na ločevanje med uporabniki in 

potrošniki produktov socialnega podjetništva, prvi le-te koristijo, drugi produkte 

plačujejo.  

- Skrbno izbrani ključni sodelavci z jasno, skupno vizijo delovanja socialnega podjetja, 

jasnimi cilji in skrbno porazdeljenimi nalogami so ključnega pomena za uspeh 

socialnega podjetja. Potrebno je ustvarjati ugodno delovno okolje, motivirati in 

mentorirati zaposlene, posebno če prihajajo iz ranljivih družbenih skupin. 

- Skrb za konkurenčnost podjetja. Proizvodnja edinstvenega in kvalitetnega proizvoda  

omogoča vstop na trg. Proizvodi morajo biti najboljše kvalitete. Nujno je natančno 

finančno načrtovanje in vključevanje  strokovnjakov s področja poslovanja, ne samo iz 

ranljivih družbenih skupin. 

- Dobra integriranost v okolje. Okolje bo lahko socialno podjetje podpiralo, to pa bo v 

okolju našlo svoje potrošnike. Priporočljivo je, da si socialno podjetje najde vplivne 
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podpornike, ki mu zagotavljajo kredibilnost in nudijo svetovalne usluge. Povezovanje 

med socialnimi podjetniki in mreženje omogočata izmenjavo izkušenj in znanj.  

- Promocija, vidnost, stik s strankami preko različnih medijev: vidnost na internetu in 

socialnih omrežjih, drugih medijih, sejmih, prireditvah, povezovanje z drugimi 

partnerji, promocija od ust do ust. Uvajanje znakov in certifikatov kakovosti ter 

morebitne nagrade dvigujejo ugled socialnega podjetja. 

- Vztrajnost pri delovanju, ker socialno podjetništvo zahteva čas.  

 

2.3 Socialno podjetništvo v Sloveniji 

 

Začetki socialne ekonomije v slovenskem prostoru segajo v 14. stoletje z ustanavljanjem 

prvih dobrodelnih organizacij, skladov in združenj obrtnikov in rokodelcev. Leta 1878 je bil 

sprejet zakon o zadružništvu, ki je urejal področje vse do začetka druge svetovne vojne. 

Socialna ekonomija je po vojni zamrla zaradi drugačne družbene ureditve, ko je glavno vlogo 

prevzela država (Kolarič, 2001). Z razvojem novih civilnih gibanj v osemdesetih letih 20. 

stoletja beležimo ponovno zanimanje za ustanavljanje in delovanje organizacij socialne 

ekonomije. Vendar pa Spear in Galera ugotavljata (2010), da ima država še vedno dokaj 

pomembno vlogo pri zagotavljanju javnih dobrin in sredstev, premalo skrbi pa namenja 

področju socialnega vključevanja.  

Invalidska podjetja imajo eno najdaljših tradicij delovanja na področju socialne ekonomije. 

Njihovo poslanstvo je, da nudijo zaposlitev tistim invalidom, ki zaradi svoje prikrajšanosti ne 

zmorejo konkurirati na trgu dela. V socialno podjetje se lahko vključujejo tudi osebe s 

statusom invalida, vendar pa med socialnim in invalidskim podjetjem obstajajo določene 

razlike. McAnaney (1994, v Pavel in Štefančič, 2005) jih opredeli kot: 

- ključni cilj socialnih podjetij je obdržati zaposlene, 

- odziv socialnih podjetij ni institucionalen, temveč družben, kar je ustrezneje za 

zaposlene, 

- zaposleni imajo status delavca, ne pa klienta, 

- zaradi manjših skupin zaposlenih je socialna klima ustreznejša, 

- usposabljanje na delovnem mestu je bolj prilagojeno posamezniku, 
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- integracija je že vključena v sistem, 

- vsi zaposleni imajo priložnost, da sodelujejo pri odločanju in pri razvoju socialnega 

podjetja. 

V Sloveniji socialno podjetništvo do sedaj ni bilo prepoznano kot pomembnejši sektor za 

socialno ekonomski razvoj države in ni bilo upravičeno do državnih pomoči na gospodarskem 

področju. S sprejetima Zakonom o socialnem podjetništvu (2011) in s Strategijo razvoja 

socialnega podjetništva za obdobje 2013–2016 (2013) se je to temeljito spremenilo, v 

pripravi pa so še nove iniciative, katerih namen je pripraviti ugodnejše pogoje za razvoj 

področja. 

Gračner (2013) navaja najpomembnejše akterje za implementacijo socialnega podjetništva v 

Sloveniji. To so vlada in pristojna ministrstva, občine, regionalne razvojne agencije, nevladne 

organizacije, banke in investicijski skladi. Vlada in pristojna ministrstva morajo poskrbeti za 

pripravo pravnih aktov, učinkovito razporejanje nalog na podrejene državne organe in za 

ažuren pretok informacij. Naloga občin je samostojno angažiranje na področju socialnega 

podjetništva in nudenje pomoči socialnim podjetjem pri ustanavljanju. Regionalne razvojne 

agencije delujejo samostojno oziroma v sodelovanju z občinami in skrbijo za pretok 

informacij ter nudijo suport pri ustanavljanju socialnih podjetij. Nevladne organizacije so 

ustanoviteljice socialnih podjetij, pomembno je njihovo medsebojno sodelovanje, priprava 

različnih usposabljanj, predstavitev dobrih praks in izmenjava izkušenj, mnenj. Naloga bank 

in investicijskih skladov pa je zagotavljanje primernih finančnih investicij za socialna podjetja.  

Tudi Kovačič (b. d.) poudarja pomen medsektorskega sodelovanja za razvoj socialnega 

podjetništva, in sicer javnega, gospodarskega in nevladnega sektorja. Možna so sodelovanja 

med javnim in gospodarskim sektorjem kot oblika javno-zasebnih partnerstev, sodelovanje 

med gospodarskim in nevladnim sektorjem v obliki sponzorstev in donacij ter sodelovanje 

javnega in nevladnega sektorja v obliki razpisov. 

 

2.3.1 Pravna ureditev socialnega podjetništva 

 

Temeljni dokumenti, ki urejajo področje socialnega podjetništva v Sloveniji so: 
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1. Zakon o socialnem podjetništvu (v nadaljevanju Zakon) področje sistemsko 

opredeljuje, dopolnjujejo ga Pravilnik o spremljanju poslovanja socialnih podjetij; 

dejavnosti socialnih podjetij določata Uredba o določitvi dejavnosti socialnega 

podjetništva in Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o določitvi dejavnosti 

socialnega podjetništva; posebnosti računovodenja v socialnih podjetjih pa so 

določene v dokumentu SRS 40 – Računovodske rešitve v socialnih podjetjih. 

2. Strategija razvoja socialnega podjetništva za obdobje 2013–2016 (v nadaljevanju 

Strategija). Ukrepi za uresničevanje sprejetih strateških ciljev so opredeljeni v 

Programu ukrepov 2014–2015 za izvajanje Strategije razvoja socialnega podjetništva 

za obdobje 2013–2016 (v nadaljevanju Program ukrepov) iz leta 2014. 

 

2.3.1.1 Zakon o socialnem podjetništvu 

 

Zakon o socialnem podjetništvu je začel veljati s 1. 1. 2012, namen sprejetja pa je bil 

večplasten. Zakon je ponudil možnost nevladnemu sektorju vpeljati v svoje dejavnosti 

podjetniško naravnanost in priložnost za samostojno ustvarjanje dohodka, kar naj bi 

doprineslo h krepitvi sektorja in zmanjševanju njegove odvisnosti od javnega financiranja. 

Drugi pomemben vidik je urejanje področja zaposlovanja in aktivnejšega vključevanja 

marginaliziranih skupin v svet dela z namenom ustvarjanja fleksibilnejših delovnih mest, 

posledično tudi zmanjševanja dela na črno in sive ekonomije. Tretji vidik je krepitev 

socialnega in gospodarskega kapitala v lokalnih skupnostih, in sicer z inovacijami pri 

tradicionalnih javnih storitvah ter ustvarjanju novih produktov in storitev na področjih, na 

katere javni in zasebni kapital ne moreta ali ne želita vstopiti. Cilj je tudi iskanje rešitev za 

razvoj manj razvitih območij in povezovanjem ljudi z različnimi oblikami sodelovanja in 

vključevanja. Zakon naj bi omogočil postopno gospodarsko rast socialnega podjetništva na 

raven Evropske unije (Černak Meglič, 2010) 

Zakon vsebuje 51 členov, ki so združeni v 9 poglavij, in sicer: »splošne določbe, socialno 

podjetje, posebni pogoji poslovanja socialnih podjetij, podporno okolje razvoja socialnega 

podjetja, posebne spodbude za socialno podjetništvo, evidence, nadzor, kazenske določbe ter 

prehodne in končne določbe« (Zakon …, 2011). 
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Zakon (2011) opredeljuje temeljne zahteve za registracijo socialnega podjetja, in sicer: 

- nepridobitnost pravnih oseb, 

- namen trajne proizvodnje in prodaje produktov socialnega podjetništva ali 

opravljanje družbeno koristnih storitev (socialno podjetje tipa A), ali zaposlovanje 

najbolj ranljivih skupin ljudi na trgu dela (socialno podjetje tipa B), 

- ustvarjenega dobička ali presežka prihodkov in premoženja ne deli oziroma jih deli v 

omejenem delu, skladno z Zakonom, 

- opredeljuje ranljive ciljne skupine, 

- določa pogoje za ohranjanje statusa socialnega podjetja,  

- določa dejavnosti socialnega podjetja. 

Dejavnosti socialnega podjetništva so dokaj široko zastavljene in vključujejo naslednja 

področja: »socialno varstvo; družinsko varstvo; varstvo invalidov; področje znanosti, 

raziskovanja, izobraževanja in vzgoje; zagotavljanje in organiziranje mladinskega dela; 

varstvo in promocija zdravja; zagotavljanja socialne vključenosti, spodbujanje zaposlovanja 

in poklicnega usposabljanja oseb, ki so brezposelne ali jim grozi brezposelnost; ekološka 

proizvodnje hrane; ohranjanje narave, urejanje in varstvo okolja in zaščita živali; spodbujanje 

uporabe obnovljivih virov energije in razvoj zelene ekonomije; razvoj socialnega turizma, 

socialne in pravične trgovine, kulture, tehnične kulture in ohranjanje kulturne, tehnične in 

naravne dediščine; razvoj amaterskega športa in telesne kulture, katere namen je rekreacija 

in socializacija; reševanje in zaščita; spodbujanje razvoja lokalnih skupnosti in podpornih 

storitev za socialna podjetja« (Uredba o določitvi dejavnosti socialnega podjetništva, 2012). 

Zakon omogoča delovanje tudi na drugih področjih, če gre za zaposlovanje ranljivih skupin. 

 
Zakon (2011) določa tudi načine za načrtovan razvoj socialnega podjetništva v Sloveniji, in 

sicer predvideva pripravo ukrepov za spodbujanje razvoja socialnega podjetništva, za 

oblikovanje ustreznega podpornega okolja, spodbujanje zaposlovanja in dostop do finančnih  

spodbud za socialna podjetja. Socialno podjetje mora ves čas delovanja izkazovati javno 

koristnost in socialni značaj. Rečemo lahko, da so bili predvideni ukrepi, razen morda 

ukrepov na področju zaposlovanja, precej časa mrtva črka na papirju. Strategija razvoja 

socialnega podjetništva je bila sprejeta s precejšnjo zamudo, ravno tako Program ukrepov.  
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Babič (2011) meni, da je Zakon sicer postavil formalne okvire za podporo razvoju socialnega 

podjetništva, žal pa je koncept preozko zastavljen. Omejuje ga »v okvire korektivne politike, 

ki jo pogosto imenujemo »socialno« torej »pomoči potrebno«, tisto, kar izpade iz sistema 

redne ekonomije, kar je izključeno itd. V tem kontekstu je predvsem projekt aktivne politike 

zaposlovanja in projekt prenosa socialnega varstva in ekološke ekonomije na 

subvencionirano zasebno področje« (Babič, 2011). S tem se izgublja potencial dejanske 

alternativne ekonomije, kateremu je glavno vodilo vlaganje dobička v dejavnost in razvoj 

podjetja. Naslednji pomislek je ta, da se bodo subvencije za zaposlovanje namenjale le 

neprofitnim organizacijam, ki delujejo na področju tržnih dejavnosti, ostale organizacije 

tretjega sektorja, ki so kronično kadrovsko podhranjene, pa so izpadle iz sistema 

subvencioniranja zaposlitev. 

Tudi Zirnstein in Hajdinjak (2014) imata določene pomisleke in kritike na Zakon. Prva kritika 

se nanaša na birokratske zahteve pri registraciji socialnega podjetja. Ocenjujeta, da številne 

zahtevane podrobnosti, ki jih morajo potencialni socialni podjetniki natančno opredeliti v 

ustanovnem aktu socialnega podjetja, delujejo prej omejujoče kot stimulativno. Drugi 

pomislek se nanaša na dejstvo, da v Sloveniji ni možno registrirati mešanega socialnega 

podjetja, kot je to mogoče na primer v Italiji. Tretja kritika se nanaša na dilemo natančnega 

določanja dejavnosti socialnega podjetja. Ocenjujeta, da je Zakon neskladen s Pobudo za 

socialno podjetništvo Evropske komisije iz leta 2011, v kateri so predvidene omejitve glede 

samih dejavnosti. Kritični sta tudi do načela enakopravnosti pri odločanju in upravljanju, ki ni 

združljivo s koncepti organiziranja in vodenja kapitalskih družb.  

Praksa izvajanja Zakona o socialnem podjetništvu je pokazala na določene težave v samem 

Zakonu (Program ukrepov …, 2014), potrebne so spremembe členov, ki določajo ukrepe pri 

vzpostavitvi podpornega okolja, načine za registracijo socialnega podjetja in pogoje za 

ohranitev statusa. Tako je v Programu ukrepov (2014) predvidena aktivnost za spremembe in 

dopolnitve Zakona o socialnem podjetništvu, postopki in razprave o spremembah so v teku 

(marec, 2016). Osnutek Zakona o  spremembah in dopolnitvah Zakona o socialnem 

podjetništvu – predlog za obravnavo (2015) predlaga naslednje novosti: 

- Uvedla naj bi se nova definicija socialnega podjetništva, in sicer: »Socialno 

podjetništvo krepi družbeno solidarnost in kohezijo, spodbuja sodelovanje ljudi in 
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prostovoljsko delo, krepi inovativno sposobnost družbe za reševanje trajnostnih  

socialnih, gospodarskih, okoljskih in drugih problemov, spodbuja socialne inovacije, 

zagotavlja dodatno ponudbo proizvodov in storitev, vključno s storitvami, ki so v 

javnem interesu, razvija nove možnosti zaposlovanja, zagotavlja dodatna delovna 

mesta ter socialno vključenost in poklicno reintegracijo ranljivih skupin ljudi na trgu 

dela (cilji socialnega podjetništva)« (Predlog Zakona …, 2015, str. 5). 

- Opredeljuje se nov pojem, in sicer podjetja s socialno vsebino, ki vključuje socialna 

podjetja, invalidska podjetja, zaposlitvene centre in druge organizacije, ki razvijajo 

socialne inovacije. 

- Novost je tudi širjenje dejavnosti socialnih podjetij na vsa gospodarska področja brez 

dosedanjih omejitev. 

- Odpravlja se delitev socialnih podjetij na socialna podjetja tipa A in socialna podjetja 

tipa B. 

- Ustanovil naj bi se Svet za socialno ekonomijo, ki bi analiziral in skrbel za razvojne 

izzive socialnega podjetništva in skrbel za večjo vključenost občin v odločanje o 

razvoju socialnega podjetništva na lokalni in regionalni ravni.  

- Predvidena je poenostavitev registracije socialnih podjetij. Možnosti za registracijo 

bodo imele tudi gospodarske družbe, ki bodo na socialno podjetje prenesle presežne 

delavce. 

- Odpravlja se nekatere administrativne nejasnosti v zvezi s poročanjem. 

 

2.3.1.2 Strategija razvoja socialnega podjetništva za obdobje 2013–2016 

 

Strategijo razvoja socialnega podjetništva za obdobje od 2013 do 2016 je pripravil Svet za 

socialno podjetništvo na podlagi Zakona o socialnem podjetništvu. Strategija je bila sprejeta 

25. 7. 2013 z namenom načrtovanega razvoja socialnega podjetništva v obdobju štirih let. V 

Strategiji so opredeljeni temeljni strateški razvojni cilji in ukrepi za njihovo uresničevanje. 

Strateški razvojni cilji so: 

- »povečanje prepoznavnosti socialnega podjetništva in vedenje o načelih socialnega 

podjetništva, 
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- nadgradnja obstoječega podpornega okolja za podjetništvo, 

- spodbujanje zaposlovanja ranljivih skupin na trgu dela« (Strategija …, 2013, str. 11). 

 

Tabela 1: Razvojni cilji, ukrepi, cilji in izvajalci Strategije razvoja socialnega podjetništva za 

obdobje 2013–2016 (Strategija …, 2013) 

                                                           
1
  Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve 

2
 Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo 

3
 Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 

RAZVOJNI 

CILJ 

UKREP CILJ IZVAJALEC 

1. Povečanje 

prepoznavnos

ti socialnega 

podjetništva 

Projekti promocije in 

informiranja, 

izmenjava praks. 

Izvedba najmanj dveh 
promocijskih akcij letno na 

nacionalnem nivoju za 
različne ciljne skupine. 

MDDSZ1, ostala 
pristojna 

ministrstva, 
občine. 

Informativno - 

promocijske 

delavnice. 

Izvedba najmanj 30-ih 
delavnic v okviru vstopnih 

točk VEM. 
MGRT2 

2. Nadgradnja 

obstoječega 

podpornega 

okolja za 

podjetništvo 

 

Priprava smernic za 

prilagoditev 

zakonodaje za razvoj 

podpornega okolja. 

Priprava predloga 
dopolnitve zakonodaje. 

MGRT 

Dopolnitev sistema 

vstopnih točk VEM. 

 

Priprava usposabljanj za 
svetovalce točk VEM za 
pomoč pri registraciji. 

MDDSZ 

Izvedba svetovanj in 
pomoč pri registraciji 

najmanj 50-im socialnim 
podjetjem. 

 

MGRT 

Izvedba usposabljanj za 
odgovorne poslovodne 

delavce in osebe za delo z 
ranljivimi skupinami. 

 

MDDSZ, MGRT 

 

Dejavnosti svetovanja 
in promocije 

kmetijam. 

Svetovanja na terenu. 
MKO3 
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Opredelitev treh strateških razvojnih ciljev izhaja iz prepoznanih slabosti in pomanjkljivosti 

na področju socialnega podjetništva. Prvi cilj strategije razvoja je osredinjen na izboljšanje 

prepoznavnosti socialnega podjetništva in seznanjanjem širše javnosti o temeljnih načelih 

delovanja. Analiza, ki je bila opravljena za namen priprave Strategije, je pokazala veliko 

stopnjo nerazumevanja namenov in ciljev področja socialnega podjetništva, nepravilne rabe 

in zmede v izrazoslovju, pa tudi negativno označevanje in enačenje socialnega podjetništva z 

delovanjem na področju humanitarnih dejavnosti. Zato so ukrepi usmerjeni v promocijske 

dejavnosti in delavnice na različnih nivojih (nacionalni, regionalni), namenjeni pa so 

raznolikim ciljnim skupinam. 

Drugi strateški cilj je ustvarjanje učinkovitega podpornega okolja. Ukrepi so usmerjeni v 

dejavnosti usklajevanja zakonodajnih okvirov in podpornih mehanizmov ter odpravljanja 

neenake obravnave socialnega podjetništva v primerjavi s klasičnim podjetništvom. Druge 

ugotovljene pomanjkljivosti podpornega okolja so: omejenost in nepovezanost sredstev za 

izvajanje ukrepov, slaba povezanost obstoječih podpornih mrež, pomanjkanje podjetniških 

znanj in nezadostna usposobljenost menedžmenta, posledično tudi pomanjkanje podjetniške 

                                                           
4
 Ministrstvo za finance 

Urejanje področja 
javnega naročanja. 

Vključevanje načel socialne 
ekonomije v sistem javnega 

naročanja. 

MF4 in ostala 
pristojna 

ministrstva 

 
Spodbude za 

zaposlovanje. 
Subvencioniranje zaposlitev. 

 

 

3. 

Spodbujanje 

zaposlovanja 

ranljivih 

skupin na 

trgu dela  

 
Razvoj učnih delavnic 

za spodbujanje 
socialne in delovne 

vključenosti. 

 
Izvedba pilotnih projektov in 

vključitev 200 težje zaposljivih 
oseb. 

MDDSZ 

Izobraževanje za 

poslovodenje in delo s 

ciljnimi skupinami. 

Priprava programa 
usposabljanja. 

 

Vpeljava spodbud za 

ustanavljanje 

socialnih podjetij tipa 

B v okviru javnih del. 

 
Izvedba razvojnih 

programov v okviru 
sistema javnih del. 

 

MDDSZ 
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miselnosti in pristopov pri razvoju socialno podjetniških produktov in storitev, 

nestimulativno davčno okolje (Strategija …, 2013). 

Evropska unija namenja velik del podpore razvoju socialnega podjetništva predvsem na 

področju zaposlovanja, ker je pokazalo veliko odpornost na vplive gospodarske krize. Zato je 

tretji razvojni cilj namenjen aktivnostim za ustvarjanje pogojev za odpiranje novih delovnih 

mest s koriščenjem že vpeljanega sistema zaposlovanja ranljivih družbenih skupin (invalidov, 

težje zaposljivih oseb). 

Strategija (2013) določa tudi izvajalce predvidenih ukrepov. To so država in njene institucije 

in občine. Usklajeno delovanje med resornimi ministrstvi, občinami, gospodarstvom, 

nevladnimi organizacijami in drugimi institucijami ter širšo javnostjo, je ključnega pomena za 

uveljavitev socialnega podjetništva, trdijo avtorji Strategije (2013). Analiza nam pokaže, da 

imajo od enajstih omenjenih ministrstev nekakšno vizijo oz. opredeljene razvojne cilje le štiri 

ministrstva: Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Ministrstvo za 

gospodarski razvoj in tehnologijo, Ministrstvo za notranje zadeve in Ministrstvo za kmetijstvo 

in okolje. Preostala ministrstva se zavezujejo k aktivnemu prispevku k realizaciji strateških 

razvojnih ciljev strategije.  

Strategija razume občine kot bistvene partnerje pri razvoju socialnega podjetništva v 

lokalnem okolju. Pomen sodelovanja občin je pomemben pri: 

- promoviranju ciljev in načel socialnega podjetništva na lokalnem nivoju,  

- nudenju podpornega okolja projektom, ki rešujejo lokalne problematike (npr. 

spodbujanje javno-zasebnih partnerstev, brezplačna uporaba prostorov, javni 

razpisi), 

- identificiranju lokalnih problemov in reševanju problematike v sodelovanju s 

socialnimi podjetji, 

- prenosu določenih storitev na socialna podjetja. 

Kritike sprejeti Strategiji očitajo predvsem neambicioznost (Puh, 2013; Stritar, 2013, v 

Petkovšek Štakul, 2013), pomanjkanje strokovnosti (Kores, 2013, v Petkovšek Štakul, 2013), 

pa tudi na nezadostne odgovore na pereča podjetniška vprašanja: vprašanje o financiranju 

uresničevanja socialno podjetniške ideje ter pomoč pri izobraževanju za upravljanje podjetja 
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in trženju storitev in produktov (Vlada sprejela strategijo razvoja socialnega podjetništva, 

2013).  

 

2.3.1.3 Program ukrepov 2014–2015 za izvajanje Strategije razvoja socialnega podjetništva 

za obdobje 2013–2016 

 

Program ukrepov 2014–2015 za izvajanje strategije razvoja socialnega podjetništva za 

obdobje 2013–2016 so pripravili na Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake 

možnosti. Program ukrepov je bil s strani socialnih podjetnikov težko pričakovan, vendar je 

bil  zaradi zapletov z menjavo vlade sprejet šele v mesecu juliju 2014. 

Program ukrepov skuša v izvajanje vključiti več izvajalcev na različnih ravneh. Izvajalci so na 

nacionalni ravni vsa pristojna ministrstva, na regionalni ravni pa občine in Skupnost občin 

Slovenije. Pooblastila za izvajanje ukrepov imajo nekatere javne inštitucije: Zavod RS za 

zaposlovanje, Javna agencija RS za spodbujanje podjetništva, inovativnosti, razvoja, investicij 

in turizma, Slovenski podjetniški sklad in druge. 

Upravičenci do spodbud oz. ciljne skupine programa ukrepov so »osebe, ki nameravajo 

ustanoviti socialno podjetje, že ustanovljena socialna podjetja skladno z Zakonom o 

socialnem podjetništvu in posamezniki, ki naj bi se zaposlili v socialnem podjetju« (Program 

ukrepov …, 2014, str. 10). 

V nadaljevanju bom predstavila temeljne ukrepe, ki so predvideni v dokumentu za doseganje 

strateških razvojnih ciljev (Strategija, 2013). 

Strateški razvojni cilj 1: Povečanje prepoznavnosti socialnega podjetništva in vedenje o 

načelih socialnega podjetništva 

Ukrepi predvidevajo izvedbo akcij promocije in informiranja na nacionalni ravni in 

izvedbo promocijsko-informativnih delavnic na regionalnem nivoju, ki bodo 

namenjene različnim ciljnim skupinam. Z različnimi aktivnostmi, kot so sejem 

socialnih podjetij in konference o pomenu socialnega podjetništva, ukrep predvideva, 

da bo pripomogel povečati prepoznavnost socialnega podjetništva in njegovih 

potencialov za družbo, spodbudil razvoj socialno podjetniške kulture in širil vedenje o 
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načelih socialnega podjetništva. Ostale aktivnosti predvidevajo splošno informiranje 

in izobraževanje o načelih socialnega podjetništva dijakom in učiteljem, vključitev 

predstavnika lokalnih skupnosti v Svet za socialno podjetništvo, izobraževanje 

ključnih deležnikov v občinah, izobraževanje in informiranje državne uprave, sodnih 

referentov in zaposlenih na upravnih enotah. 

Strateški razvojni cilj 2: Nadgradnja obstoječega podpornega okolja za podjetništvo 

Predvidenih je devet ukrepov, ki jih bodo pristojna ministrstva in druge zadolžene 

institucije izvedle v podporo podjetništvu v državi in v okviru le-tega tudi socialnemu 

podjetništvu. Eden najpomembnejših ukrepov je prilagoditev zakonodaje, s katero se 

socialnim podjetjem odpira možnost dostopa do razvojnih sredstev, namenjenim 

subjektom, ki se ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo. Ukrep izboljšanja dejavnosti 

informiranja, svetovanja in celostni obravnavi podjetij predvideva aktivnosti, 

namenjene nadgradnji obstoječih točk VEM (vse na enem mestu), ki bodo nudile 

brezplačne storitve za vse. Predvideva usposabljanje svetovalcev o postopku 

registracije socialnega podjetja, vzpostavljanje mentorskega programa podpore 

podjetjem, izvedbi programov usposabljanja za poslovne ideje dijakom in študentov, 

pripravo usposabljanja in izobraževanja odgovornih oseb za brezposelne osebe iz 

ranljivih skupin. Ukrepi so namenjeni še razvoju podeželja, podpori novo nastalim 

socialnim podjetjem na področju kulture, pripravi modela merjenja družbenih 

učinkov socialnih podjetij in vključevanju načel socialnega podjetništva v sistem 

javnega naročanja, kar bo socialnim podjetnikom omogočilo kandidiranje za tovrstna 

sredstva. Eden od ukrepov in velik del predvidenih sredstev je namenjen spodbujanju 

in podpori socialnega podjetništva v Pomurju kot manj razviti regiji.  

Strateški razvojni cilj 3: Spodbujanje zaposlovanja ranljivih skupin na trgu dela  

Predvidenih je pet ukrepov in šest aktivnosti na področju spodbujanja zaposlovanja v 

letih 2014 in 2015. Ukrepi vključevanja ranljivih oseb v zaposlovanje se bodo izvajali v 

okviru programov aktivne politike zaposlovanja, kot so javna dela in program 

Zaposli.me, aktivnosti namenjene zaposlovanju mladih pa predvidevajo razvoj novih 

pristopov z izvajanjem pilotnih projektov, njihove evalvacije in vključevanja v nabor 

ukrepov za zaposlovanje mladih (program Jamstvo za mlade). Javna dela so program 

Zavoda RS za zaposlovanje, namenjena so dolgotrajno brezposelnim osebam (nad 
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eno leto) s ciljem socialne vključenosti, ohranitvi in razvoju delovnih sposobnosti in 

razvoju novih delovnih mest. Eden od ukrepov je namenjen spodbujanju in razvoju 

dejavnosti socialnih podjetij tipa B z obveznim sodelovanjem občin in drugih 

deležnikov na lokalni ravni. V okviru ukrepov je Šent – Slovensko združenje za 

duševno zdravje – razvil model  učnih delavnic v socialnih podjetjih tipa B, ki temelji 

na modelu vrednotenja pridobljenih ključnih in poklicnih kompetenc in doseganja 

zastavljenih učnih ciljev v izobraževalnih programih. Predviden je tudi razvoj 

programa usposabljanja in izobraževanja za pridobitev temeljnih znanj za delo z 

ranljivimi skupinami. 

Najštevilčnejši ukrepi so namenjeni povečanju prepoznavnosti socialnega podjetništva, pri 

čemer so predvidene dejavnosti informiranja, svetovanja, usposabljanja in mentoriranja 

različnim skupinam deležnikov (socialnim podjetnikom, kooperativam, upravnim enotam, 

točkam VEM, občinam, mladim idr.) ter informiranje širše javnosti s sejmom socialnega 

podjetništva in drugimi informativno-izobraževalnimi konferencami. Pomembne so tudi 

preostale predvidene aktivnosti za izboljšanje podpornega sistema za socialne podjetnike in 

deležnike, ki nameravajo socialno podjetje registrirati, spremembe zakonodaje, ki bo 

vključevala načela socialnega podjetništva in omogočala enakopravno kandidaturo za 

nepovratna sredstva javnih razpisov, priprava modela za merjenje družbenih učinkov 

socialnih podjetij in izobraževanje socialnih podjetnikov za delo s težje zaposljivimi. 

Spodbude so tudi na področju zaposlovanja ranljivih oseb, in sicer razvoj in vpeljava učnih 

delavnic v sistem usposabljanja za zaposlitev ter spodbude za izvedbo pilotnih programov za 

pripravo novih pristopov pri zaposlovanju mladih. Program ukrepov predvideva skupaj 15 

ukrepov in 39 aktivnosti za spodbujanje razvoja socialnega podjetništva v okvirni vrednosti 

12,7 milijonov evrov. 

 

2.4 Učinki dejavnosti socialnih podjetij 

 

Merjenje učinkov dejavnosti socialnih podjetij poteka na dveh ravneh: ekonomskem in 

socialnem (Mesojedec idr., 2012). Merjenje ekonomskih učinkov podjetja je jasno, saj 

uporabimo že uveljavljene metode in tehnike merjenja kazalcev ekonomske uspešnosti. 

Večjo težavo predstavlja merjenje družbenih učinkov, ki naj bi jih dosegala socialna podjetja. 
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Merjenje družbenega učinka socialnih podjetij je zahtevno in zaenkrat še v razvoju, metode 

so pogosto različne in med seboj slabo primerljive. Merjenje lahko poteka na makronivoju 

(npr. Evropska unija, država, lokalni nivo) ali mikronivoju, kjer se meri dejanske učinke 

socialnih podjetij (Mesojedec idr., 2012). Obstajajo različne metodologije merjenj, ki so 

namenjene predvsem lažjemu odločanju vlagateljem v socialna podjetja. Posamezne 

institucije, banke ali investicijski skladi, razvijajo svoje modele merjenja, prav tako razvijajo 

svoje modele velika socialna podjetja (npr. Ashoka). Poznana je SROI metoda (ang. Social 

Return of Investment). Uporabna je tudi metoda, ki jo je razvila angleška organizacija 

Investing for Good, kjer so poleg modela merjenja in poročanja o učinkih socialnih podjetij 

pripravili priporočene kazalnike merjenja družbenih učinkov, ki jih socialna podjetja 

uporabijo smiselno glede na svojo dejavnost. V Sloveniji razvija za svoje potrebe model 

merjenja družbenih učinkov Razvojna zadruga eTri v sodelovanju z mednarodno svetovalno 

agencijo 180 Degrees Consulting group. 

 

2.4.1 Model merjenja družbenih učinkov 

 

Študija in model merjenja družbenih učinkov socialnih podjetij (Hrast, Kojc in Mulej, 2014) je 

nastal v okviru Programa ukrepov 2014–2015 za izvajanje strategije razvoja socialnega 

podjetništva za obdobje 2013–2016, z namenom ustvarjanja podpornega okolja za razvoj 

socialnih podjetij. Naročnik študije in modela je Ministrstvo za delo družino, socialne zadeve 

in enake možnosti, izvajalec pa Inštitut za razvoj družbene odgovornosti (IRDO). Dokument je 

bil javnosti predstavljen v mesecu juliju 2014, model je namenjen vrednotenju rezultatov 

dela in družbenih učinkov socialnih podjetij, s katerimi bi se učinkovito predstavljala javnosti 

in potencialnim vlagateljem. 

Model merjenja družbenih učinkov ima dva cilja. Na eni strani želi razvijati teoretične modele 

in konkretne parametre za vrednotenje družbenih učinkov, na drugi strani pa omogočiti 

večjo prepoznavnost socialnega podjetništva, socialnim podjetjem omogočiti boljši dostop 

do finančnih virov s strani bank, zasebnih investitorjev  in evropskih razpisov (v prihodnosti je 

pričakovati zahtevo po dokazovanju socialnih učinkov socialnih podjetij kot enega od 

pogojev za kandidiranje za financiranje) ter spodbuditi procese družbenega investiranja bank 

in zasebnega kapitala v socialna podjetja (Hrast idr., 2014). Model temelji na podlagi izhodišč 
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Evropske unije, ki jih je pripravila strokovna skupina GECES (dokument je iz leta 2014 in še ni 

uradno preveden v slovenski jezik) in britanskega modela SROI (social return of investment – 

družbeno povračilo investicije), ki pove, »koliko družbenega učinka izraženega v denarni 

valuti prinese vložek ene enote denarne valute npr. vložim 1 EUR dobim 5,5 EUR družbenega 

učinka« (Veter v jadra socialnega podjetništva, 2014).  Zasnovan je tako, da upošteva 

razmere in prakse socialnega podjetništva v Sloveniji. Zaradi kompleksnosti merjenja in 

obsežnosti poročanja je poenostavljen in s tem prilagojen prevladujoči strukturi mikro 

socialnih podjetij.  

Že kratek pogled na predstavljeni model nam pove, da je merjenje družbenih učinkov proces, 

ki zahteva čas, znanje, denar (čeprav je slovenski model na voljo brezplačno), izkušnje in  

sodelovanje med vsemi vključenimi deležniki. Petstopenjski postopek merjenja družbenih 

učinkov zahteva: 

- teoretično razumevanje in seznanitev s postopkom merjenja,  

- preučiti navodila za izpolnjevanje vprašalnika za merjenje družbenega vpliva in SROI 

analize, 

- izpolnjevanje vprašalnika za merjenje družbenega vpliva, 

- izpolnjevanje SROI vprašalnika, 

- dokončanje vprašalnika in priprava končnega poročila (Hrast idr., 2014). 

 

Slika 3: Merjenje družbenega vpliva socialnih podjetij v Sloveniji (Hrast idr., 2014, str. 55) 
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Proces merjenja družbenih učinkov mora potekati nenehno. Nujno je redno in sprotno 

komuniciranje z vsemi deležniki, upoštevati je potrebno njihova mnenja in izvajati redne 

evalvacije. Za pravilno merjenje je potreben širok spekter znanj, od računalniškega znanja, 

znanj s področij merjenja družbenih učinkov, vrednotenja, komuniciranja, računovodskih 

znanj. Kazalnike merjenja družbenih učinkov mora izbrati socialno podjetje samo glede na 

svojo identiteto in dejavnost, saj univerzalnih meril ni mogoče določiti od zgoraj navzdol. 

Sama kompleksnost merjenja zahteva usposobljenost kadrov, kar pa trenutno v slovenskem 

prostoru ni realno pričakovati. Zato bi bilo smiselno razmisliti o brezplačni strokovni pomoči 

socialnim podjetjem, za lažje delo zagotoviti spletno verzijo modela, razmisliti pa je potrebno 

tudi o načinu verificiranja poročil, še dodajajo avtorji modela (Hrast idr., 2014).   
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II. EMPIRIČNI DEL  

  
V Sloveniji se socialno podjetništvo šele razvija, kljub temu pa lahko rečemo, da doživljamo 

njegov pravi razmah. Na javni razpis za spodbujanje razvoja socialnega podjetništva v letu 

2012, ki ga je pripravilo Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, se je 

prijavilo kar 93 projektov. Izbranih je bilo 17, najbolje ocenjenih. Sprejet je bil Zakon o 

socialnem podjetništvu, ki je podlaga za registracijo socialnih podjetij. Od leta 2012, ko je 

začel veljati, število registriranih socialnih podjetij hitro narašča. Registriranih je preko sto 

trideset socialnih podjetij, trenutno jih deluje sto devetindvajset (Evidenca socialnih podjetij, 

3. 4. 2016). Zadružništvo je tudi ena od oblik socialnega podjetništva, v Sloveniji je trenutno 

registriranih 385 zadrug (Ajpes, 3. 4. 2016). Medijsko odmevne so nekatere oblike delovanja 

profitnih in neprofitnih organizacij, ki svoje projekte naslavljajo kot socialno podjetništvo, če 

omenim le nekatere: S akademija, gostilna Druga violina … Vprašanja, ki se na tem mestu 

postavljajo so, kako ti projekti in podjetja delujejo, na katerih področjih se pojavljajo ovire, 

kako deležniki vidijo svojo prihodnost in kakšna je, po njihovem mnenju, vizija razvoja 

socialnega podjetništva v Sloveniji. 

Socialno podjetništvo je s svojo raznovrstnostjo praks zelo obširno področje. V diplomskem 

delu bom obravnavala dve obliki: registrirana socialna podjetja in izbrane projekte javnega 

razpisa za spodbujanje socialnega podjetništva iz leta 2012, ki ga je pripravilo Ministrstvo za 

delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti. V raziskavi bom uporabila dve raziskovalni 

metodi: kvantitativno metodo in kvalitativno metodo. Kvantitativno metodo (anketni 

vprašalnik)  bom uporabila za raziskavo registriranih socialnih podjetij, s kvalitativno metodo 

(delno strukturiran intervju) pa bom pri prijaviteljih socialno podjetniških projektov skušala 

pridobiti bolj poglobljene informacije o področju. S kombiniranjem raziskovalnih metod bom 

dobila bolj objektivne rezultate, kot pa če bi uporabila le eno ali drugo metodo. Deskriptivni 

kvantitativni del raziskave mi bo omogočil analitično širino, s kvalitativnim delom raziskave 

pa bom dobila bolj poglobljen vpogled v raziskovalno temo (Campel in Holland, 2005, v Lobe, 

2006, str. 10). 
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1 REGISTRIRANA SOCIALNA PODJETJA V SLOVENIJI – KVANTITATIVNA 

ANALIZA  

 

1.1 Opredelitev raziskovalnega problema in namen raziskovanja 

 

Namen kvantitativnega dela raziskave je analizirati področje registriranih socialnih podjetij v 

Sloveniji in s tem prispevati k večji prepoznavnosti tega področja. Pri tem me zanimata 

predvsem dve temi. 

1. Razpršenost in organizacijska struktura socialnih podjetij (tip socialnega podjetja, 

število zaposlenih, dejavnosti, razlogi za registracijo, prihodki socialnih podjetij …). 

Pričakovala sem, da bo na poslani vprašalnik odgovorilo vsaj 50 odstotkov socialnih 

podjetij, da bom dobila reprezentativen vzorec. Domnevam, da izhaja pretežni del 

socialnih podjetij iz nevladnega sektorja v nasprotju z drugimi gospodarskimi 

pravnimi oblikami (npr. družba z omejeno odgovornostjo) ter da prevladujejo 

socialna podjetja tipa A, ki jim je primarni cilj razvoj nekega produkta oziroma storitve 

in razvoj socialno podjetniške ideje. Drugo pomembnejše vprašanje se nanaša na 

ustvarjanje prihodkov socialnega podjetja. Domnevam, da večina registriranih 

socialnih podjetij ustvarja prihodke na trgu, sklepam pa, da predstavljajo pomemben 

del financiranja javna sredstva in sredstva iz razpisov. 

2. Stališča predstavnikov socialnih podjetij o Zakonu o socialnih podjetjih in Strategiji ter 

podpornem okolju v Sloveniji. Pričakujem, da socialni podjetniki ocenjujejo sprejeto 

zakonodajo in strategijo razvoja socialnega podjetništva kot pozitiven korak k razvoju 

sektorja. Sklepam, da podporno okolje, ki bi socialnim podjetjem nudilo informacije, 

svetovanje, ugodne oblike financiranja, še ni dovolj razvito, da bi učinkovito 

pripomoglo k reševanju ovir in težav, s katerimi se socialni podjetniki srečujejo pri 

opravljanju dejavnosti. 
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1.2 Metodologija raziskave 

 

1.2.1 Vzorec in postopek zbiranja podatkov 

 

Za vodenje evidence registriranih socialnih podjetij v Sloveniji je bilo do 31. 12. 2014 

zadolženo Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti. Na njihovi spletni 

strani sem našla dokument Evidenca socialnih podjetij, ki so ga redno in sprotno ažurirali.  

Za raziskavo v diplomskem delu sem uporabila evidenco z dne 23. 6. 2014. V Evidenci 

(Evidenca socialnih podjetij, 23. 6. 2014) je bilo vpisanih 46 registriranih socialnih podjetij, od 

tega sta dve socialni podjetji imeli zabeležen izbris iz evidence. Skupno je bilo na voljo 44 

registriranih socialnih podjetij. Prvo socialno podjetje v Sloveniji je bilo registrirano marca 

2012. V istem letu je bilo registriranih še 5 podjetij. Ugotovila sem, da pretežni del socialnih 

podjetij deluje na trgu manj kot eno leto.  

Naslednji korak je bil poiskati elektronske naslove podjetij oziroma njihovih zastopnikov. 

Naloga ni bila enostavna, ker: 

- veliko podjetij nima svoje spletne strani, 

- nekatera podjetja v poslovnih imenikih nimajo objavljenih telefonskih številk in 

elektronskih naslovov. Na ta način bi bilo mogoče stopiti v stik samo preko navadne 

poštne storitve. Zaradi stroškov anketiranja in predvidevanja, da verjetno ne bom 

dobila odgovorov, sem misel na poštno anketiranje opustila. 

Poslanih je bilo 34 spletnih anket na izbrane spletne naslove. Anketa je bila aktivna 30 dni. 

Statistika je pokazala, da je bilo na anketo (nagovor ankete) 24 klikov. Na anketo je pričelo 

odgovarjati 19 respondentov, 16 respondentov je anketo zaključilo, kar pomeni 36,4 % vseh 

registriranih socialnih podjetij. Menim, da je vzorec premajhen za dejansko razumevanje 

stanja socialnega podjetništva v Sloveniji, služi pa lahko kot informativni vpogled v razmere 

na tem področju. 

Preglednica 1: Frekvenca (f) in odstotki (f %) odgovorov na spletno anketo (n=44) 

Odgovori f f % 

Št. registriranih socialnih podjetij 44 100,0 
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1.2.2 Raziskovalni instrument 

 

Za anketiranje sem uporabila spletni vprašalnik, ki sem ga izdelala z orodjem za spletno 

anketiranje 1KA (https://www.1ka.si). Vprašalnik je nestandardiziran, saj sem ga uporabila 

samo za to raziskavo. Vsebinsko je sestavljen iz dveh sklopov: v prvem delu sem analizirala 

registrirana socialna podjetja glede na njihovo delovanje, v drugem delu pa sem ugotavljala 

njihova stališča glede zakona o socialnem podjetništvu, glede strategije razvoja socialnega 

podjetništva za obdobje 2013–2016 in glede podpornega okolja. Vprašalnik vsebuje 16 

vprašanj, 15 vprašanj je zaprtega tipa, odprtega tipa je eno vprašanje. Pri vprašanjih zaprtega 

tipa sem pri vprašanjih 8 in 16 uporabila Likertovo lestvico stališč, pri tem vprašanje 16 

zajema različne tematike. Vprašanje 13 je filtrirne narave, anketirancem, ki so odgovorili z 

»da« (ali ste seznanjeni s Strategijo), sem postavila še dve podvprašanji (numerična lestvica, 

odprto vprašanje). Ostala vprašanja so bila vprašanja izbirnega tipa, pri vprašanjih 4 in 10 je 

bilo možno označiti več odgovorov. 

1.3 Rezultati in interpretacija 

 

V uvodu sta me najprej zanimali pravnoorganizacijska oblika registriranih socialnih podjetij in 

kohezijska regija sedeža socialnega podjetja. 

Preglednica 2: Frekvenca (f) in odstotki (f %) pravnoorganizacijske oblike socialnih podjetij 

(n=44) 

Pravnoorganizacijska oblika f f % 

Družba z omejeno odgovornostjo (d. o. o.) 6 13,6  

Zavod 15 34,1  

Društvo/Zveza društev 14 31,8  

Zadruga (z. b. o.) 8 18,2  

Fundacija/Ustanova 1 2,3  

Skupaj 44 100,0  

Št. poslanih anket 34 77,3 

Št. odgovorov 16 36,4 

https://www.1ka.si/
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Najpogostejša pravnoorganizacijska oblika registriranih socialnih podjetij je zavod (34,1 %), 

sledijo mu društva oz. zveze društev (31,8 %). Drugih oblik je precej manj, zadrug 18 % in 

družb z omejeno odgovornostjo nekaj več kot 13 %. Fundacija, ki je v slovenskem prostoru 

manj znana pravnoorganizacijska oblika, je le ena. Podatki kažejo, da pri registraciji 

prevladujejo nevladne organizacije. Slovenska zakonodaja dopušča dokaj prosto izbiro, kar 

zadeva pravnoorganizacijsko obliko socialnega podjetja. Pogoj za registracijo je temeljni akt 

organizacije, iz katerega mora biti razvidna nepridobitnost organizacije, način uresničevanja 

načel socialnega podjetništva iz 4. člena Zakona ter obvezni členi iz 12. člena Zakona, kot so 

trajno zaposlovanje delavcev in prostovoljno delovanje. 

Preglednica 3: Frekvenca (f) in odstotki (f %) kohezijske regije sedeža socialnega podjetja 

(n=44) 

 

 

Slovenija je razdeljena v dve kohezijski regiji, in sicer v kohezijsko regijo vzhodna Slovenija in 

kohezijsko regijo zahodna Slovenija (Slovenske regije v številkah, 2014). Kohezijska regija 

vzhodna Slovenija velja za manj razvito, pretežno kmetijsko območje, ki manj prispeva k 

bruto dodani vrednosti države, zaposleni ustvarijo nižji bruto domači proizvod, plače so nižje, 

brezposelnost je višja. Sem sodijo regije: Podravska, Pomurska, Koroška, Zasavska, Savinjska, 

Jugovzhodna Slovenija, Spodnjeposavska in Notranjsko-kraška regija. Kohezijska regija 

zahodna Slovenija zajema več urbanih centrov, število prebivalstva se veča, zajema 

gospodarsko in prometno razvitejša območja, pomembnejše turistične znamenitosti, tu je 

glavnina državnih institucij, razvitejše so poslovne, inovacijske in raziskovalne dejavnosti. V 

ta del uvrščamo Osrednjeslovensko, Gorenjsko, Goriško in Obalno-kraško statistično regijo.  

Podatki kažejo, da je v kohezijski regiji vzhodna Slovenija socialno-podjetniška aktivnost 

bistveno večja, in sicer je dobrih 65 % vseh registriranih podjetij iz tega dela države. 

Ocenjujem, da je k temu bistveno pripomogla tudi strategija države z razvojno podporo 

Pomurski regiji v obdobju od 2010 do 2015. Podmenik in Česnik (2015a) navajata še druge 

Kohezijska regija f f % 

Vzhodna 29 65,1  

Zahodna 15 34,9  

Skupaj 44 100,0  
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razloge: gospodarska kriza in velika brezposelnost v regiji sta močan spodbujevalec pri 

iskanju »alternativnih« rešitev pri zaposlovanju, večje vključevanje občin v socialno 

podjetništvo (primer občine Maribor, ki je izdatno podprla socialno podjetništvo) ter močno 

podporno okolje nevladnih organizacij.    

 

1.3.1 Struktura registriranih socialnih podjetij 

 

Na anketni vprašalnik so odgovarjali predvsem predstavniki podjetij tipa B, in sicer kar enajst 

od štirinajstih (78,6 %). Tri podjetja so registrirana kot socialna podjetja tipa A (21,4 %), dve 

podjetji na to vprašanje nista odgovorili. 

Preglednica 4: Frekvenca (f) in odstotki (f %) tipa socialnega podjetja (n=16) 

 

 

Pavel (2012) pravi, da ideja za socialno podjetništvo pogosto nastane v okviru humanitarne 

organizacije, ki nudi različne storitve za določeno ranljivo skupino. Tu se redno srečujejo s 

problemom brezposelnosti, kljub temu da bi lahko nekateri klienti pod določenimi 

prilagojenimi pogoji opravljali delo, si pridobili redno plačilo in samostojnost. Zaradi nizkega 

števila prejetih odgovorov ne morem sklepati ali v praksi resnično prevladujejo socialna 

podjetja tipa B. Vsekakor se mi postavlja vprašanje, v kateri obliki so registrirana socialna 

podjetja, ki na anketni vprašalnik niso odgovorila oziroma nimajo nikakršnih javno dostopnih 

podatkov. 

 

 

 

Tip so.p. f f % 

Tipa A 3 18,7 

Tip B 11 68,8 

Neodgovorjeni 2 12,5 

Skupaj 16 100,0  
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1.3.2 Dejavnosti na področju socialnega podjetništva  

 

Uredba o določitvi dejavnosti socialnega podjetništva iz leta 2012 določa osemnajst 

temeljnih dejavnosti, ki jih lahko opravljajo socialna podjetja. Anketirani so lahko izbrali med 

več področji. 

Preglednica 5: Frekvenca (f) in odstotki (f %) najpogostejših dejavnosti socialnih podjetij 

(n=16, možna je bila izbira več odgovorov) 

 

 

V socialnih podjetjih so najpogosteje označili dejavnost zagotavljanja socialne vključenosti, 

zaposlovanja in poklicnega usposabljanja brezposelnih oseb, s tem se ukvarja kar 75 

odstotkov socialnih podjetij, ki so na vprašalnik odgovorila. Sledijo dejavnosti socialne in 

pravične trgovine in trgovine produktov socialnega podjetništva (56 %) ter spodbujanje 

razvoja lokalnih skupnosti (44 %). Druge dejavnosti so bile označene manjkrat, zanimivo pa 

je, da samo dejavnost reševanje in zaščita ni dobila nobenega glasu. Na podlagi odgovorov 

ocenjujem, da je socialno podjetništvo v Sloveniji vsebinsko zelo pestro, socialni podjetniki se 

usmerjajo na tista področja, kjer vidijo priložnosti za podjetniško dejavnost.  

 

1.3.3 Zaposlovanje v socialnih podjetjih 

 

Zaposlovanje je pomemben del socialnega podjetništva. Pri tem imamo v mislih zaposlovanje 

ranljivih družbenih skupin in zaposlovanje različnih profilov strokovnih delavcev. Ko 

govorimo o zaposlovanju v socialnih podjetjih, je poudarek na zaposlitvah za nedoločen ali 

določen čas, s polnim oziroma skrajšanim delovnim časom, saj le tovrstne zaposlitve 

Dejavnost f f % 

Socialna vključenost, 
zaposlovanje, poklicno 
usposabljanje za brezposelne 
osebe 

12 75,0 

Socialna trgovina, pravična 
trgovina, trgovina produktov 
socialnega podjetništva 

9 56,0 

Spodbujanje razvoja lokalnih 
skupnosti 

7 44,0 
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omogočajo določeno socialno varnost z višanjem osebnega dohodka, pridobivanju delovne 

motivacije in omogočanju drugih delovnih možnosti (Pavel in Štefančič, 2005). 

Zakon o socialnem podjetništvu pravi, da lahko »pridobi status socialnega podjetja 

nepridobitna pravna oseba, če je ustanovljena za trajno opravljanje dejavnosti socialnega 

podjetništva na način, da bo trajno zaposlovala najmanj enega delavca v prvem letu in 

najmanj dva delavca v nadaljnjih letih poslovanja (socialno podjetje tipa A), ali pa je 

ustanovljena za zaposlovanje oseb iz ranljivih družbenih skupin iz 6. člena Zakona na način, 

da bo določeno dejavnost opravljala s trajnim zaposlovanjem najmanj tretjine teh delavcev 

od vseh zaposlenih delavcev (socialno podjetje tipa B)« (Zakon …, 2011). 

Zanimalo me je, v kolikšni meri registrirana socialna podjetja zaposlujejo oziroma število 

zaposlenih v posameznem socialnem podjetju. 

Preglednica 6: Frekvenca (f) in odstotki (f %) števila zaposlenih v socialnih podjetjih (n=16) 

 

 

Iz Preglednice 6 je razvidno, da kar četrtina (25 %) registriranih socialnih podjetij še nima 

zaposlenih, v dveh podjetjih (13 %) je zaposlena le ena oseba. Zaposlovanje ranljivih oseb je 

eden od pogojev za ohranjanje statusa socialnega podjetja. Socialno podjetje mora, tako kot 

vsako drugo podjetje, ustvariti dovolj prihodkov za vzdržno in trajnostno delovanje in kritje 

stroškov. Pri tem mora izpolnjevati dodatno obvezo, in sicer ohranjati število zaposlenih. 

Menim, da je to ena od slabosti Zakona o socialnem podjetništvu, ker prinaša dodatno 

obremenitev za socialna podjetja, ki so v začetni fazi poslovanja. Neizpolnjevanje pogoja 

zaposlovanja pomeni izgubo statusa socialnega podjetja. 

 

 

Št. zaposlenih f f % 

1 zaposlen 2 13,0  

2–5 zaposlenih 3 19,0  

6 ali več zaposlenih 7 44,0 

Nimamo še zaposlenih 4 25,0 

Skupaj 16 100,0  
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1.3.4 Razlogi za registracijo socialnega podjetja in pretekle izkušnje s podjetništvom 

 

V Sloveniji se lahko nepridobitne organizacije registrirajo kot socialna podjetja od leta 2012, 

ko je bil sprejet Zakon o socialnem podjetništvu. Anketirani so lahko izbrali en, zanje 

najrelevantnejši razlog za odločitev za registracijo. Drugi del vprašanja pa se nanaša na 

morebitne pretekle izkušnje s klasičnim podjetništvom vodilnih v socialnih podjetjih oziroma 

z njihovim delovanjem v drugih gospodarskih dejavnostih. 

Odločitev za socialno podjetniško delovanje 

Preglednica 7: Frekvenca (f) in odstotki (f %) razlogov za registracijo socialnega podjetja 

(n=16) 

 

 

 

 

 

 

Kot najpomembnejši razlog za registracijo podjetja so anketirani navedli zaznano potrebo v 

okolju (44 %) in ustvarjanje novih delovnih mest (38 %), le dva anketirana (13 %) sta 

odgovorila, da na trgu primanjkuje določenih storitev oziroma produktov. Eno socialno 

podjetje je odgovorilo, da je socialno podjetništvo njihov način delovanja. Rezultati kažejo, 

da prevladujejo težnje po ustvarjanju delovnih mest za ranljive skupine, kar je razumljivo, saj 

so na anketo pretežno odgovarjala socialna podjetja tipa B. Razvoj tržnih produktov je bil 

manj pomemben, kar morda kaže na težave pri samostojnem delovanju na trgu v 

prihodnosti.  

 

 

 

Razlogi za registracijo f f % 

Zaznana potreba v okolju 7 44,0  

Ustvarjanje novih delovnih mest 6 38,0  

Ugotovitev, da na trgu primanjkuje določenih produktov 2 13,0 

Spodbude 0 0,0 

Drugo 1 6,0 

Skupaj 16 100,0  
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Pretekle izkušnje s podjetništvom vodilnih v socialnih podjetjih  

Preglednica 8: Frekvenca (f) in odstotki (f %) preteklih izkušenj s podjetništvom (n=16) 

 

 

 

 

Vsekakor smatram za pozitivno dejstvo, da imajo vodilni v socialnih podjetjih pretekle 

izkušnje s podjetništvom, in sicer kar 81 odstotkov vprašanih. Preteklo znanje in izkušnje 

pomenijo prednost za opravljanje socialno podjetniške dejavnosti in posledično večjo 

možnost preživetja na trgu. 

 

1.3.5 Struktura prihodkov socialnega podjetja 

 

Zanimalo me je, kateri je glavni prihodek socialnega podjetja in kateri so še drugi prihodki. 

Eno od anketiranih socialnih podjetij na to vprašanje ni odgovorilo. 

Preglednica 9: Frekvenca (f) in odstotki (f %) glavnega prihodka socialnega podjetja (n=15) 

 

 

 

 

 

 

 

Izkušnje f f % 

Da  13 81,0 

Ne  3 19,0 

Skupaj 16 100,0  

  Glavni prihodek f f % 

Prihodki od prodaje blaga oz. storitev 7 44,0 

Lastna sredstva, lastniški kapital 3 19,0 

Nepovratna sredstva iz razpisov, 
projektno financiranje 

5 31,0 

Povratna sredstva (npr. bančni kredit, 
dolžniški kapital) 

0 0,0 

Pridobljene koncesije in izvajanje javnih 
pooblastil 

0 0,0 

Skupaj 15 100% 
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Preglednica 10: Frekvenca (f) in odstotki (f %) drugih prihodkov socialnega podjetja 

(možnih je bilo več odgovorov) 

Drugi prihodki f f % 

Prihodki od prodaje blaga oz. storitev 8 53,0 

Lastna sredstva, lastniški kapital 3 20,0 

Nepovratna sredstva iz razpisov, 
projektno financiranje 

3 20,0 

Povratna sredstva (npr. bančni kredit, 
dolžniški kapital) 

0 0,0 

Pridobljene koncesije in izvajanje javnih 
pooblastil 

0 0,0 

Drugo: 3 20,0 

 

Socialno podjetje ustvarja svojo prihodnost s tem, ko si pripravi pogoje za redne prihodke. 

»Prihodek je vrednost, ki jo podjetje ustvari v določenem obdobju. Praviloma je to zmnožek 

prodanih količin proizvodov in storitev ter njihovih cen. Podjetje je uspešno, če je razlika med 

prihodki in za realizacijo teh prihodkov potrebnimi stroški pozitivna« (Kaj je to prihodek/ 

odhodek/dobiček?, 2008). Zakon pravi, da morajo socialna podjetja tipa A v drugem letu 

delovanja »imeti iz naslova socialnega podjetništva najmanj 40 odstotkov vseh prihodkov, 

nato pa najmanj polovico« (Zakon …, 2011). 

Preglednica 9 prikazuje glavni prihodek socialnih podjetij. Sedem podjetij (44,0 %) ustvarja 

glavni prihodek s prodajo blaga in storitev na trgu. Petim podjetjem (31,0 %) so glavni vir 

prihodkov nepovratna sredstva iz razpisov in projektno financiranje, kar trem podjetjem 

(19,0 %) pa lastna sredstva oz. lastniški kapital. Preglednica 10 prikazuje druge vire 

prihodkov, ki jih imajo socialna podjetja. Vsa izkazujejo določene prihodke iz delovanja na 

trgu s prodajo izdelkov ali storitev (53,0 %), prihodke iz nepovratnih sredstev ali razpisov 

(20,0 %) in vložena lastna sredstva (20,0 %). Določen del prihodkov podjetja izkazujejo s 

subvencijami, predvsem javnimi deli, in donacijami (3 podjetja). Nobeno od socialnih podjetij 

iz preglednic 9 in 10 nima najetih povratnih sredstev, nobeno od teh podjetij tudi nima 

sklenjene koncesijske pogodbe oziroma pogodbe za izvajanje javnih pooblastil. Preglednici 

ne izkazujeta odstotkov posameznih prihodkov socialnih podjetij. Pavel (2012) pravi, da se iz 

realiziranega dohodka financirajo vse dejavnosti socialnega podjetja, zato je potrebno temu 
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delu posvetiti veliko pozornost. Predlaga razpršenost prihodkov, kar pomeni, da morajo 

socialna podjetja nujno poiskati več naročnikov z namenom minimaliziranja odvisnosti od 

samo enega vira. Procesi sklepanja novih, kakovostnih pogodb so pogosto dolgotrajni, 

vendar se le tako lahko zagotovi razpršenost prihodkov in večja stabilnost za prihodnost. 

Menim, da so še velike možnosti za socialna podjetja na področju pridobivanja koncesij in 

javnih pooblastil, zato bi morali več napora vložiti v iskanje priložnosti za izvajanja takih del 

tako na lokalnem kot državnem nivoju.  

1.3.6 Cilji socialnega podjetništva 

 

V Strategiji razvoja socialnega podjetništva za obdobje 2013–2016 (Strategija …, 2013) so 

našteti cilji socialnega podjetništva. Zanimalo me je, v kolikšni meri socialna podjetja tem 

ciljem tudi sledijo. 

Preglednica 9: Frekvenca (f) in odstotki (f %) sledenja ciljem socialnega podjetništva (n=16) 

Cilji socialnega podjetništva 

Zagotovo 

ne 

f (f %) 

Ne 

 

f (f %) 

Mogoče 

f (f %) 

Da 

f (f %) 

Zagotovo 

da 

f (f %) 

Skupaj 

f (f %) 

  Krepitev družbene solidarnosti in 

kohezije 

0 

 (0 %) 

0  

(0 %) 

2  

(13 %) 

5  

(31 %) 

9  

(56 %) 

16  

(100 %) 

  Spodbujanje sodelovanja ljudi in 

prostovoljno delo 

0 

 (0 %) 

0  

(0 %) 

2  

(13 %) 

5  

(31 %) 

9  

(56 %) 

16 

 (100 %) 

  Krepitev inovativne sposobnosti  

družbe za reševanje problemov 

0 

 (0 %) 

0  

(0 %) 

0  

(0 %) 

7  

(44 %) 

9  

(56 %) 

16 

 (100 %)  

  Ponudba produktov, 

ki so v javnem interesu 

0 

 (0 %) 

0  

(0 %) 

1 

 (6 %) 

6 

(38 %) 

9  

(56 %) 

16  

(100 %) 

  Razvoj novih možnosti zaposlovanja 
0  

(0 %) 

0  

(0 %) 

0  

(0 %) 

1  

(6 %) 

15 

 (94 %) 

16 

 (100 %) 

  Zagotavljanje dodatnih delovnih  

mest 

0 

 (0 %) 

0  

(0 %) 

0 

 (0 %) 

6  

(38 %) 

10  

(63 %) 

16 

 (100 %) 

  Socialna integracija ranljivih skupin 

 na trgu dela 

0 

 (0 %) 

0  

(0 %) 

1 

 (6 %) 

3  

(19 %) 

12 

 (75 %) 

16 

 (100 %) 
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Glede na odgovore v anketi sklepam, da socialni podjetniki razumejo in sledijo ciljem 

socialnega podjetništva. Vsi cilji so prejeli odgovora »da« ali »zagotovo da« v približno 90 

odstotkih odgovorov.  

 

1.3.7 Stališča socialnih podjetnikov o Zakonu o socialnem podjetništvu 

 

Preglednica 11: Frekvenca (f) in odstotki (f %) ocene Zakona o socialnem podjetništvu 

(n=16) 

Zakon 5 - zelo 
dober 

4 - dober 3 - ne 
dober ne 

slab 

2 - slab 1- zelo 
slab 

Skupaj 

f (f %) 1 (6 %) 3 (19 %) 10 (63 %) 0 (0 %) 2 (13 %) 16 (100 %) 

 

Kot je razvidno iz preglednice so ocene o kvaliteti in uporabnosti Zakona različne. Večina 

anketiranih (63,0 %) Zakon ne ocenjuje ne kot dober ne kot slab. Četrtina (25,0 %) ga 

ocenjuje kot dobrega ali zelo dobrega, manjši delež (13,0 %) pa kot zelo slabega. Sedem 

anketiranih je svojo oceno tudi utemeljilo. Zakon opisujejo:  

»je še veliko pomanjkljivosti«,  

»ne prinaša ugodnosti«, 

»dober je, ker daje podlago za ustanavljanje socialnih podjetij in slab, ker je preveč nejasno 

napisan«, 

»ni ne tič ne miš … ne poskrbi ne za vključenost v gospodarstvo in ne za vključenost v 

zaposlovanje invalidov in ostalih pravnih statusov, nima prav nobene vrednosti za popotnico 

na trgu«, 

»zakon predvideva ukrepe za spodbujanje socialnega podjetništva, žal pa manjka program 

ukrepov«, 

»ne govori o tem, o čemer bi moral govoriti in ne spodbuja ljudi, da bi se sploh lotili 

socialnega podjetništva, preveč je birokratskih težav in zapletov«. 
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Prevladuje mnenje, da je sprejem Zakona o socialnem podjetništvu je pozitiven, saj omogoča 

nevladnim organizacijam delovanje na področju socialnega podjetništva. Kritike se nanašajo 

na samo vsebino zakona, saj jo anketirani vidijo kot nedodelano, pogrešajo ukrepe, ki bi 

omogočili izvajanje predvidenih spodbud za razvoj socialnega podjetništva in vključevanje v 

gospodarstvo. Zakon, po mnenju anketiranih, zaenkrat ne prinaša bistvenih ugodnosti za 

delovanje na trgu. 

 

1.3.8 Stališča o Strategiji razvoja socialnega podjetništva za obdobje 2013–2016  

 

Strategija socialnega podjetništva za obdobje 2013–2016 je eden temeljnih dokumentov, ki 

opredeljuje ukrepe za spodbujanje razvoja socialnega podjetništva v Sloveniji do leta 2016.  

Zanimalo me je, ali predstavniki socialnih podjetij poznajo dokument ter v kolikšni meri so 

zadovoljni s sprejetimi ukrepi. 

Preglednica 12: Frekvenca (f) in odstotki (f %) poznavanja Strategije (n=16) 

Odgovori f f % 

Da 11 69,0 

Ne 5 31,0 

Skupaj 16 100,0 

 

Preglednica 13: Frekvenca (f) in odstotki (f %) zadovoljstva s Strategijo (n=16) 

Strategija 5 - zelo 
zadovoljen 

4 - 
zadovoljen 

3 - niti 
zadovoljen 

niti 
nezadovoljen 

2 – ne-
zadovoljen 

1- zelo ne-
zadovoljen 

Skupaj 

f (f %) 0 (0 %) 4 (25 %) 5 (31 %) 1 (6 %) 0 (0 %) 10  

(100 %) 

 

S Strategijo sta seznanjeni približno dve tretjini (69,0 %) socialnih podjetij, ki so odgovorila na 

vprašanje. Četrtina odgovorov (25,0 %) izraža zadovoljstvo s sprejetimi ukrepi, približno 30,0 
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% je označilo sredinski odgovor, s Strategijo niso niti zadovoljni niti nezadovoljni, 1 (6 %) 

odgovor izraža nezadovoljstvo. Trije vprašani so odgovore tudi utemeljili: 

»zadovoljstvo se bo merilo, ko se bo strategija izvajala«, 

»manjkajo še nekatere pomembne zadeve«, 

»ne odgovarja potrebam socialnega podjetništva, podporno okolje daje VEM točkam, morala 

pa bi biti organizirana znotraj sektorja, saj že obstajajo socialni inkubatorji in podporna 

okolja«. 

V času opravljanja ankete (julij 2014) je bila Strategija razvoja socialnega podjetništva šele 

sprejeta, tako da anketirani niso mogli realno oceniti njenih učinkov na prakso. 

 

1.3.9 Podporno okolje 

 

Naklonjeno in dobro razvito podporno okolje, ki s svojo infrastrukturo spodbuja nastanek 

novih in pomaga pri rasti obstoječih podjetij, je temeljnega pomena za razvoj socialnega 

podjetništva. Učinkovito podporno okolje vključuje ustrezne podporne institucije, ustvarja 

možnosti za financiranje socialnih podjetij, pomemben del predstavljata raziskovanje in 

izobraževanje na različnih ravneh šolanja. Pomemben del podpornega sistema socialnemu 

podjetništvu je tudi ustrezna javna politika s spodbujanjem inovativnosti pri socialnih 

podjetnikih, nudenju pomoči pri obvladovanju tveganj, spodbujanju zasebnih investitorjev k 

vlaganju kapitala v socialna podjetja ter nagrajevanju uspešnih poslovnih praks (Dees, 2007). 

Preglednica 14 prikazuje stopnjo soglašanja z nekaterimi trditvami, vezanimi na podporno 

okolje. 

Preglednica 14: Stopnja soglašanja s trditvami o podpornem okolju, frekvenca (f) in 

odstotki (f %), (n=15) 

    Trditve Sploh se 
ne 
strinjam 
f (f %) 

Se ne 
strinjam 
f (f %) 

Niti 
niti 
f (f %) 

Se 
strinjam 
f (f %) 

Povsem  
se 
strinjam 
f (f %) 

Skupaj 
f (f %) 

1.Registracija socialnega 
podjetja je potekala brez 

0 
(0 %) 

3  
(20 %) 

2  
(13 %) 

8  
(53 %) 

2  
(13 %) 

15  
(100 %) 
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težav. 

2. Davčne spodbude s 
strani države so primerne. 

4  
(27 %) 

5  
(33 %) 

6  
(40 %) 

0 
(0 %) 

0  
(0 %) 

15  
(100 %) 

3. V lokalnem okolju nas 
dobro poznajo. 

0  
(0 %) 

1  
(7 %) 

6  
(40 %) 

6 
(40 %) 

2  
(13 %) 

15  
(100 %) 

4. V lokalnem okolju nas 
podpirajo. 

0 
(0 %) 

1 
(7 %) 

5  
(33 %) 

6  
(40 %) 

3 
(20 %) 

15 
(100 %) 

5. Socialno podjetništvo 
nudi številne poslovne 
priložnosti. 

1  
(7 %) 

0 
(0 %) 

5  
(33 %) 

4  
(27 %) 

5  
(33 %) 

15  
(100 %) 

6. Socialno podjetništvo 
ima v Sloveniji dobre 
možnosti za uspešen 
razvoj. 

0  
(0 %) 

3  
(23 %) 

4  
(31 %) 

5  
(38 %) 

1  
(8 %) 

13  
(100 %) 

 

1. trditev: Registracija socialnega podjetja je potekala brez težav. Dve tretjini 

predstavnikov socialnih podjetij (66,0 %) se je strinjalo ali se popolnoma strinjalo, da 

je registracija potekala brez težav. 13 % jih je izbralo sredinski odgovor, 20 % pa jih je 

potrdilo, da so pri registraciji naleteli na zaplete.  

Glede na pravno organizacijsko obliko prosilec za status socialnega podjetja opravlja 

postopek na različnih pristojnih registrskih organih. Za društva so zadolžene upravne 

enote, za zavode, gospodarske družbe in zadruge okrožna sodišča, za ustanove pa 

pristojna resorna ministrstva.  

2. trditev: Davčne spodbude s strani države so primerne. S trditvijo se ne strinja ali se 

popolnoma ne strinja kar 60 % vprašanih, 40 % pa je izbralo vmesen odgovor (se niti 

ne strinja niti strinja). Dejstvo je, da status socialnega podjetja zaenkrat ne prinaša 

nobenih davčnih olajšav, kljub temu da jih Zakon predvideva. 

3. trditev: V lokalnem okolju nas dobro poznajo. Nekaj več kot polovica (53,0 %) je 

mnenja, da jih v okolju dobro poznajo, 40 % vprašanih se je odločilo za odgovor niti –

niti, le 1 podjetje (7 %) pa je mnenja, da je v lokalnem okolju še neznano. Pomembno 

je, da so socialna podjetja v okolju prepoznavna, saj pogosto rešujejo lokalne 

probleme brezposelnosti in izključenosti ranljivih skupin ter opravljajo dejavnosti, ki 

koristijo celotni skupnosti (npr. ekološka pridelava hrane, ohranjanje kulturne 

dediščine in izročila, ustrezno ravnanje z odpadki, urejanje okolice, izobraževanje). 

Prepoznavanje socialno podjetniških iniciativ je dobrodošlo tudi za lokalno okolje, saj 
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občine lahko sodelujejo pri identificiranju problematike, nakažejo rešitve in z 

določenimi ukrepi pripomorejo k reševanje le-te. 

4. trditev: V lokalnem okolju nas podpirajo. 60 % vprašanih je izjavilo, da jih v lokalnem 

okolju podpirajo, 33 % je izbralo sredinski odgovor, le eno (7 %) socialno podjetje 

nima podpore v lokalnem okolju. Vlogo občin na področju socialnega podjetništva 

določa Zakon. Občine naj bi sodelovale pri načrtovanju razvoja, financiranju in 

izvajanju politike razvoja na lokalni ravni, sodelovale pri širjenju vedenja o socialnem 

podjetništvu z izobraževanjem, osveščanjem in usposabljanjem nosilcev pomembnih 

funkcij in inštitucij. Pričakuje se aktivno participacijo in večjo občutljivost za iniciative, 

ki so namenjene reševanju lokalne problematike in oblikovanje primernega 

podpornega okolja za novonastale socialno-podjetniške iniciative (Podpora 

socialnemu podjetju, 2014). 

5. trditev: Socialno podjetništvo nudi številne poslovne priložnosti. S trditvijo se strinja 

kar 60 % socialnih podjetij, kar me je pozitivno  presenetilo. Tretjina (33 %) se s 

trditvijo niti ne strinja niti strinja, 1 (7 %) socialno podjetje pa se s trditvijo 

popolnoma ne strinja. Stritar in Pipan (2015) ugotavljata, da se socialni podjetniki 

pogosto lotevajo finančno manj donosnih dejavnosti ali pa dejavnosti, ki jih je država 

zanemarila, ali se z njimi sploh ne ukvarja. Očitno je, da anketirani vidijo poslovne 

priložnosti na področju reševanja družbenih vprašanj z uporabo podjetniških veščin in 

strategij, zato bi bilo smiselno pripraviti pogoje in spodbude, ki bi pripomogle k 

uspešni realizaciji čim večjemu številu socialno podjetniških idej. 

6. trditev: Socialno podjetništvo ima v Sloveniji dobre možnosti za uspešen razvoj. S 

trditvijo se strinja 38 % socialnih podjetij, eno socialno podjetje (8 %) se s trditvijo 

popolnoma strinja. 31 % je izbralo vmesno odločitev, 23 % pa se s trditvijo ne strinja. 

Z vprašanjem sem želela preveriti klimo na področju socialnega podjetništva. Skoraj 

polovica anketiranih (46 %) je optimističnih glede prihodnjega razvoja socialnega 

podjetništva, medtem ko se četrtina s trditvijo ne strinja. 

Podpora pri poslovanju socialnega podjetja 

Preverila sem, ali socialna podjetja koristijo katero izmed oblik podpore za socialna podjetja 

(preglednica 15) in ali bi tovrstne usluge potrebovali (preglednica 16). 
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Preglednica 15: Prejemanje pomoči in podpore pri poslovanju in/ali razvoju socialnega 

podjetja, frekvenca (f) in odstotki (f %), (n=15) 

 

 

Preglednica 16: Izražene želje po podpori in pomoči, frekvenca (f) in odstotki (f %), (n=15) 

 

 

Določeno obliko pomoči pri poslovanju in/ali razvoju socialnega podjetja prejema nekaj manj 

kot polovica (47 %) socialnih podjetij, ki so odgovorila na vprašalnik. Večina socialnih podjetij  

(87 %) je izrazila potrebo po podpori in pomoči pri poslovanju in razvoju podjetij. 

Ugotavljam, da so tovrstne potrebe pri razvoju socialnega podjetništva zelo prisotne, kar se 

kaže tudi v  praksi z naraščanjem števila organizacij, ki delujejo na področju informiranja, 

svetovanja, usposabljanja, financiranja, sodelovanja in povezovanja akterjev socialnega 

podjetništva. Podmenik in Česnik (2015b) ugotavljata, da so to vlogo v veliki meri prevzele 

nevladne organizacije, ki so razširile svoje delovanje iz primarne dejavnosti nudenja 

podpornega okolja drugim nevladnim organizacijam še na socialno podjetništvo in 

organizacije, ki so bile ciljno ustanovljene za spodbujanje socialnega podjetništva zaradi 

potreb v lokalnem okolju. Pogosto prevzemajo to vlogo tudi socialna podjetja. Med že 

obstoječimi organizacijami podpornega okolja za podjetništvo, kot so univerzitetni 

inkubatorji, tehnološki parki in start-up centri, je za podporo socialnemu podjetništvu manj 

zanimanja. 

 

Odgovori f f % 

Da 7 47,0 

Ne 8 53,0 

Skupaj 15 100,0 

Odgovori f f % 

Da 13 87,0 

Ne 2 13,0 

Skupaj 15 100,0 
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1.4  Sklepne ugotovitve 

 

Analiza registriranih socialnih podjetij je pokazala, da je socialno podjetništvo v Sloveniji v 

veliki meri domena nevladnih organizacij. Delež vseh nevladnih organizacij je med 

registriranimi socialnimi podjetji približno 70-odstoten. Prevladujejo socialna podjetja v  

vzhodni kohezijski regiji, predvidevam, da zaradi različnih oblik spodbud, ki jih je država 

namenila regiji, pa tudi dejstva, da ljudje zaradi visoke stopnje brezposelnosti iščejo 

alternativne možnosti zaposlitve. Na anketni vprašalnik so pretežno odgovarjali predstavniki 

socialnih podjetij tipa B. Sklepam, da izhajajo iz nevladnih organizacij, ki so že v preteklosti 

delovala na polju dela z ranljivimi skupinami in imajo z delom na tem področju izkušnje. Te 

organizacije imajo tudi javno dostopne podatke, ažurirane spletne strani … Na drugi strani pa 

so socialna podjetja, lahko bi rekli »samo s poštnim nabiralnikom«. Postavlja se vprašanje, na 

kakšen način ta socialna podjetja delujejo oziroma ali sploh delujejo in opravljajo svoje 

poslanstvo ter kakšna bo njihova prihodnost. Večina socialnih podjetnikov se je za socialno 

podjetništvo odločila, ker je zaznala potrebo v okolju in ker so želeli ustvariti nova delovna 

mesta. Ukvarjajo se z raznoterimi dejavnostmi, najpogosteje z dejavnostjo zagotavljanja 

socialne vključenosti in spodbujanja zaposlovanja in delovne vključenosti ranljivih oseb, 

socialno in pravično trgovino in spodbujanjem razvoja lokalnih skupnosti. Zaposlovanje v 

socialnih podjetjih je spodbujano s strani države s subvencioniranjem zaposlitev in z javnimi 

deli, se pa postavlja vprašanje trajnosti tovrstnih zaposlitev. Kar četrtina socialnih podjetij še 

nima nobenega zaposlenega, kar je zaskrbljujoče, saj so zaposlitvene kvote  eden od pogojev 

ohranjanja statusa socialnega podjetja. Vsa socialna podjetja določen delež ustvarijo na trgu, 

nekaj manj kot polovici predstavlja to največji vir prihodka. To je vsekakor pozitivno in kaže 

na trend, da se socialna podjetja obračajo k trgu in tudi podjetniško delujejo. Velik del 

prihodkov predstavljajo nepovratna sredstva iz javnih razpisov in projektno financiranje, kar 

je do določene mere razumljivo, saj so to mlada podjetja v začetnih fazah poslovanja in jim 

predstavljajo ta sredstva priložnost za zagon in rast podjetja. Ena od priložnosti, ki so še 

popolnoma neizkoriščene, je podeljevanje koncesij socialnim podjetjem in izvajanje javnih 

pooblastil. Za uresničitev tovrstne prakse pa je potrebna ozaveščenost lokalnih skupnosti, ki 

bi lahko izvajanje določenih javnih storitev namenila socialnim podjetjem in na tak način 

zagotavljala ugodno podporno okolje za nadaljnji razvoj. Dobro razvito podporno okolje je 

vitalnega pomena za delovanje socialnih podjetij. Z Zakonom o socialnem podjetništvu so 
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socialni podjetniki dobili splošni pravni akt, ki ureja pravila delovanja. Socialni podjetniki ga 

opisujejo kot nejasnega z veliko pomanjkljivostmi, najbolj pogrešajo različne spodbude in 

olajšave, ki bi socialno podjetništvo pripoznalo kot družbeno zaželeno in bi nudilo podporo 

za delovanje na trgu. Tudi naslednji dokument, Strategija razvoja socialnega podjetništva za 

obdobje 2013–2016, je najpogosteje ocenjena s sredinskim odgovorom, socialni podjetniki jo 

razumejo kot korak k razvoju socialnega podjetništva, želijo pa si, da bi se bolj upoštevalo že 

razvito podporno okolje znotraj socialno podjetniškega sektorja. Približno polovica 

organizacij (47 %) se poslužuje različnih oblik pomoči pri podpornih organizacijah, potrebo 

po pomoči pri poslovanju in/ali razvoju pa je izrazilo kar 87 % vprašanih.  

Vključenost v lokalno okolje je tudi ena od bistvenih lastnosti socialnega podjetja, saj s 

svojim delovanjem pogosto rešuje lokalno problematiko. Dobra prepoznavnost in 

poznavanje družbenih učinkov socialnega podjetja bi lahko pomenila tudi bolj poglobljeno 

sodelovanje z drugimi deležniki v okolju, več podpore in posledično tudi več poslovnih 

priložnosti. Socialna podjetja, ki so odgovorila na anketo, z lokalnim okoljem dokaj dobro 

sodeluje, trudijo se za dobro prepoznavnost, številna pa so deležna tudi določene podpore. 

Sklepne ugotovitve so, da je socialno podjetništvo v Sloveniji šele v začetni fazi, vendar pa 

nudi številne poslovne priložnosti. Glede števila registriranih socialnih podjetij v Sloveniji se 

mi postavlja vprašanje, v kolikšni meri so ta podjetja aktivna oziroma ali sploh delujejo na 

trgu. Od 44 registriranih socialnih podjetij sem dejanske odgovore dobila od šestnajstih, 

dobrih 20 odstotkov socialnih podjetij ni imelo drugih javnih podatkov kot hišni naslov. 

Menim, da je za uspešno predstavitev dejavnosti potrebna kakovostna spletna stran ali vsaj 

spletna vizitka, kjer so navedeni dejavnost in kontaktni podatki. Anketa je tudi pokazala, da 

je nerazvito podporno okolje velika težava socialnih podjetnikov. Želijo si manj 

administrativnih ovir, več kakovostnih podpornih organizacij in večjo prepoznavnost s strani 

državnih in lokalnih oblasti. 

 

 

 



 Razvoj socialnega podjetništva in analiza praks v Sloveniji, 2016 

 

67 
 

2 ANALIZA IZBRANIH PROJEKTOV SOCIALNEGA PODJETNIŠTVA  –

KVALITATIVNA RAZISKAVA  
 

2.1 Opredelitev namena raziskave in raziskovalnih vprašanj 

 

Socialna ekonomija predstavlja s svojo raznovrstnostjo entitet in praks obširno področje 

delovanja, socialno podjetništvo je njen del. Namen drugega dela empirične raziskave je s 

pomočjo kvalitativne raziskave ugotoviti, kako razumejo socialno podjetništvo praktiki, ki so 

uspešno kandidirali na Javnem razpisu za spodbujanje socialnega podjetništva iz leta 2012. 

Projekti so se zaključili v letu 2015. Z intervjuji sem skušala pridobiti bolj poglobljene 

informacije o tem, kako so delovali, kako vidijo razvoj socialno podjetniških dejavnosti v 

prihodnje, kako razumejo vlogo države in lokalnih skupnosti pri razvoju in katere so notranje 

in zunanje ovire razvoja socialnega podjetništva.   

Raziskovalna vprašanja 

RV 1: Kako praktiki ocenjujejo dosedanji potek delovanja na področju socialnega 

podjetništva? Katere so najpogostejše težave pri vodenju socialnega podjetja? 

 Socialno podjetništvo se pri nas šele uveljavlja, zato me je v prvi vrsti zanimalo 

njihovo razumevanje socialnega podjetništva in ocena izvedbe financiranega 

projekta. Ali so bili uspešni pri izvedbi zastavljenih ciljev? Ali jim je uspelo pripraviti 

tržno vzdržen produkt? Kako so se v delo vključevali pripadniki ranljivih skupin, s 

kakšnimi težavami so se soočali? Na katere notranje ovire so morda še naleteli? 

Predvidevam, da so bili izzivi zaradi kompleksnosti področja socialnega podjetništva 

kar zahtevni, zato sem želela spoznati tudi načrte in vizijo razvoja socialnega podjetja 

v prihodnosti. 

RV 2: Kako ocenjujejo podporno okolje za socialno podjetništvo v Sloveniji? 

Strukturirano, stabilno in spodbudno podporno okolje predstavlja enega temeljnih 

pogojev, da lahko socialno podjetništvo zaživi in se razvija skladno s svojimi načeli in 

vrednotami. Pri tem imata najpomembnejšo vlogo država in lokalna skupnost. Pri tem 

vprašanju me je predvsem zanimalo, kako socialni podjetniki ocenjujejo dosedanjo 

vlogo države pri spodbujanju socialnega podjetništva in katere primerne ukrepe in 
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olajšave bi še potrebovali za vzpostavitev konkurenčnosti s preostalimi podjetji na 

trgu. Zanimalo me tudi vključevanje lokalne skupnosti v socialno podjetništvo, ali je 

prepoznavalo njegove pozitivne učinke, in če da, na kakšne načine so se vključevali v 

praksi. 

RV 3: Kako socialni podjetniki ocenjujejo sprejeto strategijo razvoja socialnega podjetništva v 

Sloveniji do leta 2016 in kako predlagane ukrepe za njeno uresničevanje? 

Obdobje izvajanja sprejete Strategije socialnega podjetništva za obdobje  2013–2016  

in njenih ukrepov se zaključuje, zato me zanima ocena socialnih podjetnikov o vplivu 

izvedenih ukrepov na delo v praksi.  

RV 4: Kje vidijo največje priložnosti za razvoj socialnega podjetništva v Sloveniji? 

 Izkušnje, ki so jih pridobili prijavitelji v času izvajanja projekta, so zagotovo bogate. 

Zato se mi zdi pomembno, da praktiki dobijo priložnost in izrazijo svoja mnenja in 

predloge za nadaljnji razvoj socialnega podjetništva. Izkušnje, ki izhajajo iz 

slovenskega okolja in prakse, so zagotovo pomemben vir podatkov in znanja, ki lahko 

služi snovalcem v razmislek in vsem zainteresiranim bodočim socialnim podjetnikom 

v poduk, da bodo lahko predvideli določene izzive in se nanje pripravili. 

 

2.2 Raziskovalna metodologija  

2.2.1 Postopek vzorčenja in opis vzorca 

 

Vzorec kvalitativne raziskave predstavlja šest izbranih in financiranih projektov razpisa Javni 

razpis za spodbujanje razvoja socialnega podjetništva II, Operativni program razvoja 

človeških virov za obdobje 2007–2013, 4. razvojna prioriteta, iz leta 2012, ki ga je razpisalo 

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti. Ocenila sem, da bi lahko 

največ informacij dobila z intervjuji z vodji izbranih projektov. 

Najprej sem poslala na Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti 

prošnjo za podatke o izbranih projektih, saj z njihove spletne strani dostop do njih ni bil 

mogoč. Ministrstvo mi je poslalo seznam in kratek opis izbranih 17 projektov. Nato sem na 

spletnih straneh prijaviteljev projekta zbrala kontaktne podatke organizacij in slučajno 
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izbranim organizacijam poslala po elektronski pošti prošnjo za intervju. Nekateri so mi takoj 

pozitivno odgovorili, nekateri pa ne, zato sem postopek še enkrat ponovila, da sem dobila 

želeni vzorec, eno tretjino upravičencev iz javnega razpisa. 

Pri izboru sem upoštevala tudi kraj izvajanja projekta, saj sem želela »pokriti« celotno 

območje Slovenije. Izbrani projekti so iz naslednjih regij: Severna Primorska, Gorenjska, 

Osrednjeslovenska regija, Štajerska, Prekmurje in Posavje. Projekti socialnega podjetništva 

se med seboj zelo razlikujejo, tako po dejavnosti, trajanju projekta, vključenih ciljnih 

skupinah, pa tudi po izbranih ciljih socialnega podjetništva. 

 

Opis izbranih projektov 

1. Zaposlovanje invalidov in drugih ranljivih ciljnih skupin na področju geodetske 
dejavnosti 

Naziv prijavitelja: DOBROVITA PLUS Družba za usposabljanje in zaposlovanje invalidov,         
d. o. o. 

Dejavnost: Razvoj geodetskih storitev 

Kraj izvajanja projekta: Ljubljana (Osrednjeslovenska regija) 

Ciljne skupine: invalidi 

Opis projekta:  Projekt se osredotoča na dejavnost geodezije, kjer bosta ustvarjeni dve novi 

delovni mesti za osebe iz ranljivih skupin z višjo izobrazbeno stopnjo. Predvideno število 

vključenih v usposabljanje je 4, predvideno število zaposlitev je 4.  

2. Omamljen.si z delom 

Naziv prijavitelja: Fundacija Vincenca Drakslerja za odvisnike, ustanova za zdravljenje 
odvisnikov, pomoč odvisnikom in njihovim svojcem 

Dejavnost: Center ponovne uporabe, zbirni center v Kranju 

Kraj izvajanja projekta: Kranj (Gorenjska regija) 

Ciljne skupine: bivši odvisniki od drog, starejši od 50 let, invalidi 

Opis projekta: Namen projekta je preusmerjanje odpadkov iz odlagališč v ponovno uporabo, 

izhaja iz že uveljavljenega projekta socialnega podjetništva Centra ponovne uporabe iz 

Rogaške Slatine. V trgovino, prodajo obnovljenega pohištva, gospodinjskih aparatov, 

električnih koles in otroške opreme ter prodajo pridelkov gorenjskih kmetij in EKO kmetij, 
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bodo vključili osebe iz ranljivih skupin, tudi bivše odvisnike od drog. Predvideno število 

vključenih v usposabljanje je 10, predvideno število zaposlitev je 3.  

3. Razvoj socialnih tržnih produktov v agroživilstvu 

Naziv prijavitelja: PAN-NUTRI, kmetijsko živilski tehnološki center, d. o. o. 

Dejavnost: Predelava kmetijskih pridelkov 

Kraj izvajanja projekta: Murska Sobota (Prekmurje) 

Ciljne skupine: starejši od 50 let, mladi, invalidi, Romi, obsojenci 

Opis projekta: Cilj projekta je priprava programa usposabljanja za osebe iz različnih ciljnih 

skupin, ki bodo opravljala dela v agroživilstvu (predelava in priprava živil za trg) ter razvoj 

vsaj treh zdravih prehranskih izdelkov. Predvideno število vključenih v usposabljanje je 10, 

predvideno število zaposlitev je 3.  

4. Romska gostilna Romani Kafnava 

Naziv prijavitelja: ePeka 

Dejavnost: Romska gostilna v Mariboru 

Kraj izvajanja projekta: Maribor (Štajerska) 

Ciljne skupine: Romi 

Opis projekta: Vzpostavitev romske gostilne, preko katere bi vplivali na vključevanje Romov v 

družbo in zaposlovanje, širili znanje in spodbujali učenje med Romi. Pomemben del je tudi 

ohranjanje romske kulture, zmanjševanje stereotipov in predsodkov o Romih pri večinskem 

prebivalstvu ter spodbujanje medetičnega sožitja. Predvideno število vključenih v 

usposabljanje je 20, predvideno število zaposlitev je 4.  

5. MCH turizem 

Naziv prijavitelja: Zavod MaMa 

Dejavnost: Razvoj mladinskega turizma v okoljih, kjer so na novo vzpostavljeni mladinski 
hostli v okviru mladinskih centrov 

Kraj izvajanja projekta: Brežice, Krško, Trbovlje 

Ciljne skupine: mladi 

Opis projekta: Prijavitelj si bo v projektu prizadeval razviti mladinski turizem v mladinskih 

hostlih, ki delujejo v okviru mladinskih centrov. Cilj sta predvsem večja prepoznavnost in 
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oblikovanje privlačne ponudbe na nacionalni in mednarodni ravni. Poleg tega želijo 

usposobiti mlade za delo na področju mladinskega turizma. Predvideno število vključenih v 

usposabljanje je 15, predvideno število zaposlitev je 3. 

6. MOJA ŠTACUNA (Domača pravična trgovina MOJA ŠTACUNA) 

Naziv prijavitelja: Zavod Pelikan – Karitas, zavod za socialno varstveno, preventivno, vzgojno 
izobraževalno in zdravstveno delo 

Dejavnost: Pravična trgovina, prodaja domačih pridelkov in izdelkov Severne Primorske 

Kraj izvajanja projekta: Severna Primorska 

Ciljne skupine: obsojenci, bivši odvisniki, brezdomci, mladi, starejši od 50 let 

Opis projekta: Projekt je namenjen razvoju in izvajanju dejavnosti domače pravične trgovine 

s pridelki in izdelki podeželja Severne Primorske. Cilj projekta je ustvarjati delovna mesta za 

ranljive ciljne skupine ter vzpostavitev partnerskega sodelovanja z dobavitelji, ki so 

geografsko oddaljeni in demografsko ogroženi, ter odjemalci. Predvideno število vključenih v 

usposabljanje je 12, predvideno število zaposlitev je 3. 

 

2.2.2 Raziskovalni instrument  

 

Za raziskovanje sem uporabila delno strukturiran intervju, saj sem ocenila, da je za namen 

raziskave ta pripomoček najprimernejši. S pogovorom z vodji projektov sem pridobila bolj 

poglobljene informacije, z neposredno komunikacijo pa sem si zagotovila dodatna pojasnila, 

podrobnejšo razlago ter večjo količino podatkov za analizo. Pred izvedbo intervjujev sem si 

pripravila vodila, ki so izhajala iz predhodno zastavljenih raziskovalnih vprašanj in teoretičnih 

spoznanj. 

 

2.2.3 Postopek raziskovanja  

 

S predstavniki izbranih projektov sem se po elektronski pošti oziroma telefonu dogovorila za 

termin intervjuja. Pet intervjujev sem opravila na sedežih socialnih podjetij, en intervju pa je 

potekal v lokalu. Intervjuji so bili opravljeni v Novi Gorici, Kranju, Mariboru in Murski Soboti, 

dva pa v Ljubljani. V štirih primerih sem se pogovarjala z vodji projektov socialnega 
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podjetništva, v enem primeru z namestnikom vodje, v enem primeru pa s sodelavci, ker se je 

projekt že zaključil in vodja projekta ni bila več zaposlena v tej organizaciji.  Z dovoljenjem 

izprašanih sem vse intervjuje posnela z diktafonom. Vsi pogovori so dolgi približno eno uro, 

le eden je nekaj krajši, približno trideset minut.  

 

2.2.4 Postopek obdelave podatkov   

 

Posnete intervjuje sem najprej dobesedno prepisala. Nato sem se pričela seznanjati s podatki 

z branjem in analiziranjem besedila, kateremu sem pripisovala ideje in asociacije, ki so se mi 

med branjem porodile. Ker so bili posamezni intervjuji dokaj obsežni, sem se odločila za 

tehniko osnega kodiranja (Mesec, 2013a). Pomembnejšim in relevantnejšim stavkom 

oziroma delom besedila sem pripisovala kode. Naslednji korak je bil pregled zbranih kod 

posameznega intervjuja in združevanje vsebinsko najbolj povednih kod v izbrane teme 

(Mesec, 2013b).  Sledilo je oblikovanje skupnih tem vseh šestih intervjujev, ki se nanašajo na 

posamezna tematska področja.  

Tematska področja sem v nadaljevanju dopolnila z najbolj nazornimi dobesednimi citati iz 

intervjujev ter teoretičnimi spoznanji. Trudila sem se, da sem kode definirala in povezala s 

teorijo. Odgovore sem ves čas primerjala, iskala podobnosti in razlike v razumevanju in 

izkušnjah izvajalcev projektov socialnega podjetništva ter ves čas iskala odgovor na vprašanje 

o pomenu danih odgovorov.  

Tematska področja zajemajo dokaj obsežno tematiko, zato sem znotraj tem določila 

podteme, ki se vsebinsko nanašajo na vodilno temo. Vodilna tematska področja so: 

 razumevanje socialnega podjetništva, 

 ocena projektov socialnega podjetništva in vizija za prihodnost, 

 ranljive skupine, 

 podporno okolje, 

 priporočila socialnih podjetnikov.  

Rezultate kvalitativnega dela raziskave bom na koncu interpretirala glede na štiri 

raziskovalna vprašanja. 
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2.3 Prikaz in interpretacija rezultatov  

2.3.1 Razumevanje socialnega podjetništva 

 

V polje socialnega podjetništva vstopajo različne organizacije, z različno pravno 

organiziranostjo, z raznolikimi interesi in poslovnimi idejami. Z raznolikostjo akterjev so 

raznolika tudi razmišljanja o socialnem podjetništvu. Socialno podjetništvo je pogosto 

razumljeno kot poslanstvo s človekoljubno in humanitarno noto. Lotevajo se ga posamezniki 

in skupine, ki jim je pomembna dobrobit posameznih ranljivih skupin oziroma dobrobit 

celotne družbe. 

A3: »Mislim, da je zelo odvisno od osebne preference oz. kakšne imaš ti vrednote kot 
podjetnik in kot oseba. To je tisti temelj, na podlagi česar se nekdo odloči biti socialni podjetnik. Iz 
globalnega tržnega vidika ne, tukaj ni odgovora, drugače pa ja.« 

A5: »Prvo je, da to čutiš kot poslanstvo, če tega nimaš v sebi, je bolje, da se s tem ne ukvarjaš. 
… Imeti pa moraš tudi malo podjetniške žilice, če misliš, da ti bo država rešila vse finančne probleme 
in ostalo, je tudi napačno razmišljanje.« 

A6: »Vseeno je to nek višji korak, neka dodana stvar, ko moraš biti tudi malo človekoljub. 
Mislim, da ti mora biti pomembna tudi neka dobrobit, če se že spravljaš v to socialno podjetništvo, 
pač neka dodana stvar.« 

Pomemben del razumevanja dejavnosti je vključevanje ranljivih skupin v procese 

opolnomočenja preko delovnega usposabljanja in zaposlitve oziroma reševanje problematike 

zaposlovanja.  

A1: »Mi smo po statusu invalidsko podjetje. Po viziji in poslanstvu, ki ga imamo, pa smo 
nekako, zaradi ciljne skupine, ki jo zaposlujemo, pa smo kategorija socialno podjetje.« 

A3: »Kot družbeno odgovorno podjetništvo, kjer so vključene tudi ranljive ciljne skupine kot 
delavci. Mislim, da je to neka stvar, ki pomaga ranljivim skupinam.« 

A4: »Delno pravo podjetništvo, delno pa neka družbeno odgovorna sfera, ki da možnost 
tistim, ki imajo manjše omejitve ali pa manjše možnosti za zaposlitev, da se konec koncev tudi izučijo 
posla, in da si, kot v primeru naših odvisnikov, pridobijo znanje, izkušnje, odgovornost, delovno 
kondicijo. Tukaj je treba več dejavnikov združiti, ne samo čisto podjetništvo in ne samo socialo, a ne.« 

A6: »Je kot ena dodatna možnost, v bistvu za zaposlitev ranljivih ciljnih skupin, ker v naši 
dejavnosti imamo veliko takih del, kjer ne potrebujemo kvalificirane delovne sile.« 

Socialno podjetništvo je bilo omenjeno tudi kot priložnost za širjenje delovanja nevladnih 

organizacij. Nevladne organizacije se v zadnjem desetletju soočajo z zmanjšanim 

financiranjem za razvoj novih dejavnosti in programov, veliko so v stiku z ranljivimi ciljnimi 
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skupinami in kot je omenil eden od intervjuvanih, je njihovo delovanje že v osnovi 

neprofitno, kar se sklada z osnovno idejo socialnega podjetništva. 

A2: »Cela ideja nam je v principu všeč. Mi smo društvo, delujemo kot društvo, torej se nam že 
v principu ne deli dobiček, ne. Socialno podjetništvo je ena taka branža, ker ti delaš dalje to, da 
zagotoviš službe ljudem, da delaš nekaj dobrega tudi za lokalno okolje. Pač je ena taka zanimiva 
priložnost, bom rekel, s tem da pač kot nevladna organizacija, kot društvo, kot socialno podjetje 
hočemo razširiti naše delovanje, ker verjamemo, da se na tak način lahko širimo.« 

V slovenskem prostoru se v polje socialnega podjetništva uvrščajo tudi invalidska podjetja pa 

tudi nekatera klasična podjetja, ki zaposlujejo ranljive družbene skupine ali poudarjajo 

družbeno odgovornost, ker razumejo to kot konkurenčno prednost oziroma kot možnost 

pridobivanja sredstev in drugih bonitet (Zidar, 2013).  

A6: »Zdaj je tako obdobje, ko je socialno podjetništvo popularno in se da dobiti neka sredstva 
na tem področju in ne vidim razloga, da se ne bi vključevali, če imamo možnost neka sredstva 
pridobiti pa obenem tudi pomagati.« 

Razumevanje socialnega podjetništva je po mojem mnenju bistveno prispevalo k oblikovanju 

projektov ter pristopov k sami izvedbi. Vsi sogovorci poudarjajo oba vidika socialnega 

podjetništva (družbeno odgovorni in podjetni) kot zelo pomembna in razmišljajo o 

združevanju obeh vidikov. Vsak po svoje iščejo ravnotežje med poslovnim in družbeno 

odgovornim ravnanjem, med opredeljenimi vrednotami socialnega podjetništva in 

delovanjem na trgu, ki je v prvi vrsti namenjen profitnim podjetjem in ustvarjanju čim 

večjega dobička. Zavedajo se, da socialno podjetništvo ni romantika, da so za ohranjanje 

socialnega podjetja bistveni podjetniška miselnost, izkušnje in znanje ter naklonjenost okolja, 

da socialno podjetje pridobi delo na trgu in ustvari dovolj prihodkov za osebne dohodke vseh 

zaposlenih. 

A1: »To, da je okolje naklonjeno, jaz moram isto dobiti delo na trgu. Denarja socialno 
podjetništvo ne prinaša. Ti moraš na trgu biti konkurenčen, tvoja storitev mora biti enaka ali boljša od 
konkurence in cenejša od konkurence, potem pa posel dobiš.« 

A3: »Še vedno pa govorimo o podjetništvu in na koncu moraš, ko potegneš stroške skupaj, biti 
na nuli ali pa na dobičku, ki ga spet vlagaš nazaj.« 

A6: »Saj ne rečem, da ni tudi neke humanitarne note, samo pa je tudi podjetniška, ki bi 
morala biti prva tudi pri socialnem.« 

Nekateri intervjuvani poudarjajo, da je sam izraz »socialno podjetništvo« pogosto moteč in 

zavajajoč, saj preveč asociira na dejavnosti socialnih služb, ki delujejo na področjih urejanja 

slabih gmotnih in življenjskih razmer posameznikov in družin. Predlagajo izraz »družbeno 
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podjetništvo«, ki po njihovem mnenju manj stigmatizira področje in bi bilo za laike bolj 

razumljivo. 

A4: »Mene že sam naziv moti, bolje bi mi bilo družbeno koristno podjetništvo. Ni socialno 
pravi izraz.« 

A6: »Vzdevek socialno je pa zelo moteč. Če bi bilo mogoče družbeno, bi bilo dosti boljše. Boljše 
tudi za podjetnike, mogoče bi se prej odločili, to je zdaj en čuden … No zdaj, ko je to že v medijih, se je 
že malo bolj prijelo, ampak na začetku je bilo res tisto … sam vzdevek je bil res čuden, ne. 

Tudi moje mnenje je, da izraz »socialno« nehote zožuje razumevanje socialnega podjetništva 

na humanitarne dejavnosti in pri tem zanemarja drugi pomen besede: socialen – tisti, ki 

upošteva koristi drugih, skupnosti (Slovar slovenskega knjižnega jezika, 2014). 

 

2.3.2 Ocena financiranega projekta socialnega podjetništva in vizija za prihodnost 

  

2.3.2.1 Vstop v projekt socialnega podjetništva 

 

Dobro zamišljena poslovna ideja pomeni šele začetek oblikovanja socialno podjetniške 

dejavnosti. Pri financiranih projektih vidimo raznolikost pristopov, nekatere organizacije so 

izhajale iz podjetniške ideje po oblikovanju produkta oziroma storitve z družbenim učinkom, 

drugim je bila prioriteta opolnomočenje pripadnikov ranljivih skupin preko zaposlitve in 

plačanega dela oziroma spodbujanje podjetniške miselnosti pri brezposelnih. 

A1: »V to dejavnost bi se podali tudi brez razpisa … Kar nas je pa vodilo k tej dejavnosti, pa je 
bilo to, da smo videli priložnost, da je to dejavnost z višjo dodano vrednostjo … Cilji za podjetje pa so 
predvsem to, da smo stopili na nek novi trg z večjo dodano vrednostjo, ki bi dolgoročno podjetju 
zagotavljala neko stabilnost.« 

 
A2: »Kot nevladna organizacija smo že dolgo let sodelovali z Romi v Mariboru skozi 

raznorazne kulturne dogodke, koncerti romski, razstave romske in podobno. Potem pa je prišel ta 
razpis za socialna podjetja, pa je vodja projekta med tem časom že imel možnost spoznati njihovo 
kulinariko, ker je bil vabljen na neke poroke, in je ideja bila – zelo dobro kuhajo, gremo mi to 
zapakirat.« 

 
A3: » … bistvo projekta je bilo povezati mladinske centre s hostli, kako oblikovati nek skupni 

marketing za hostle, kako oblikovati neke produkte … ki bi se naprej prodajali kot tržni produkt.« 
 

A4: »Mi smo se prijavili skupaj s CPU-jem, za prenos dobrih praks s področja Slovenije, s tem,  
da smo mi vključili ranljive ciljne skupine, priključili smo zraven invalide, starejše brezposelne in bivše 
odvisnike.« 
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A5: »Ambicija je bila delovanje na medorganizacijskem trgu, in sicer neprofitnem. Se pravi, mi 
kot neprofitni  prodajamo drugim neprofitnim.« 

 
A6: »Mi smo ugotovili to, da je v Prekmurju dosti ljudi, ki izhajajo iz kmetije in so pač 

brezposelni. Pač smo jim želeli ponuditi neko možnost, da lahko sami tudi doma delajo. In sedaj smo 
razvili te izdelke, ki bi jih lahko tudi kot dopolnilno dejavnost vsaka ženska lahko sama delala. … Poleg 
tega pa tudi ponuditi neko vizijo, kam lahko gre naše kmetijstvo.«  

 

Pri dveh izmed šestih projektov sem opazila, da je bil osnovni cilj projekta spodbuditi 

podjetniško miselnost pri določeni populaciji (mladi, brezposelni s kmetijami) s tem, da 

sodelujejo pri razvoju določenih produktov, ki bi bili zanimivi za trg in kasneje samostojno 

prevzamejo izvajanje dejavnosti. Rečem lahko, da sta bila projekta predvsem razvojno 

naravnana, eden je ciljal na spodbujanje tržne dejavnosti mladinskih centrov (javni zavodi), 

drugi pa na spodbujanje razvoja dejavnosti z dodano vrednostjo na podeželju. Naslednja dva 

izmed projektov sta izhajala iz interesov in že prepoznanih znanj in veščin pripadnikov 

ranljivih skupin, s katerimi so organizacije sodelovale že v preteklosti. Ena organizacija bi 

dejavnost izpeljala tudi brez razpisa, kar daje slutiti, da je celoten koncept dobro premišljen 

in ima tako večje možnosti za uspeh na trgu. Eden od projektov je prevzel model dobre 

prakse iz Slovenije, pri tem pa je vključil še ranljive družbene skupine. Ker je dejavnost manj 

dobičkonosna, so predvideli še druge vire financiranja, kar jim bo omogočilo vzdržnost na 

trgu. Poslovna ideja zadnjega projekta razume svoje delo kot poslanstvo, svojo priložnost vidi 

v trgovini oziroma posredovanju lokalnih pridelkov in izdelkov drugim neprofitnim 

organizacijam.   

 

Prioriteta vsakega socialnega podjetja, ki želi reševati družbeni problem na podjetniški način 

je, da podjetniško idejo oblikuje v poslovni model, ki vsebuje nek produkt – bodisi izdelek 

bodisi storitev, ki zadovoljuje potrebe kupcev in ustvarja dodano vrednost/koristi za kupce 

(Stritar in Pipan, 2015). Opredelitev in ovrednotenje podjetniških priložnosti je najtežji in 

hkrati najpomembnejši del podjetniškega procesa, saj mora podjetnik oceniti, ali bo izbrani 

produkt prinašal dobiček glede na vložena sredstva (Antončič, Hisrich, Petrin in Vahčič, 

2002), ali če prevedemo v jezik socialnega podjetništva, ali bo izbrana dejavnost omogočila 

vzdržnost socialnega podjetja na trgu. Pri nekaterih financiranih projektih je razvidno, da so 

se prijavitelji dejansko ukvarjali z vstopom na trg. Razmišljali so, katere so tiste prednosti, s 

katerimi bi projektu in kasneje podjetju omogočili avtonomno delovanje. Na tem mestu 
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lahko omenim projekt, ki je razvil dejavnost z višjo dodano vrednostjo in prenos uspešne 

prakse iz slovenskega okolja.  

 

2.3.2.2 Potek projektov socialnega podjetništva 

 

Vsi intervjuvani so izvedli zastavljene projekte socialnega podjetništva. Vseh šest projektov je 

doseglo cilje javnega razpisa, in sicer razvili so dejavnost socialnega podjetništva, pripravili 

usposabljanja za osebe iz ranljivih ciljnih skupin ter jim omogočili zaposlitev za najmanj 18 

mesecev. Ocene izvedbe projektov so načeloma pozitivne, so se pa izvajalci v času izvajanja 

projektov soočali s številnimi ovirami. 

A1: »Sam finančni plan je bil dober, smo sredstva dobro izkoristili. Rezerve nismo imeli, smo 
kar vse sile napeli za ta projekt.«  

 A2: »Ni slabo, lahko pa bi bilo dosti boljše.«  

A2: »V času projekta smo težili, da čim več ljudi dobi službo. Vsi, ki so tu zaposleni, nobeden ni 
profesionalni natakar, nobeden ni profesionalni kuhar, pred tem jih je bilo veliko tudi brezposelnih 
brez možnosti bilo kje dobiti službo.«  

A3: »Drugače smo s projektom bili zadovoljni, dosegli smo vse te kazalnike, ki smo jih 
predvideli, smo se pa srečali z veliko izzivi v tem času.« 

A4: »Moram reči, da smo kar uspešno izpeljali. Na začetku, ko sem bil samo jaz zaposlen, nas 
je sedaj že 11 zaposlenih, poleg tega imamo 14 invalidov na usposabljanju in pa stalno dela tu 10 
bivših odvisnikov, ki se usposabljajo.« 

A6: »Pozitivni, vsekakor.«  

Ocenjujem, da sta bila vsaj dva projekta predvsem razvojno naravnana s ciljem povezovanja 

različnih organizacij oziroma posameznikov, ki bi produkte, ki so nastali v času projekta, 

kasneje tržili. Sami prijavitelji se s trženjem niso ukvarjali, tudi jim ni bilo v interesu 

ustanavljanje socialnega podjetja. 

A3: »Cilj je bil oblikovati skupen marketing, outcomi tega projekta so bili spletna stran, 
oblikovana brošura, da se grejo zdaj lahko nek skupni marketing, tudi obstaja mini brošura z 
zemljevidom …« 

A6: »Ja, imajo možnost, da se tega lotijo, mi smo jim napravili marketing za to, znani so kot 
izdelki iz socialnega podjetništva.« 

Na trg so s svojimi produkti dejansko vstopili štirje projekti socialnega podjetništva in se pri 

svojem delu soočali s številnimi izzivi. 
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A1: »Ti moraš na trgu biti konkurenčen, tvoja storitev mora biti enaka ali boljša od 
konkurence in cenejša od konkurence, potem pa posel dobiš.« 

A2: »Tako bom rekel, naši gosti so tisti, ki razumejo projekt, ki razumejo, da je to socialno 
podjetje, ki razumejo, da tisti, ki bo stregel, ni šolan natakar, bo prišel sem, pa mu bo uredu tu.« 

A4: »Vsekakor se s samo dejavnostjo ne bi mogli preživeti, to je dejstvo. Tako da imamo tukaj 
delno pomoč mestne občine, delno pomoč g. Drakslerja, eno tretjino pa ustvarimo sami. Ni to vzdržna 
dejavnost, da bi lahko rekli, da se to samo po sebi lahko preživi.« 

 A5: » … in ko smo poskušali začeti, smo ugotovili, da to ni tako enostavno. Neprofitni sektor 
je ves na javnih naročilih, to je eno, in potem ko je že, ko se začne nekaj dogajati, je treba zagotoviti 
količino, kvaliteto in konstanto.« 

Socialni podjetnik se na trgu srečuje z enakimi izzivi kot klasični podjetnik, zato je tako 

pomembno, da izdela kvaliteten poslovni model in da dobro spozna potencialne kupce ter 

njihove potrebe in želje. Prednost je, če dobro pozna trg, na katerem bo deloval, njegove 

izzive in pasti, pri tem pa mu uspe zagotavljati konkurenčnost proizvodov in storitev. 

Zanašanje na socialni čut potrošnika ni dobra popotnica za uspešno delovanje. Pri tem imajo 

socialna podjetja še to težavo, da se najpogosteje ukvarjajo z dejavnostmi, ki niso zelo 

dobičkonosne, pogosto pa morajo upoštevati še nižjo produktivnost zaposlenih iz ranljivih 

ciljnih skupin.  

Stritar in Pipan (2015) priporočata pri razvoju ideje rabo modela visoko prilagodljivega 

oziroma »vitkega« podjetništva, ki tudi temelji na prepričanju, da mora socialno podjetje 

»čim prej začeti komunicirati s trgom in se pogovarjati s potencialnimi potrošniki« (Stritar in 

Pipan, 2015, str. 10). Ta model socialne podjetnike spodbuja, da svojo poslovno idejo 

temeljito preverijo in testirajo, še preden jo pričnejo uresničevati. S tem  preverijo, ali bo 

ideja kot poslovni model dejansko zaživela na trgu. Menim, da pri izbranih projektih 

tovrstnega pristopa ni zaznati, saj so bili projekti prilagojeni razpisu in prijavitelji dejansko 

niso imeli časa, da bi idejo lahko testirali, da bi pridobili dodatne investitorje oziroma druge 

vire financiranja (z izjemo enega projekta). Sprejetje razpisnih pogojev jim je dejansko 

onemogočilo potrebno podjetniško fleksibilnost, saj so morali upoštevati vnaprej 

dogovorjene pogoje, veliko je bilo tudi dodatnega administrativnega dela. Projekti socialnega 

podjetništva so uspešni, saj so zadostili zahtevam razpisa po vzpostavitvi dejavnosti in 

zaposlovanju ciljnih skupin. Se pa postavlja vprašanje, ali se bodo projekti razvili v socialna 

podjetja, ki bodo delovala tudi v prihodnje, ko bo financiranje zaključeno. 
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2.3.2.3 Upravljanje projekta socialnega podjetništva 

 

Dolžina financiranja projektov socialnega podjetništva je bila med štiriindvajset in 

šestintrideset mesecev. Pri upravljanju so se socialni podjetniki srečevali s številnimi izzivi, 

težavami in ovirami. Nekatere težave so bile skupne večini projektov, nekatere pa specifične 

za posamezen projekt.  

1. Podjetniška znanja in veščine 

Za vodenje in upravljanje socialnih podjetij je nujna določena stopnja podjetniških znanj in 

veščin. Nekateri prijavitelji so se tega dobro zavedali in so v svoje ekipe vključili sodelavce, ki 

so lahko vodili poslovni del projekta oziroma so se ukvarjali s trženjem.  Ti projekti so vstopili 

na trg s produkti, organiziranost njihovih socialnih projektov je na opazno višjem nivoju, 

imajo jasnejšo vizijo za delo v prihodnosti. 

A1: »Jaz ja, večino časa sem bila zaposlena v gospodarstvu, v marketingu in tako naprej. 
Prihajam torej iz gospodarstva. Direktor in financarka, ki sta tu že od ustanovitve dalje, imata pa 
socialne korenine, kasneje pa sta naredila še ekonomsko stran.« 

A4: »Ja, osem let sem bil direktor invalidskega podjetja, prej pa sem delal v gospodarstvu.« 

Preostali projekti pa so kot bistveno težavo omenjali ravno pomanjkanje podjetniških veščin 

in menedžerskih znanj. 

A3: »Šibki smo v znanju podjetništva, to je prva stvar. Je pa dejstvo, da to ni naš osnovni 
namen in se temu ustrezno posveča premalo pozornosti, premalo imamo ljudi, ki bi imeli ta know-
how o podjetništvu, poleg tega smo že skozi bolj projektno naravnani in ne razmišljamo samo o enem 
produktu, ki bi ga v nulo zdefinirali in trgu ponudili.« 

A4: »… ker tu ne more biti klasičen ekonomist, ne more pa biti socialni delavec. Biti mora 
mešanica vsega tega, da zadeva lahko teče.« 

A5: »Glede na to, kaj pomeni socialno podjetništvo, ko ga zares udejanjaš, na to te nobeden 
ne pripravi, tudi razumem, da nas ni mogel nobeden pripraviti, ker niso imeli nobenih izkušenj in 
kilometrine.« 

         A5: »Opažam, da nismo dovolj zreli za voditi take sisteme in potem silijo mlade v 
podjetništvo, ko nobeden ni bil v nobeni zgodbi, kjer bi se sploh preizkusil, kaj pomeni odločanje, kako 
je delati v ekipi, kaj pomeni biti direktor.« 

Vse jasneje postaja, da socialno podjetništvo ne more uspevati brez podjetniških znanj in 

kompetenc. Sodobne kompetence, ki naj bi jih imel uspešen podjetnik, so dveh vrst: 

podjetniške kompetence, ki izhajajo iz osebnosti posameznika, njegovih lastnosti, vedenjskih 
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vzorcev, vzgoje in sistema oblikovanih vrednost ter specifične, menedžerske kompetence. 

Podjetniške kompetence so: ustvarjalnost in inovativnost, sposobnost načrtovanja, 

kooperativnost, sposobnost vodenja, sposobnost odločanja, samozaupanje in samozavest, 

vztrajnost, sposobnost reševanja problemov. Menedžerske kompetence so: sposobnost 

motiviranja zaposlenih, poznavanje zakonodaje, trga, možnosti financiranja, poznavanje 

področij zaposlovanja in dela z zaposlenimi, poznavanje proizvodnje podjetja, logistike in 

tržnih pristopov (POM, 2012). 

Pavel (2012) pravi, da izvirajo razlogi za takšno pomanjkanje podjetniških kompetenc pri 

socialnih podjetnikih tudi iz sistema izobraževanja, ki posameznikom, ki izberejo 

družboslovne študijske programe večinoma ne nudijo nikakršnih znanj (niti osnovne 

pismenosti) s področij poslovanja, ekonomije, ekonomike, financ. Socialno podjetje na dolgi 

rok brez tovrstnih znanj zagotovo ne more biti uspešno. 

2. Ranljive skupine 

Projekti socialnega podjetništva so vključevali predstavnike različnih ranljivih ciljnih skupin. 

Prijavitelji so morali poskrbeti za nabor potencialnih zaposlenih, njihovo usposabljanje in 

kasneje zaposlitev.  

A1: »Te ljudi smo iskali za ta namen na trgu. Ciljno smo jih iskali za ta projekt. Mi smo imeli 
vodjo projekta, ki je geodet in ima vse papirje in certifikate. Njemu smo priključili 4 osebe – to je tisti 
skelet. Eden je tudi geodet, eden je bil za trženje, dva sta bila pa zraven.« 

A2: »Usposabljanje je bilo za 24 ljudi, trajalo je dva meseca, za kuharja in za natakarja. Potem 
smo s to skupino delali in potem na koncu smo izbrali tiste res perspektivne, ki bi delali, ki so sposobni 
delati, ki imajo željo delati in smo potem še s tistimi malo bolj delali. Smo jih pač te zaposlili.« 

A3: »Preko Zavoda za zaposlovanje, oni so jih nekako napotili na aktivnost in so morali potem 
opraviti tudi vse tehnikalije glede zdravstvenih pregledov, ko so že bili vključeni v fazo izobraževanja. 
Potem smo pač te najboljše kandidate izbrali, bili so vsi pod 25 let, nedokončana srednja šola.« 

A4: »Ja, mi delamo tako, da jih vzamemo najprej na usposabljanje in potem, dve leti se lahko 
usposabljajo, potem pa se lahko zaposlijo.« 

A5: »Ne, to je bil pogoj projekta, da zaposlimo ranljive skupine, smo morali samo brezposelne 
iz Zavoda jemati.« 

A6: »Ko smo imeli usposabljanje, smo imeli zelo velik interes. Tako da je bilo grozno, vsi so se 
prijavili, pa vsi bi, mi pa brez sredstev.« 

Upravljanje s človeškimi viri je ena ključnih kompetenc, ki jih morajo obvladati vsi, ki delajo z 

ljudmi. Nekateri projekti so usposabljanje ranljivih skupin prepustili drugim, navadno za to 
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usposobljenim partnerskim organizacijam, kar se je izkazalo za prednost, ker so imeli tako 

več časa, da so se posvetili poslovnemu delu izvedbe projekta. 

A1: »Partner je Šentprima in je zagotavljal to usposabljanje, selekcijo kadrov, treniranje 
mehkih veščin … Mi smo projekt predvsem poslovno delali, oni pa so projekt po teh mehkih veščinah 
delali, usposabljanje, kadrovanje, delavnice …« 

A2: »S pomočjo gostinske šole v Mariboru smo jih izobraževali za ta projekt in izbrali par 
najboljših, so bili tudi ocenjeni s strani te gostinske šole.« 

Tudi po končanih usposabljanjih je večina zaposlenih iz ranljivih skupin še vedno potrebovala 

podporo, vendar nekateri projekti niso imeli pogojev, da bi to zagotovili. Potrebovali bi 

strokovno osebo, ki bi z ranljivimi skupinami dodatno delala pri pridobivanju in razvijanju 

ključnih in poklicnih kompetenc. 

A3:  » … Ti mladi zahtevajo svoj čas in svoje posvečanje njim, pač rabijo več podpore vsekakor. 
Bi bilo tukaj potrebno eno osebo, ki bi bila nekako mentor tem trem mladim.« 

 A5: »V projektu za to denarja ni bilo. Tako da se moramo sami znajti, kdo bo plačal tega 
človeka?« 
 

Več o delu z ranljivimi ciljnimi skupinami bom pisala v posebnem poglavju, saj je delo z njimi 

za prijavitelje predstavljalo velik izziv. 

 

3. Specifične ovire 

Projekti so se srečevali tudi z ovirami, ki so specifične za vsak posamezni projekt, vendar pa 

lahko služijo v premislek za bodoča socialna podjetja. V času delovanja projektov je 

gospodarska kriza dosegla vrhunec. To so občutili nekateri projekti, ki so se vezali na 

gospodarske dejavnosti, ki so v tem času utrpele največ škode (npr. gradbeništvo). Poslovna 

ideja, ki se ji je obetal velik trg,  je bila postavljena pred težko preizkušnjo velike konkurence. 

A1: »V bistvu pa, ko smo z geodezijo prišli na trg, smo ugotovili, da je tu kriza, da je noro 
konkurence, da so cene padle za ene 60 % v primerjavi z dve leti prej, tako da smo se soočili s kruto 
situacijo.« 

Zanimivo je tudi, da sta morala kar dva projekta urejati odnose s prebivalci lokalnega okolja, 

ki so imeli pomisleke zaradi vključitve ranljivih skupin v skupnost. 

A2: »Ja, na začetku so bili protesti … so lokalni prebivalci bili zelo proti, ne. Ker mi smo 
mogoče malo napako naredili, da se nismo najprej povezali z lokalno skupnostjo, pa najprej njim 
predstavili projekt socialnega podjetništva, kdo smo, kaj bomo delali.« 
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A4: »S temi prebivalci v Pristavi, moram reči da na začetku, ko je prišla reintegracija v 
Pristavo, so bile kar težave, ker ljudje so se bali, da bodo težave z bivšimi odvisniki.« 

Izkušnje kažejo, kako pomembno je ozaveščanje javnosti o socialnem podjetništvu, o 

njegovih vrednotah in dejavnostih. Le s sodelovanjem vseh vključenih se lahko razrešijo 

negativni predsodki v okolju, nepoznavanje pa lahko vodi v stigmatizacijo področja. 

 A6: »Ker zdaj velja v družbi, da so socialna podjetja malo čudna. … ker so to pač socialna 
podjetja, ki imajo pač tam neke »socialce«, ki so čudni ljudje, neke čudne stvari delajo in se to 
povezuje bolj s humanitarno noto kot s podjetniško.« 

 

 2.3.2.4 Vpliv na lokalno okolje 

 

Socialna podjetja z družbeno odgovornim ravnanjem ustvarjajo dodano vrednost za lokalno 

okolje. Poleg ustvarjanja novih delovnih mest ter vključevanja socialno šibkih in 

depriviligiranih posameznikov, so intervjuvani socialni podjetniki omenili še druge učinke, s 

katerimi so pozitivno vplivali na okolje. Učinkov sicer niso merili z nobenim orodjem, saj 

metodologija merjenja socialnih učinkov pri nas še ni razvita.  

 Oživitev prikrajšanih mestnih skupnosti.  

A2: »To je stara železničarska kolonija, ki ima zgodovinsko vrednost. In zdaj smo mi s tem 
javnim denarjem obnovili to staro zadevo in meni se zdi super, da to dalje živi, da ne propade vse 
skupaj, da vsaj nekdo ima.« 

 Spodbujanje uporabe obnovljivih virov energije v lokalnem okolju. 

A4: »Moram reči, da je zanimivo to, da smo včasih te rabljene predmete morali praktično po 
kontejnerjih iskati, da smo kaj dobili. Sedaj pa so že toliko ozaveščeni, da že doma pripravijo tisto, kar 
mislijo dati in pripeljejo stvari na zbirni center, se ustavijo pri nas in nam dajo tiste stvari, za katere 
mislijo, da so še uporabne … tudi ni več tistega odpora do kupovanja rabljenih predmetov.« 

 Odpravljanje predsodkov, krepitev socialnega kapitala. 

A2: »To smo imeli res na začetku dogajanje s temi predsodki, kaj je naše, kaj ni naše, v ljudeh 
se je videla tista identiteta – to je bilo slovensko in zdaj Romi tu ne morejo biti – … Moram pa reči, da 
je zdaj lokalna skupnost zelo uredu, v dobrih odnosih smo, mi se tudi trudimo, da to držimo na nekem 
nivoju, ni nekih problemov, uredu smo zdaj.« 

A2: »Še nisem slišal za gostilno, v kateri bi delali Romi in bi se streglo romsko hrano, kjer bi se 
poudarjalo romsko kulturo, na podlagi socialnega podjetništva.« 

A6: »V bistvu se ves čas ponavlja to, da je premalo povezanosti … ko smo imeli usposabljanje, 
smo imeli velik interes … smo tudi ugotovili, da je veliko žensk, ki so zdaj izgubile službo, stare med 50 



 Razvoj socialnega podjetništva in analiza praks v Sloveniji, 2016 

 

83 
 

in 60 let, ki so gor rasle na kmetiji in so imele neko osnovo dela na kmetiji, znanja, tega praktičnega 
…« 

 Uvajanje novih dejavnosti v lokalno okolje, spodbujanje razvoja lokalnega okolja. 

A3: »In nam je bilo temeljno, da se ne cilja na posameznike, pač pa na mladinski turizem, pa 
ne samo v Sloveniji, tudi iz drugih držav, da bi se tak mladinski konferenčni turizem razvijal.« 

A4: »Mi smo se prijavili skupaj s Centrom ponovne uporabe iz Rogaške Slatine za prenos 
dobrih praks s področja Slovenije, se pravi s štajerskega konca na Gorenjsko.« 

A5: »Tisti del, ki ga plačujejo starši, ni javno naročilo, torej bi morala občina, kot lastnik, na to 
vplivati. Jaz vidim priložnost za socialna podjetja in za lokalno oskrbo in za to, da dvignemo lokalno 
oskrbo tukaj, se pravi, uredimo to situacijo. Če bodo pomagali, da se bo več pridelalo v Sloveniji, bodo 
cene nižje, bo slovenska hrana bolj dostopna, bo več delovnih mest na podeželju in v tej mreži, ki 
mora funkcionirati … če bi kupovali slovensko pridelano, bi bila dodana vrednost višja. Zame je 
družbena odgovornost takšno početje, da skrbiš za celotno verigo. Lokalno je slovensko.« 

 A6: »Ponuditi vizijo, kam gre lahko naše kmetijstvo.« 

A6: »Zelenjava pa ima večjo dodano vrednost in je možnost za te kmetije, ki imajo problem 
brezposelnosti in je nekaj takšnega možno, da se spravijo zraven. To je sedaj izplen tega projekta, če 
ne bi imeli tega projekta, se tega verjetno tudi ne bi lotili.«  

 Socialno vključevanje. 

A3: »Mislim, da se je pet izmed njih dejansko tudi vključilo v mladinske centre, nekoga so celo 
zaposlili za eno leto preko javnih del, tako da je imelo to usposabljanje učinek ne samo na tiste, ki smo 
jih dejansko zaposlili, ampak mogoče tudi za vse ostale.« 

A6: »Ja, imajo možnost, da se tega lotijo, mi smo jim napravili marketing za to, znani so kot 
izdelki socialnega podjetništva. Mislim, da bi bilo dobro, če bi kdo to proizvajal.« 

 

Pavel (2012) pravi, da je za socialna podjetja pomembno, da se zavedajo pomena rezultatov 

svojih dejavnosti in širšega vpliva na družbo, da pozitivne rezultate ovrednotijo in 

promovirajo kot dober zgled. Na ta način zmanjšujejo stigmo, ki jo imajo vse organizacije, ki 

zaposlujejo ranljive skupine. Pri tem morajo izbrati primerno orodje in zanj nameniti tudi 

določena sredstva, vzpostaviti proces in sistem za merjenje družbenih učinkov, ga vgraditi v 

vsakodnevne dejavnosti in dobljene rezultate objavljati pri trženju produkta in promoviranju 

socialnega podjetja. Intervjuvani socialni podjetniki so izpostavili številne prednosti in koristi, 

ki jih je imel izvedeni projekt na okolje, vprašanje pa je, koliko so družbeno koristni vpliv 

promovirali. Res je, da je metodologija merjenja družbenih učinkov še v povojih in je tudi 

dokaj zahtevna (Mesojedec idr., 2012), vendar je za uspešno delovanje socialnega podjetja 

nujno, da ustanovitelj predvidi in podpira tudi dejavnosti v tej smeri (Pavel, 2012). 
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2.3.2.5 Vizija razvoja projektov socialnega podjetništva v prihodnosti 

Razvoj podjetja je eden ključnih dejavnikov, za katerega morajo poskrbeti vsi podjetniki, če 

želijo nadaljevati z dejavnostjo in ohranjati število zaposlenih. Pridobljena finančna sredstva 

iz javnega razpisa so omogočila zagon socialno podjetniških projektov, vzdržnost na trgu pa 

bo po izteku financiranja odvisna od samih socialnih podjetnikov. Dva od projektov, ki sta 

bila razvojno usmerjena, bi z aktivnostjo nadaljevala, če bi dobila sredstva za to. Preostali 

štirje projekti predvidevajo, da bodo z zastavljeno dejavnostjo nadaljevali. Obeta se jim 

krčenje zaposlenih, saj so zaposlene financirali pretežno iz javnih sredstev. Intervjuvani 

menijo, da nobenemu od financiranih projektov ni uspelo vzpostaviti takih pogojev, da bi 

lahko na trgu preživeli samo z dejavnostjo, brez dodatnih virov financiranja. 

                 A1: »V tem času je doživetje ta razpis in tista podjetja, ki so se na ta razpis prijavila, so lažje 
štartala s svojo dejavnostjo. Sedaj pa bomo videli, koliko od  teh 17-ih nadaljuje s svojo dejavnostjo in 
je uspelo v teh treh letih vzpostaviti take pogoje, da lahko vzdržno poslujejo na trgu.« 

A2: »To je zdaj velika tranzicija, tudi številke zaposlenih, kar sva se prej pogovarjala, se bodo 
morale drastično zmanjšati, na štiri, morda pet, ker drugače ne moreš ti sam sebe financirati. Mislim, 
da zdaj tu ni opcije, da bi zdaj tu zaprli, je preveč denarja, preveč truda in vsega je bilo notri 
vloženega, bomo delali pa sami (smeh). Enostavno bomo v tem letu naredili ekipo, ki bo sposobna 
delati tudi potem »biznis«. Ni druge, ne.« 

A3: »Sicer želja je bila, da se ta projekt nadaljuje, zdaj se tudi dela na tem, ne. Stvar je 
narejena, ampak nekako tudi stoji.« 

A4: »Mi smo zaključili marca ta projekt, sedaj pa je treba normalno naprej. … vsekakor se s 
samo dejavnostjo ne bi mogli preživeti, to je dejstvo. Tako da imamo tukaj delno pomoč mestne 
občine, delo pomoč g. Drakslerja, eno tretjino pa ustvarimo sami.« 

A4: »Tako da mi smo sedaj tudi v postopku ustanavljanja zaposlitvenega centra, a ne. Tako 
da bi nekako lažje del zaposlenih prestavili v zaposlitveni center, kjer bi nam po zakonu o rehabilitaciji 
zaposlovanja invalidov sofinancirali do 100 odstotkov. Tako da bomo lažje dihali, ker drugače je 
praktično nemogoče. Če bi samo dejavnost gledali, je to nemogoče.« 

A5: »Po dveh letih takega dela reči, da sedaj vse znam in vse vem, in da lahko napišem recept, 
ni to. Še zase ne vem, čemu dati prednost, po kateri poti iti naprej, verjetno s kooperativo, socialno 
podjetje tipa A, kot je bilo zamišljeno na začetku, ki bi se širila izven slovenskih meja, ker imamo 
pozimi probleme z dobavo, nimaš kaj kupiti.« 

A6: »Sedaj smo v okviru tega podjetja kot nadgradnjo ustanovili zadrugo, to pa smo 
registrirali kot socialno podjetje. … da bi jim ponudili (kmetom, op.) možnost odkupa (zelenjave, op.) 
… ker Panvita že ima neke prodajne kanale in bi potem lahko tudi prek tega to sproducirali … to je 
zdaj izplen tega projekta, če ne bi imeli tega projekta, se tega verjetno tudi ne bi lotili. Projekt je dal 
pač to neko osnovno stvar, zadaj je potrebno to še nadgraditi.«  

Prehod iz »lagodnega« obdobja financiranja na realno življenje na trgu pomeni za večino 

projektov velik preskok. Izvajalci si postavljajo vprašanje, na kakšen način nadaljevati z 
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dejavnostjo. Različne oblike pravne organiziranosti podjetjem prinašajo določene prednosti, 

pomenijo pa tudi določene slabosti (npr. pogoji za kandidiranje na razpise, dostop do 

različnih oblik povratnih sredstev). Socialni podjetniki vidijo opcije za nadgradnjo projektov v 

ustanavljanju na primer zadrug s statusom socialnega podjetja ali zaposlitvenega centra. 

Ugotavljam, da prevladuje mnenje, da se socialnega podjetja zaenkrat ne izplača registrirati 

zaradi prevelikih omejitev, ki jih Zakon o socialnem podjetništvu predpisuje, pa tudi zaradi 

omejenega konkuriranja nevladnih organizacij pri pridobivanju nepovratnih sredstev. 

A4: »Ni to vzdržna dejavnost, da bi lahko rekli, da se to samo po sebi lahko preživi. Tudi 
dejavnosti, ki jih opravljajo, niso hudo dobičkonosne. Saj če tako pogledate, mi imamo svetovalno 
pisarno za socialno podjetništvo. In seveda, ko prihajajo ljudje, jim jaz pošteno povem, raje ustanovite 
družbo z omejeno odgovornostjo, samostojno podjetništvo ali karkoli drugega, ker s socialnim 
podjetjem boste imeli preveč nekih omejitev … Če gledaš strogo podjetniško, se ti socialnega podjetja 
ne splača ustanoviti, vsaj po zdajšnjih zakonih in formah ne. Na žalost je tako. Jaz ne bom nič 
olepševal, bom povedal, tako kot je.« 

A5: »Ne, trenutno ni v Sloveniji nobena prednost, če si registriran kot socialno podjetje. Če bi 
šla še enkrat, če se vrnem v čas pred tremi leti, ko smo začenjali to zgodbo, bi se verjetno že takoj 
registrirala kot nepridobitni d. o. o. s statusom socialnega podjetja. Zakaj? Ker so za d. o. o.-je vsa 
vrata odprta, na bankah, na podjetniških skladih, Spirit, Ministrstvo za gospodarstvo. Vsi razumejo, 
da si d. o. o., ne briga jih, ali si profiten ali si neprofiten.« 

Postavlja se resna dilema, ali se bodo financirani projekti socialnega podjetništva na trgu 

dejansko obdržali oziroma in ali jim bo, kljub veliki želji in vloženemu trudu, uspelo 

nadaljevati z zastavljeno dejavnostjo.  

 

2.3.3 Ranljive skupine 

 

Zaposleni so pomemben faktor, ki pripomore k uspešnosti podjetja. Vključevanje specifičnih 

ranljivih skupin in delo z njimi je za večino projektov socialnega podjetništva predstavljalo 

velik izziv. V vseh projektih so iskali sodelavce iz ranljivih skupin na trgu dela, preko različnih 

nevladnih organizacij in zavoda za zaposlovanje. V svojih projektnih načrtih so imeli 

predvidena izobraževanja in usposabljanja, na podlagi katerih so izvedli selekcijo za 

zaposlitev. Nekateri projekti so imeli z izborom »srečno roko«, v drugih projektih pa so pri 

delu z ranljivimi skupinami imeli več težav. Izpostavljene so bile predvsem pomanjkljivosti v 

obvladovanju mehkih veščinah oziroma ključnih kompetenc in pomanjkljivosti v specifičnih 

znanjih, potrebnih za opravljanje določene dejavnosti.  
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Pomanjkanje kompetenc, izobrazbe 

A1: »Mi smo imeli srečo, osebe, ki smo si jih izbrali za usposabljanje, smo kasneje zaposlili. Da 
nismo imeli nekega upada, osebe, ki smo jih izbrali, so bile tudi prave osebe. Osebe so končale z 
usposabljanjem za delo in pridobile tiste mehke veščine. Vsak ima neke primanjkljaje in nekako smo s 
strokovnim delom poskusili to prepoznati in odpraviti.« 

A2: »Vsi, ki so tu zaposleni, nobeden ni profesionalni natakar, nobeden ni profesionalni kuhar, 
pred tem jih je bilo tudi veliko brezposelnih brez možnosti dobiti službo. Tako da je zelo veliko tega 
izobraževanja, mislim …« 

A2: … težko je delati z ljudmi, ki so zdaj zaposleni tu, ker jih je dosti, ker rabijo dosti 
izobraževanja. Včasih so res komične zadeve tu. Ukvarjamo se s sto in enim problemom. Drugače je, 
dosti bolj se moraš ukvarjati z njimi.« 

A3: » … moram reči, da ti naši so bili uredu, je pa bil to vsekakor izziv, delo z ranljivimi 
skupinami zahteva več dela. …  Mislim, da so zato projekti socialnega podjetništva malo bolj zahtevni, 
tudi mislim, da so tovrstna podjetja težje konkurenčna na trgu, če jih primerjamo z nekimi izključno 
tržnimi subjekti, ker ti mladi zahtevajo svoj čas in svoje posvečanje njim, pač rabijo več podpore 
vsekakor.« 

A4: » … Glede na to, da imamo bivše odvisnike, je njihova delazmožnost manjša, kot so 
zmožnosti zdravega delavca. Poleg tega imajo ti bivši odvisniki kar velike psihične težave, nimajo 
koncentracije, neke delovne kondicije, enako kot pri invalidih. Povečini nimajo nobenih delovnih 
izkušenj, je zelo težko.« 

A5: »Če ti vključiš zdravljene alkoholike, ki jih imaš v dnevnem centru, kjer ne delajo, jim ni 
treba delati, je to ena plat medalje, potem jih ti vključiš v nek proces, kjer je delo s strankami, kjer je 
treba znati dvosmerno komunikacijo, kjer je potrebno poznati artikle, promovirati to, se naučiti 
dokumentacijskega poslovanja, razumeti hasap, pojme, kot so pravična trgovina, socialno 
podjetništvo, groza, da ne govorimo o odgovornosti, točnosti, ti ne moreš kaditi in prodajati hrane 
zraven, v bistvu je toliko tega kolateralnega dogajanja, da v bistvu ne moreš razumeti, ti ljudje nosijo 
s sabo velike nahrbtnike, ne moreš verjeti, kaj vse pada ven …« 

Pri določenih ciljnih skupinah so zaznavali pomanjkljivo delovno motivacijo.  

Pomanjkanje motivacije za delo 

A2: »S tem, da moram pa priznati, da zdajšnji kader, kar se tiče strežbe, zdaj bo že tri leta, ni 
več isti, no, eden je.« 

A2: »Dostikrat, ko kaj gnjavimo, če ne boš naredil tega in tega, bodo sankcije, je »boli me k*, 
bom šel pa na socialno«. … Tu je tak strukturni problem, da je zelo težko take ljudi vključevati v 
družbo, če se tako delo ne splača.«   

A6: »In potem smo mi tri izbrali in ostalim je potem motivacija kar padla, to je bilo v bistvu za 
pričakovati. Sicer sem jim jaz omenjala možnost, da bi lahko prišli na Panvito obirati jagode, pa se 
potem za to nobeden ni odločil.« 

 
Raziskovalna naloga, ki je bila opravljena na temo socialne in ekonomske vključenosti 

ranljivih skupin v Sloveniji, je pokazala, da se pri ranljivih skupinah pri vključevanju na trg 
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dela pogosto kažejo naslednje težave: zmanjšana delazmožnost, zmanjšanje delovnih navad 

in poklicnih spretnosti zaradi daljše odsotnosti iz sveta dela in zaposlitve, dosežena nižja 

stopnja izobrazbe, nižja raven funkcionalne pismenosti, vprašanje nizke motiviranosti in 

apatičnosti za iskanje nove zaposlitve, negativne izkušnje iz preteklosti, dvom v lastne 

sposobnosti ter življenjski stili, ki so jih razvili v preteklosti kot strategijo preživetja (Trbanc, 

Boškić, Kobal in Rihter, 2003).  

Ključni problematiki, ki se kažeta pri zaposlovanju ranljivih skupin, sta vprašanji motivacije in 

izobrazbe (Trbanc idr., 2003), to pa je razvidno tudi iz odgovorov intervjujev. Delo z ranljivimi 

skupinami zahteva celosten pristop na individualni ravni (Trbanc idr., 2003). Seveda so 

ranljive skupine heterogene, s svojimi specifikami, s posamezniki z različnimi življenjskimi 

zgodbami in različnimi težavami. Izbrani zaposleni v projektih socialnega podjetništva so 

prihajali iz zelo različnih ciljnih skupin. Najpogosteje so se vključevali invalidi, starejši nad 50 

let in mladi, socialni podjetniki so delali tudi z bivšimi odvisniki in obsojenci, en projekt pa je 

vključeval samo pripadnike Romov. Iz razgovorov sem ugotovila, da bi v nekaterih socialnih 

podjetjih potrebovali več usposobljenega kadra, ki bi spremljal zaposlene in z njimi delal pri 

izboljšanju socialnih veščin. 

         A2: »Za mehke veščine niti ni bilo predvideno niti nimamo budgeta za to. Meni je zelo žal, da 

ne …« 

Pogrešali so tudi pomoč pri reševanju pravnih vprašanj, ki so se nanašala na zaposlene. 

A5: »Ko sem iskala pomoč, so mi na Ministrstvu rekli, saj ste vedeli, v kaj se spuščate. Jaz 
nisem pravnik, ko se mi zgodi problem z zaposlenim, ne vem, prekinitev delovnega razmerja, delovna 
nedisciplina, nima nobeden posluha, da sem jaz socialni podjetnik, zame veljajo enaki predpisi kot za 
vsa druga podjetja. Tukaj smo premajhni, nimamo virov, kam naj grem jaz po pravno pomoč?« 

Manj težav so imeli projekti, katerih prijavitelji so izhajali iz organizacij, ki so že imele 

organiziran način dela z ranljivimi skupinami, dovolj usposobljenega kadra za podporo in že 

utečene oblike dela (invalidsko podjetje, fundacija z zaposlitvenim centrom) oziroma so imeli 

»manj zahtevne« pripadnike ranljivih skupin in morda manj ambiciozne cilje glede same 

dejavnosti socialnega podjetja. 

 

Socialni podjetniki so izpostavili še eno bistveno oviro, ki se nanaša na vključevanje ranljivih 

družbenih skupin v zaposlovanje. Zaposlovanje ranljivih družbenih skupin (razen invalidov) v 
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socialno podjetje ne pomeni nikakršne olajšave za poslovanje podjetja, kar je velika ovira za 

razvoj socialnega podjetništva v prihodnje. 

 A3: »Glede invalidnosti imamo neke olajšave. Glede drugih ranljivih skupin pa nekih spodbud 
še ni. Zato je morda to padlo tudi na nevladne organizacije, ki se bolj ukvarjajo s temi ciljnimi 
skupinami.« 

 A4: »Glede na to, da imamo bivše odvisnike, je njihova delazmožnost manjša, kot so 
zmožnosti zdravega delavca. Tako je tudi pri invalidih, ne. Je to kar problem. V primerjavi z 
invalidskimi podjetji, ki jim ta, kako se že imenuje, preživninski invalidski sklad, krije razliko. Potem ko 
v socialnih podjetjih tega ni, to je kar velik hendikep. Plačati ga moraš sto procentno, ne glede na to, 
koliko ti naredi.« 

 

V Evropi se pri vključevanju ranljivih skupin na trg dela uveljavljajo podjetja za delovno 

integracijo. Praksa kaže, da so se razvile različne oblike WISE podjetij (Work Integration 

Social Enterprise), ki poleg različnih oblik delovne integracije, nudijo izobraževanja in 

usposabljanja v smeri zviševanja osebnih, poklicnih in strokovnih kompetenc. V Sloveniji 

imajo to nalogo socialna podjetja tipa B. Ker pa se kažejo potrebe po izboljšanju kompetenc 

pripadnikov ranljivih skupin, je Šent – Slovensko združenje za duševno zdravje – pripravil 

model razvoja učnih delavnic v socialnih podjetjih tipa B, kjer bodo imele osebe iz ranljivih 

skupin priložnost razvijati in izboljšati ključne kompetence (funkcionalno odzivanje na 

vsakodnevne življenjske situacije, osebni razvoj in dejavno vključevanje v družbo), generične 

poklicne kompetence (razvoj veščin, ki so bistvene za vključevanje v delovne kolektive, 

razumevanje poklicnih zahtev in procesa dela) in poklicno specifične kompetence 

(pridobivanje specifičnih znanj in veščin posameznega poklica) (Razvoj modela učnih delavnic 

v socialnih podjetjih tipa B, 2014). 

 

2.3.4 Podporno okolje  

 

Ustrezno razvito in spodbudno podporno okolje je vitalnega pomena za rast in razvoj 

socialnih podjetij. Pomembna je pozitivna naravnanost v širši družbi in ustvarjanje primernih 

pogojev tako na makro kot mikro nivoju. Podmenik in Česnik (2015b) opredeljujeta tri nivoje 

podpornega okolja v Sloveniji: državo, občine oziroma lokalno skupnost in nevladne 

podporne organizacije, ki so nastale iz potreb po promociji, svetovanju in spodbujanju 

socialnega podjetništva. Po mnenju intervjuvancev Slovenija še ne dosega zadovoljive ravni 
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podpornega okolja, ki bi socialnim podjetjem nudila potrebno pomoč in olajšave pri rasti in 

razvoju.  

A3: »Sama država nima trajnostno naravnane  politike in posledično grejo od zgoraj navzdol 
in se posledično pozna tudi na izvajalcih.« 

A4: »To ni vzdržno, tu bo potrebno nekaj spremeniti oziroma popraviti … bonitet ali pa olajšav 
praktično ni, niti nimamo razvitega podpornega okolja za socialno podjetništvo niti nekih finančnih 
instrumentov, vzgoje managementa za vzgojo socialnih podjetnikov.« 

A5: »Podpornega okolja ni, ga ni niti v Sloveniji niti na Ministrstvu, če mene vprašate. Naš 
inštitut je tudi ustanovni član Foruma socialnega podjetništva, nihče me ni vprašal, če potrebujemo 
pomoč. Potem pa še vidiš, ko se z ljudmi pogovarjaš, tisti, ki bi morali vedeti največ, odločevalci, jim 
tudi ni jasno, ne ločijo v čem je razlika, zakaj rabimo socialno podjetništvo, da ni to samo floskula. 
Sicer pa, od kje naj bi vedeli, saj nimamo nobenih praks, nobenih izkušenj. Kako se socialno podjetje 
lahko razvija, če ni tam pravih ljudi, ekipa, ki so kompetentni. Sami naj bomo odgovorni, to ne 
funkcionira.« 

A5: »Kaj lahko rečemo, da sistem funkcionira? Imamo nekaj uredb, nobenih predpisov, 
nobenega dokumenta, kjer bi imeli kakšne olajšave pri zaposlovanju. Nikjer ni nobenih prednosti.« 

A6: »Z Zavodom za zaposlovanje smo nekaj sodelovali, pa pričakovali več, kot smo na koncu 
dobili.« 

Socialni podjetniki pričakujejo več podpore pri uresničevanju svojega družbeno koristnega 

poslanstva s strani države, lokalnih skupnosti in javnih služb, s katerimi sodelujejo.  

 

2.3.4.1 Zakonodaja 

 

Zakon o socialnem podjetništvu  

Zakon o socialnem podjetništvu je začel veljati v letu 2012, Strategija razvoja socialnega 

podjetništva za obdobje 2013–2016 pa je bila sprejeta leta 2014. To sta temeljna akta o 

socialnem podjetništvu v državi. S strani izvajalcev socialno podjetniških projektov sta 

deležna številnih kritik. 

               A1: »Če nekdo je socialno podjetje, pač kot socialno podjetje nima v bistvu nobenih ugodnosti 
s strani države. Ni nobenih podzakonskih aktov, ki bi zagotovili, da bi imelo socialno podjetje kakšen 
drugačen status, kot katero koli drugo podjetje. Razen za ta socialna podjetja, ki so se prijavila na 
razpis. Če ti nimaš tega, zakaj bi tako posloval? Potem si samo običajni podjetnik, ki celo zaposluješ 
ranljive skupine.« 

A1: »Dokler ne bo nekih podzakonskih aktov, ki bodo definirali pogoje socialnega 
podjetništva, katere so tvoje bonitete, zato ker si ti socialno podjetje … jaz ne vidim, saj je vsak 
običajen podjetnik lahko …« 
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A5: »Ko sem ga prebrala, sem bila dejansko v šoku. Kaj smo v teh treh letih dobili od 
podzakonskih aktov? Imamo nekaj uredb, nobenih predpisov, nobenega dokumenta, kjer bi imeli 
kakšne olajšave pri zaposlovanju.« 

A2: »Vem, da se naši na Epeki pritožujejo glede davkov, da nismo tako neobdavčeni, kot naj bi 
to zgledalo …« 

A3: »Po zakonu o socialnem podjetništvu, to je toliko rigiden zakon, ki zelo omejuje, se gredo 
neko družbeno odgovornost … kar se tiče vseh teh aktivnosti, potem kaj so neki koraki, da ti postaneš 
socialno podjetje, pa tudi ciljne skupine, ki so določene. Če se hočeš iti podjetje na tak način, mislim, 
da moraš biti pogumen. Da ga uspeš sploh ohranjati pri življenju.« 

A5: »V Italiji socialne kooperative obračunavajo 4 % DDV, mi pa 9,5 % ali 22 %. Nikjer ni 
nobenih prednosti.« 

A4: »Sicer smo imeli neke težave pri registraciji … Težava je bila, da naš register vodi 
Ministrstvo za notranje zadeve, pa je bilo kar mučno, smo morali kar precej pojasnil jim dajati.« 

Izkušnje iz prakse kažejo, da se v zvezi s pravno ureditvijo pojavlja veliko ovir. Zakon 

socialnim podjetjem ne zagotavlja nikakršnih olajšav in ga smatrajo za neustreznega. Praktiki 

pogrešajo ukrepe in olajšave glede zaposlovanja ranljivih ciljnih skupin in glede davčne 

zakonodaje. Socialna podjetja so izpostavljena enakemu davčnemu režimu kot navadna 

podjetja, kljub temu da morajo svoj dobiček vlagati nazaj v dejavnost. Težave so še vedno pri 

registraciji socialnih podjetij, saj so glede na pravni status prosilca za registracijo pristojna 

različna ministrstva. Na Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo, ki je od 1. 1. 2015 

pristojno za področje socialnega podjetništva, pripravljajo spremembe Zakona. Predlogi za 

spremembe in dopolnitve se nanašajo na naslednja področja: novo definiranje socialnega 

podjetništva z uvedbo novih tipov socialnih podjetij (na primer partnersko socialno podjetje, 

podjetje s socialno vsebino), širitev dejavnosti na vsa področja gospodarskih aktivnosti, 

odpravlja se tip A in tip B socialnih podjetij, predvidena je poenostavitev registracije socialnih 

podjetij, pridobitev statusa socialnega podjetja tudi za invalidska podjetja in zaposlitvene 

centre, predvidene so možnosti izvajanja gospodarske javne službe,  davčne razbremenitve 

socialnih podjetij (Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o socialnem 

podjetništvu – predlog za obravnavo, 2015). Novosti se usklajujejo z novimi opredelitvami v 

Evropski uniji. Predlogi dopolnitev Zakona o socialnem podjetništvu so dobrodošla 

sprememba, ki po mojem mnenju, razumejo in skušajo reševati nekatere težave, ki se kažejo 

v praksi.  
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Strategija razvoja socialnega podjetništva za obdobje 2013–2016 

Strategija razvoja socialnega podjetništva je bila sprejeta z namenom načrtovanega razvoja 

socialnega podjetništva za obdobje štirih let. Pripravil jo je Svet za socialno podjetništvo in 

opredelil tri strateške cilje: širša prepoznavnost socialnega podjetništva, prepoznavanje 

njenega potenciala v gospodarstvu in razvoj podpornega okolja ter povečanje zaposlovanja 

oseb iz ranljivih družbenih skupin. Z zamudo, v letu 2014, je bil sprejet še program ukrepov 

za uresničevanje strateških ciljev.  

A1: »Konkretno noter ni popolnoma nič.« 

A3: »Sem jo prebrala, samo te lepe črke na papirju, to gre našim Ministrstvom zelo dobro, kaj 
bo potem z izvedbenim načrtom, kje predvidijo kakšno podporo, pa je druga stvar … Ampak upam, da 
se bo kdaj zgodila tudi kakšna implementacija teh strategij, ker ni zadosti, da jih imamo samo 
napisane, ki nekako usmerjajo, ampak je veliko tudi neimplementacije.« 

A4: »Strategija je lepo napisana, mislim, da predvideva 200 socialnih podjetij do konca leta 
2015. Če pogledamo, da jih je zdaj registriranih približno 80, nekaj jih je že zaprtih, če jih 10 dela, to 
smo daleč od 200. Ni teorije za 200. Tudi Svet za socialno podjetništvo se je že zamenjal, mislim, da 
ene trikrat ali štirikrat. Strategija je lepo napisana, pa sprejeta je tudi bila, da se v Bruslju lahko 
pokažemo, mi imamo to.« 

A5: »Samo papir, to je samo papir. Kaj imamo od te strategije konkretno? Mogoče smo dobili 
zdaj državnega sekretarja na Ministrstvu, ampak da bi jaz videla, pa imam informacije, me 
seznanjajo, me vprašajo, mi povejo, nisem zasledila nobenega ukrepa, da bi bil v smeri izvajanja 
strategije.« 

A6: » … kot vse strategije v Sloveniji. Nekaj se napiše, se zamenja, potem se napiše druga, pa 
tretja, pa se delajo ukrepi, pa je vseeno bore malo.« 

Mnenja socialnih podjetnikov o sprejetih strateških ciljih in ukrepih so kritična, ukrepi so 

opredeljeni kot mrtva črka na papirju, brez načrtovanega vpliva na prakso. Socialni podjetniki 

pogrešajo natančnejše opredelitve izvedbenih načrtov za posamezni ukrep, jasnejše 

opredelitve podpor socialnemu podjetništvu ter konkretna dejanja, ki so usmerjena v prakso 

socialnega podjetništva in pomenijo podporo njihovemu delovanju. Prevladujoče mnenje je, 

da so eno napisane pobude in cilji, nekaj povsem drugega pa je njihovo uresničevanje v 

praksi. Na primer: kljub sprejeti Strategiji in vloženim finančnim sredstvom v izobraževanje 

javnih uslužbencev se še vedno pojavljajo težave pri razumevanju pojma socialnega 

podjetništva, težave so pri ustanavljanju socialnih podjetij, še vedno je veliko strukturnih in 

pravnih ovir, ki zavirajo razvoj. 

A3: » … tudi če si se pogovarjal s predstavniki javne uprave, je prav rekla, da tudi sami ne 
vedo kako in kaj. Mislim, da bi še marsikdo naredil kakšen spin-off, kakšno društvo ali socialno 
podjetje, če bi bilo to bolj urejeno oz. ne bi bil to tak problem ustanoviti.« 



 Razvoj socialnega podjetništva in analiza praks v Sloveniji, 2016 

 

92 
 

A4: »Jaz sem ministrici rekel, da bi bilo fino, da bi socialna podjetja vodila svetovalne pisarne, 
ker VEM točke ne vejo nič o socialnem podjetništvu, ne znajo svetovati, kako ustanoviti, kaj rabiš, nič 
ne vejo. Pa so rekli, ja to bo šlo preko Ministrstva za gospodarstvo, VEM točk. Tam pa se nič ne ve. Oni 
se usmerijo na VEM točke, potem pa končajo pri nas, vsaj ti iz gorenjskega konca.«   

A5: » … tisti, ki bi morali vedeti največ, odločevalci, jim tudi ni jasno, ne ločijo v čem je razlika, 
zakaj rabimo socialno podjetništvo, da ni to samo floskula. Sicer pa, od kje naj bi vedeli, saj nimamo 
nobenih praks, nobenih izkušenj. Kako se socialno podjetje lahko razvija, če ni tam pravih ljudi, ekipa, 
ki so kompetentni. Sami naj bomo odgovorni, to ne funkcionira.« 

A2: »Tudi te javne institucije, Zavod za zaposlovanje, CSD, smo na vezi z njimi, se podpiramo, 
debatiramo, so odprti do predlogov, ampak tudi oni so potem omejeni z nekimi strukturnimi 
zadevami, da ne moreš narediti vsega, kar bi si želel, da bi to naprej raslo.« 

Državna podpora in zagotavljanje minimalnih sistemskih spodbud je potrebna zaradi manjše 

produktivnosti in nedoseganja običajnih delovnih rezultatov s strani zaposlenih ter 

posledično manjše konkurenčnosti, pa tudi zaradi dodatnih stroškov, ki jih imajo socialna 

podjetja zaradi zaposlenih ranljivih skupin (npr. prilagoditve delovnega mesta, mentorstvo). 

Oblike pomoči bi lahko bile: kritje prispevkov za socialno zavarovanje, opustitev plačevanja 

davka na dobiček, subvencije za vsakega novega zaposlenega, neposredna finančna podpora 

za vsakega zaposlenega in zagotavljanje plač menedžmentu (Pavel in Štefančič, 2005). 

Socialno podjetništvo se v Sloveniji šele uveljavlja, prav tako kot v večini evropskih držav. 

Razumljivo je, da potrebuje določen čas. Koristni bi bili primeri uspešnih praks, ki bi zagotovo 

vplivali na njegovo večjo prepoznavnost. Vendar bi država morala, če želi, da socialno 

podjetništvo ustvari preboj, pripraviti pogoje, ki bi socialnim podjetnikom koristili na 

konkretni in ne samo na načelni ravni.  

 

2.3.4.2 Lokalno okolje 

 

Enako velja za podporo socialnim podjetjem na lokalni ravni. Ena glavnih značilnosti 

socialnega podjetništva je vključenost v lokalno okolje, odzivanje na njegove specifične 

problematike ter s tem možnost ustvarjanja novih delovnih mest (Strategija, 2013), pri tem 

imajo občine morda celo pomembnejšo vlogo kot država (Podmenik in Česnik, 2015b). Glede 

na Zakon (2011) je naloga občin, da načrtujejo, sofinancirajo in izvajajo politiko za razvoj 

socialnega podjetništva na njihovem območju. Lokalne organizacije, ki naj bi sodelovale pri 

razvoju socialnega podjetništva, so: občine, uradi za delo, območne gospodarske in obrtne 
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zbornice, območni centri za socialno delo, regijska stičišča nevladnih organizacij, kmetijsko 

gospodarski zavodi in druge organizacije. 

Izkušnje intervjuvancev s spodbudami iz lokalnega okolja so različne. Ponekod so občine 

prepoznale pomen socialnega podjetništva in so tudi aktivne pri pripravljanju pogojev za 

delovanje socialnih podjetij, na primer priznavajo pomen socialnega podjetništva za lokalno 

okolje, nudijo prostore v brezplačni najem, naročajo storitve in nudijo določeno finančno 

podporo. To so dejanski pogoji zaradi katerih je socialno podjetje lahko konkurenčno drugim 

podjetjem in hkrati opravlja svoje družbeno koristno poslanstvo. 

A1: »Mestna občina nam je obljubila ali pa pomagala s tem, da je projekt priznala kot zelo 
uporaben pri reševanju socialnih težav, obljube so, da bi za njih lahko izvajali neke meritve.« 

A1: »Mi smo kot invalidsko podjetje dolgo časa imeli rezerviran posel na tistem delu, ki so ga 
naši uporabniki lahko opravljali. Občina nam je za korektno ceno dajala delo, ki smo ga opravljali. To 
so pogoji.« 

A2: »Oni so nam dali prostor v najem (občina, op.), s tem da smo morali mi vložiti noter in 
urediti vse. Za par let je pogodba, potem se podaljša. To je velik plus projekta ...« 

A4: »Vsekakor se s samo dejavnostjo ne bi mogli preživeti, to je dejstvo. Tako da imamo tukaj 
delno pomoč mestne občine, delo pomoč g. Drakslerja, eno tretjino pa ustvarimo sami.« 

Drugje, ugotavljajo intervjuvanci, lokalne skupnosti še nimajo pripravljenih strategij razvoja. 

Po mojem mnenju je to velika škoda, saj gre v primerih socialnega podjetništva za manjša 

podjetja, kjer se lahko zaposluje ljudi iz lokalne skupnosti in rešuje probleme na lokalni ravni, 

zvišuje se socialni kapital zaposlenih in vzpostavlja sodelovanje med prebivalci v lokalni 

skupnosti. 

A5: »V teh treh letih me ni niti eden v naši občini niti v regiji vprašal, kako funkcioniram, kako 
živim, niti eden me ni vprašal.« 

A6: »Mi se nismo niti ukvarjali z njimi niti jih nismo vključevali.«  

V nekaterih primerih tudi odzivi prebivalcev lokalne skupnosti niso bili pozitivni. Odpor 

lokalnih prebivalcev se je pokazal pri vključevanju marginaliziranih družbenih skupin (Romi, 

bivši odvisniki) v skupnost, tako da so morali prijavitelji kar veliko truda vložiti v urejanje 

odnosov z njimi. S časom so se predsodki in strah omilili in oba projekta zatrjujeta, da sta 

sedaj dobro integrirana v skupnost. 

 



 Razvoj socialnega podjetništva in analiza praks v Sloveniji, 2016 

 

94 
 

2.3.4.3 Financiranje  

 

Socialno podjetništvo se srečuje s podobno realnostjo kot klasično podjetništvo, za svoj 

obstoj in rast potrebuje reden dotok finančnih sredstev. Vendar pa se postavlja vprašanje, 

kje in kako jih zagotoviti. Zaenkrat je situacija v Sloveniji takšna, da intervjuvani dvomijo v 

obstoj socialnih podjetij samo iz naslova tržne dejavnosti, pogrešajo dodatne, ugodnejše 

možnosti financiranja.  

A3: »Se mi zdi, da stvari pri nas še niso razvite, npr. mikrofinanciranje. Mogoče nam gre še 
malo predobro, da bi začeli razmišljati v to smer.« 

A4: »Tudi banke bi morale biti vzpostavljene za kreditiranje socialnih podjetij, ker sem govoril z 
nekaterimi, ki so šli po kredite, da so sploh ta projekt začeli, so jim rekli, nimamo pojma, kaj ste sploh 
vi za eni, kaj je to socialno podjetništvo, a ne.« 

A4: » … Vsem pošteno povem, da bo ta zadeva težko preživela, če nima nekega podpornega 
okolja, nekoga, ki še dodatno financira to dejavnost … Če bi samo dejavnost gledali, je to nemogoče.« 

A5: »Kot zavod smo morali razlagati na banki, da smo mi zasebni zavod, kaj to je. Ne morem 
kot nevladna organizacija uradno dostopati do odločenih virov financiranja. Če pa si gospodarska 
družba, pa nimaš možnosti dostopa do priložnosti, ki so za nevladne organizacije.«  

A5: »Pravi ljudje niso razvojne agencije, pravi ljudje so tisti, ki znajo denar na trgu dobiti, ne pa 
iz projektov in razpisov. Se mi zdi pa larifari, da bi se socialna podjetja razvijala samo od prihodkov na 
trgu. Ga ni na slovenskem trgu takega in dvomim, da kdaj bo.« 

Neprofitne organizacije, ki so dobro vodene, pridobivajo sredstva iz večjega števila različnih 

virov, da bi se izognile tveganju, ki izhaja iz odvisnosti iz enega samega vira financiranja 

(Dimovski, 2002). Poslužujejo se lahko donacij, prodaje blaga in storitev, članarin. Vsak izmed 

teh načinov pridobivanja sredstev ima svoje prednosti in slabosti, zahtevajo različne stopnje 

truda in zavzetosti osebja, čas in tudi potrebno znanje s področja financ. Mesojedec idr. 

(2012) navaja še nekatere druge potencialne oblike financiranja socialnega podjetništva: 

pridobivanje koncesij in drugih javnih pooblastil, vzpostavljanje javno-zasebnih partnerstev 

za projekte in storitve, ki so v javnem interesu. 

Brodnjak (2014) pravi, da so podjetniški skladi še ena od možnosti za financiranje socialnih 

podjetij, vendar se jih socialni podjetniki redko poslužujejo. Ovire za pridobivanje sredstev 

so: socialna podjetja veljajo za tvegana zaradi omejitev pri prerazporeditvi dobička ali 

zaposlovanja ranljivih družbenih skupin; težave so tudi pri javnih razpisih, ki so pogosto tako 

zastavljeni, da imajo socialna podjetja omejene možnosti kandidiranja; ovira je tudi 
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neinformiranost in slabo poznavanje finančnega trga; organiziranost zagotavljanja finančnih 

sredstev za socialna podjetja še ni razvita.  

Socialni podjetniki menijo, da so v takšnih neugodnih razmerah obsojeni na propad, saj 

večina ni sposobna samostojno preživeti na trgu. Preživela bodo tista podjetja, ki si bodo 

znala zagotoviti dodatne vire financiranja, pri tem bi morala država spodbujati tudi razvoj 

finančnega podpornega okolja. 

 

2.3.5 Priporočila socialnih podjetnikov državi in lokalnim skupnostim 

 

V pogovorih so socialni podjetniki izrazili več predlogov, ki bi pripomogli k boljšemu razvoju 

socialnega podjetništva. 

 Javna naročila, javni razpisi 

Javna naročila in javni razpisi bi morali biti prilagojeni tudi socialnemu podjetništvu, ki deluje 

v javnem interesu in za skupno dobro, ker socialno podjetništvo pod sedanjimi pogoji ne 

more vzdržno delovati na trgu.   

A1: »Država in lokalna skupnost bi morale zagotoviti pogoje za socialno podjetništvo. Za socialno 
podjetništvo so super neke dejavnosti oz. neke storitve, kot so komunala, upravljanje itd. Država je 
polna nekih zgradb, prostorov, zemljišč, ki jih nobeden ne uporablja, na drugi strani pa polno nekih 
del, ki morajo biti narejena. Recimo, mi smo izvajali čiščenje gozdov, to bi morala biti rezervirana dela 
za socialna podjetja. Če boš posel opravljal po neki fer ceni, bo zagotavljalo socialnemu podjetju, da 
bo preživelo, da bo lahko nekaj prispevalo za razvoj in da se bo končno tudi malo širilo in da bi 
zaposlovalo. To pomeni nek širši obseg. Recimo muzeje, parke bi lahko dali v upravljanje socialnim 
podjetjem. Neka struktura je, zdaj pa mi rabimo ljudi, ki bodo to naredili.« 

A1: »Mi smo kot invalidsko podjetje dolgo časa imeli rezerviran posel na tistem delu, ki so ga naši 
uporabniki lahko opravljali. Občina nam je za korektno ceno dajala delo, ki smo ga opravljali. To so 
pogoji. Saj ti ne rabiš neizmerne subvencije države, ti rabiš delo. In dela v okviru občin in države je 
veliko, samo oni bi ga morali rezervirati za socialna podjetja po isti ceni, kot ga opravljajo drugi.« 

 A4: »Tudi pri razpisih bi morala lokalna skupnost dati večji pomen za razvoj tega podjetništva, da 
bi razpise tako prilagodili, da bi se lahko lažje prijavila socialna podjetja npr. urejanje okolja, osnovna 
raba, kot smo recimo mi.« 

A5: »Jaz pravim, da ne rabim subvencije, naj mi dajo delo, dajte javno naročilo socialnemu 
podjetniku. Zame je to celovita družbena odgovornost in socialno podjetništvo v tistem polnem 
pomenu besede.« 

Socialnim podjetnikom predstavlja temeljni problem konkuriranje na trgu, saj se pogosto 

ukvarjajo z dejavnostmi, katerih dodana vrednost je nizka. Javna naročila, ki bi bila 

nadgrajena v smeri doseganja pozitivnega socialnega učinka in dela, ki bi bila rezervirana za 
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socialna podjetja, bi bistveno olajšala njihovo poslovanje, predvsem tistih, ki zaposlujejo 

ranljive družbene skupine. To je vsekakor ena od rešitev za ohranjanje trajnosti socialnega 

podjetja, vendar se mi pri tem predlogu postavlja vprašanje avtonomnosti in neodvisnosti 

socialnih podjetij od javnih virov prihodkov, ki sta eni temeljnih vodil delovanja socialnih 

podjetij.  

 Organizirati sektor podobno, kot je organiziran sektor invalidskih podjetij 

Socialni podjetniki so pogosto primerjali sistem organizacije delovanja invalidskih podjetij  s 

sistemom socialnega podjetništva. 

A1: »Jaz pravim, vse kar se tiče socialnega podjetništva je v Sloveniji že 20 let. Imamo invalidska 
podjetja, invalidska podjetja stojijo, imamo podzakonske akte, zaposleni invalidi imajo nek status, 
imajo neke bonitete. Samo pod temi pogoji lahko ti posluješ.« 

A4: »Jaz sem ministrici predlagal, da bi moral vsaj tip B imeti enake pogoje, kot jih imajo 
invalidska podjetja in zaposlitveni centri. To se mi zdi smiselno.« 

A5: »Recimo invalidskih podjetij imamo deset, ki delujejo, imamo v Sloveniji sklad za 
izobraževanje in usposabljanje za invalidska podjetja in tja se steka denar, ki ga plačujejo delodajalci. 
Tam vse deluje. Zakaj se ne bi dalo enakega sistema uporabiti tudi za socialna podjetja? Oni imajo 
podporno okolje vzpostavljeno. V skladu je toliko denarja, subvencionirajo se prispevki za zaposlene. V 
socialnem podjetju tega ni! Invalidsko podjetje pa socialno podjetje ne more postati. Kaj smo 
naredili?« 

Sistem invalidskih podjetij ima v Sloveniji že približno šestdesetletno tradicijo (Analiza 

statusa, namena, ustanovitve in stroškov delovanja invalidskih podjetij, 2013), posledično je 

področje tudi dobro urejeno. Socialni podjetniki predlagajo prenos sistema invalidskih 

podjetij v socialna podjetja tipa B. Prednosti invalidskih podjetij so: država jim namenja 

pomoč, deležna so finančnih olajšav (subvencioniranje plač, upravičenost do davčnih olajšav, 

oprostitve plačila prispevkov za socialno varnost, znižanje davčne osnove na davek od 

dohodka pravnih oseb), obvezne so kvote zaposlenih usposobljenih strokovnih delavcev, ki 

delajo z invalidi, oprostitve in olajšave za investicije v prostore in opremo, olajšave za 

prilagajanje delovnih mest invalidom, druge olajšave (Analiza statusa …, 2013).  

 Izobraževanje, usposabljanje 

A2: »V treh letih nobeden profesor sploh ni omenil, kaj je socialno podjetništvo, ja, kako bo kak 
sploh delal na tem. Jaz mislim, da je tu potencial veliki in v formalnem izobraževanju, da se dela na 
kadru, ki bi bil pripravljen delati take zadeve, ki so specifične, izven tistega biznisa, do prostorov v 
nevladnih organizacijah, do vseh razpisov, mislim, da je tu veliko potenciala še, da bi se dalo tu veliko 
narediti. Delati moraš na nekih zadevah, potem pa pride ven razpis in potem pa akcija.« 
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A2: »Nevladne organizacije so takšno področje, kjer nezaposljive, večno nezaposljive družboslovce 
lahko vključiš nekam, da pridejo z idejami in ravno preko takih razpisov socialnih podjetij ustvarijo 
nekaj, da si tudi sami ustvarijo delo in še pomagajo enim takim specifičnim skupinam.« 

A5: »Ja, imeti moraš podjetniško mentaliteto in moraš imeti toliko menedžerskih kompetenc.« 

A6: »Pri podjetju pa moraš ti imeti nek ekonomski učinek, ker na koncu, na dolgi rok, ni 
pomembno, koliko si ti pri tem pomagal, če podjetje ne obstane. Na koncu nisi nič naredil, če si se tak 
razdal. Itak je socialno pa neprofitno in to je isto, ko moraš vlagati v nadaljnji razvoj.« 

Področje socialne ekonomije in socialnega podjetništva postaja vse pomembnejša praksa 

neprofitnih organizacij (Zidar, 2013) in polja pomoči ljudem (Germak in Singh, 2009). 

Globalna gospodarska kriza je prizadela tudi neprofitni sektor, ki ima zaradi tega manj 

sredstev za uresničevanje svojih programov. Zato avtorja menita (Germak in Singh, 2009), da 

bi morali ravno poklici, ki se ukvarjajo s pomočjo ljudem, prevzeti več pobude in tveganja pri 

vključevanju podjetniških prizadevanj v svoje prakse ter skladno s povpraševanjem 

uporabnikov razviti prakse, ki bi bile tudi tržno zanimive in vzdržne. Wuenschel (2006, v 

Germak in Singh, 2009) pravi, da če se poklici pomoči ne bodo odzvali na potrebe ljudi, bodo 

to področje v večji meri prevzeli drugi sektorji, dejavnosti pa bodo rezultat njihovega 

vrednostnega sistema in etičnih načel. Tovrstno razmišljanje pa seveda  zahteva razvoj strok 

in vključevanje dodatnih znanj s področja podjetništva v izobraževanje. 

 Mreženje in sodelovanje med vsemi akterji socialnega podjetništva 

A4: »Tukaj ne bi moralo samo eno ministrstvo sodelovati, tukaj bi morali medresorsko skupino 
imenovati za razvoj socialnega podjetništva. Tukaj lahko delamo kmetijstvo, imamo gospodarstvo, 
socialo, finance, vse.« 

A1: »Predvsem zaradi svoje mreže, mogoče smo imeli neke posredne koristi oziroma pomoč pri 
izvajanju.« 

A6: »Veste, naše delo se skozi nekaj povezuje s Panvito. Panvita ima 3000 družinskih kmetij, 
kooperantov, ki pač ta krmila in repromateriale že tako jemljejo pri nas in smo pač v tem oziru 
razmišljali, da bi jim ponudili … Da bi jih spravili na trg, bi rabili še en projekt. Jih bomo preko 
Panvitinih prodajnih poti.« 

Mreže danes predstavljajo glavno obliko organiziranosti poslovanja. Med seboj povezujejo 

posameznike in organizacije, z namenom večanja vpliva na gospodarskem, socialnem ali 

političnem področju (Kramar, 2010). Prednosti delovanja v mrežah so: uveljavljanje skupnih 

interesov, izmenjava informacij, sooblikovanje in izpeljava skupnih projektov, racionalnejša 

izraba kadrov in drugih virov (Kolarič, Črnak Meglič idr., 2006, v Kramar, 2010), pa tudi 

učinkovitejša realizacija storitev, večji vpliv in moč zaradi večjega števila članov in jasnejše 
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osredotočenosti, raznolikost izvajanih aktivnosti povečuje učinek, informiranje o novih 

znanjih in pristopih pri delu za člane mrež (Vandeventer in Mandell, 2007, str. 23, v Kramar, 

2010). 

Socialni podjetniki so omenili več priložnosti za povezovanje: medsektorsko povezovanje 

ministrstev, ki bi na ta način bolje usklajevali zakonodajo, sodelovanje med samimi socialnimi 

podjetji bi zagotovo prineslo prednosti pri izmenjavi informacij, skupnemu nastopu pri 

uveljavljanju interesov, poslovanju in pridobivanju dodatnih znanj. Ena od intervjuvanjih je 

omenila tudi povezovanje s profitnimi organizacijami, ki bi lahko pomagale socialnim 

podjetjem vstopiti na trg s tem, da omogočijo koriščenje že uveljavljenih prodajnih poti (npr. 

izdelki socialnega podjetništva kot dopolnitev prodajnega asortimana).  

V Sloveniji je vzpostavljenih že nekaj pomembnejših horizontalnih povezav na področju 

socialnega podjetništva. Omenjam Združenje slovenski forum za socialno podjetništvo, ki 

izvaja vrsto storitev za socialne podjetnike na nacionalnem nivoju (npr. svetovanja na več 

področjih, organizacija dogodkov socialnega podjetništva, aktivno sodelovanje pri 

oblikovanju politike, povezovanje in mreženje socialnih podjetij …), povezuje socialne 

podjetnike, jih informira o aktualnih dogodkih in pripravlja različne razvojne pobude (npr. 

Slovenska pobuda za razvoj socialno podjetniške iniciative Slovenija 2020). Na področje 

socialnega podjetništva se vključuje tudi Univerza v Ljubljani z ustanovitvijo Središča za 

socialno podjetništvo, katerega temeljno poslanstvo je uresničevanje raziskovalnih, 

svetovalnih in izobraževalnih ciljev na akademski ravni. Tudi na regionalnih in lokalnih ravneh 

delujejo organizacije, ki dejavno izvajajo dejavnosti mreženja, svetovanja in nudenja uslug 

socialnim podjetnikom. Če omenim le nekatere: Središče Rotunda Koper, Zavod Knof 

Sevnica, KonektOn. 

2.4 Interpretacija rezultatov glede na raziskovalna vprašanja 

 

RV 1: Kako praktiki ocenjujejo dosedanji potek njihovega delovanja na področju socialnega 

podjetništva? Katere so najpogostejše težave pri vodenju socialnega podjetja? 

Vsi projekti, vključeni v analizo, so ocenjeni kot uspešno zaključeni. To pomeni, da so izpolnili 

opredeljene naloge v razpisu, za katere so bili tudi financirani. Po pogovoru s predstavniki pa 
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se postavlja vprašanje, v kakšni obliki oziroma ali se bodo projekti sploh nadaljevali in 

nadgradili v socialno podjetje. Ena od sogovornic v intervjuju pravi: »Še zase ne vem, čemu 

dati prednost, po kateri poti iti naprej, verjetno s kooperativo Alpe Adria, socialno podjetje 

tipa A, kot je bilo zamišljeno na začetku, ki bi se širila izven slovenskih meja, ker imamo 

pozimi probleme z dobavo, nimaš kaj kupiti. Pletemo tudi mreže čez mejo, samo je pa težko, 

sploh prave ljudi dobiti. Pravi ljudje niso razvojne agencije, pravi ljudje so tisti, ki znajo denar 

na trgu dobiti, ne pa iz projektov in razpisov.« 

Od šestih analiziranih projektov sta socialno podjetje registrirali dve organizaciji. Eden od 

intervjuvanih je dejstvo, da registracija socialnega podjetja ni bila pogoj za prijavo na razpis 

označil za pomanjkljivo, saj na ta način razpis ni dosegel svojega namena – spodbujanja 

razvoja socialnega podjetništva. Socialno podjetje se ustanovi za zagotavljanje zaposlitev 

ranljivim družbenim skupinam ali/in zagotavljanja določenega humanitarnega poslanstva, 

vendar na podlagi podjetniške ideje in z namenom ustvarjanja dobička ob vlaganju omejenih 

resursov (Pavel, 2012). Govoriti o uspešnosti socialnega podjetja je dokaj nehvaležna naloga. 

Socialno podjetje mora slediti dvema ciljema: socialnemu in podjetniškemu, zato bi bilo 

upravičeno, da se uspešnost meri glede na oba zastavljena cilja. Vendar je socialno 

podjetništvo zastavljeno tako, da brez vzdržnega delovanja na trgu in zagotavljanja lastnega 

vira prihodka socialno podjetje propade. Mislim, da bi se morali socialni podjetniki tega bolj 

zavedati in bolj skrbno pripraviti poslovni model in strategijo trženja. Stritar in Pipan (2015) 

priporočata, da začnejo socialni podjetniki čim prej komunicirati s trgom, da preverijo odziv 

kupcev na določeno podjetniško idejo, da testirajo svoj izdelek ali storitev ter ovrednotijo 

stroške. Pomemben segment uresničevanja poslovnega modela sta promocija in tržno 

komuniciranje z izdelavo blagovne znamke, primernim oglaševanjem, komuniciranjem z 

javnostjo in prodajo. Žal pa je ena temeljih težav, ki so jo izpostavili intervjuvanci, ravno 

pomanjkanje podjetniških in menedžerskih znanj: »Šibki smo v znanju podjetništva, to je prva 

stvar.« To se bo kmalu spremenilo, socialni podjetniki bodo imeli kmalu priložnost uporabe 

mentorskega programa podpore, ki bo nudil podporo pri razvoju idej oziroma podjemov ter 

podporo pri samem upravljanju socialnih podjetij s poudarkom na ključnih podjetniških 

vsebinah: finančnem menedžmentu in upravljanju podjetja, razvoju zaposlenih in razvoju 

organizacije, celovitosti procesa razvoja produktov in storitev, prodaji in marketingu, odnosih 

do kupcev in uporabnikov ter mreženju (SPIRIT Slovenija, 2014). 



 Razvoj socialnega podjetništva in analiza praks v Sloveniji, 2016 

 

100 
 

Razumevanje socialnega podjetništva je pri nas tesno povezano z zaposlovanjem ranljivih 

družbenih skupin. Morda zato, ker se socialnega podjetništva v večini lotevajo nevladne 

organizacije, ki v usposabljanju preko zaposlitve vidijo priložnost za njihovo opolnomočenje. 

Upravljanje s človeškimi viri je še ena od osnovnih ključnih kompetenc, ki jo morajo imeti 

socialni podjetniki, saj z namenom izkazovanja družbene in okoljske odgovornosti v svoje 

delo vključujejo ranljive družbene skupine. Zanje je potrebno zagotoviti tako podporno 

okolje, da bodo delavci čim bolj razvijali svoje sposobnosti in potenciale, ki bodo izboljšali 

njihovo produktivnost (Pavel in Štefančič, 2005). Pri tem morajo socialni podjetniki poskrbeti 

za  različne nivoje izobraževanja in usposabljanja, kar pa posledično zmanjšuje učinkovitost 

in konkurenčnost socialnih podjetij. Izkušnje pri upravljanju s človeškimi viri so bile pri 

posameznih projektih različne in odvisne od vrste primanjkljajev pri posameznih zaposlenih 

pa tudi od usposobljenosti vodilnega kadra za delo z ranljivimi skupinami. Eden od 

intervjuvanih je povedal: »Je pa spet problem to, da … težko je delati z ljudmi, ki so zdaj 

zaposleni tu, ker jih je veliko, ker rabijo dosti izobraževanja. Včasih so res komične zadeve tu. 

Ukvarjamo se s sto in enim problemom. Za mehke veščine niti ni bilo predvideno, niti nimamo 

budgeta za to. Meni je zelo žal da ne … zdaj je dilema, ko gremo mi na trg ali smo mi »biznis« 

ali smo izobraževanje. Ker če smo mi izobraževanje, potem bomo delali kot izobraževanje, ne 

vem, zagotovili nekoga, ki bo tu izobraževal.« Menim, da bi morali zakonodajo bolj 

prilagoditi tovrstnim problemom in socialnim podjetjem tipa B ter s primernimi spodbudami 

in olajšavami omogočiti daljše prilagajanje trgu, saj vlagajo več naporov v usposabljanja 

svojih zaposlenih, kar ima številne dolgoročne prednosti za družbo. 

RV 2: Kako ocenjujejo podporno okolje za razvoj socialnega podjetništva v Sloveniji? 

Ključna ugotovitev intervjuvanih je, da je podporno okolje v Sloveniji premalo razvito. 

Socialni podjetniki omenjajo pomanjkanje trajnostno naravnane politike, ki bi načrtno 

spodbujala razvoj socialnega podjetništva. Najbolj pogrešajo sprejem podzakonskih aktov, ki 

bi podeljevali socialnim podjetjem status, s katerim bi lahko, zaradi narave svojega dela, 

uveljavljali določene olajšave na področju davčne zakonodaje, zaposlovanja, dostopa do 

finančnih sredstev, vzgoje menedžmenta. Zaenkrat socialna podjetja nimajo nobenih 

dodatnih olajšav in delujejo pod enakimi pogoji kot druga podjetja s tem, da pa imajo kljub 

vsemu omejitve glede opravljanja dejavnosti (tip A) in zaposlovanja (oba tipa socialnih 

podjetij). Njihove storitve so enako obdavčene kot so storitve »klasičnih« podjetij ne glede 
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na to, da zaposlujejo ranljive družbene skupine, ki so že po definiciji manj učinkovite. Socialni 

podjetniki poudarjajo, da je stanje nevzdržno, da je v socialnem podjetništvu preveč 

omejitev, da bi se socialno podjetje izplačalo ustanoviti. Eden od intervjuvanih je povedal: 

»Praktično brez neke podpore, ta zadeva ni vzdržna. Jaz gledam ta register socialnih podjetij, 

dejansko je kar nekaj ustanovljenih, dela pa jih po mojem deset, več ne. Največ jih je 

ustanovljenih v Prekmurju zaradi raznoraznih subvencij, potem so nekateri zavodi 

ustanovljeni kot socialno podjetje zaradi pričakovanja nekih subvencij, razpisov. Dejansko jih 

dela, ne vem, če deset. Pa tudi zaposlenih, mislim, da je v teh socialnih podjetjih zelo malo.«  

Primanjkuje tudi uspešnih praks in izkušenj pri podjetniškem svetovanju in izobraževanju. 

Intervjuvani je povedal: »Tudi recimo te svetovalne pisarne, jaz sem ministrici rekel, da bi bilo 

fino, da bi socialna podjetja vodila svetovalne pisarne za socialno podjetništvo, ker VEM 

točke ne vedo nič o tem, ne znajo svetovati, kako ustanoviti socialno podjetje, kaj rabiš … nič 

ne vedo.« Ali drugi primer: »Ko sem iskala pomoč, so mi na Ministrstvu rekli, saj ste vedeli, v 

kaj se spuščate. Jaz nisem pravnik, ko se mi zgodi problem z zaposlenim, ne vem, prekinitev 

delovnega razmerja, delovna nedisciplina, nima nobeden posluha, da sem jaz socialni 

podjetnik. Zame veljajo enaki predpisi kot za vsa druga podjetja. Tukaj smo premajhni, 

nimamo virov, kam naj grem jaz po pravno pomoč?« 

Socialno podjetništvo je pogosto še vedno nerazumljen koncept, ki se ga povezuje s 

socialnimi transferji oziroma dobrodelnostjo, kar neugodno vpliva na rast in finančne 

priložnosti ter na povezovanje s potencialnimi strankami. Še vedno je omejen tudi dostop do 

javnih naročil in finančnih virov. Socialna podjetnica je povedala: »Ne morem kot nevladna 

organizacija uradno dostopati do določenih virov financiranja. Če pa si gospodarska družba, 

pa nimaš možnosti dostopa do priložnosti, ki so za nevladne organizacije. Jaz vidim, da vsi 

tisti, ki delajo na področju socialnega podjetništva oz. socialne ekonomije, imajo več 

organizacij, imajo neko skupino, kjer je društvo, kjer je zavod, je gospodarska družba, je 

fundacija, neprofitni d. o. o. … ker nimamo zagotovljenega nekega podpornega okolja in 

nekega financiranja, te prisilijo, te dejansko prisilijo, da deluješ na tak način.« 

Ovir za socialno podjetništvo je torej še veliko. Vsi intervjuvani se strinjajo, da je nujno 

potrebno razviti učinkovito, prožno in sodelovalno podporno okolje, če želimo, da socialno 

podjetništvo pridobi na kondiciji in se začne pospešeno razvijati.   
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RV 3: Kako socialni podjetniki ocenjujejo sprejeto strategijo razvoja socialnega 

podjetništva v Sloveniji do leta 2016 in kako predlagane ukrepe za uresničevanje 

strategije? 

Strategija razvoja socialnega podjetništva za obdobje 2013–2016 je bila med socialnimi 

podjetniki težko pričakovan dokument, saj določa prioritetne strateške cilje razvoja 

socialnega podjetništva v tem obdobju. Kasneje so bili strateški cilji dopolnjeni z ukrepi, 

vendar le za leti 2014 in 2015. Strategiji se očita, da je premalo celostno usmerjena, saj je 

večino nalog prevzelo Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, 

medtem ko ostala ministrstva niso imela posebej opredeljenih vlog za spodbudo socialnemu 

podjetništvu. Z letom 2015 je resor prevzelo Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, 

socialni podjetniki sklepajo, da bodo ukrepi usmerjeni predvsem v poslovni del delovanja 

socialnih podjetij: »To pomeni malo drugačno realnost za socialna podjetja. Takega razpisa, 

kot je bil ta razpis, dvomim, da bo v taki obliki še. Jaz mislim, da ta resor bolj pričakuje 

konkretne rezultate, več zaposlitev itd., temu razpisu se namreč očita, da ni dosegel svojega 

namena. Premalo zaposlitev in premalo vzdržnih dejavnosti. Mislim, da financiranja oz. 

razpisi bodo, ne bodo pa financirani v takšni meri ali pa bo financirano izključno samo tisto, 

kar bo povezano z zaposlitvami ranljivih skupin in nič drugega. Po moje bo še malenkost 

težje, za te start-upe.«  

Strategiji intervjuvanci tudi očitajo, da razrešuje predvsem zakonske ovire, ne zasleduje pa 

konkretnih strateških ciljev. Kot izvajalce ne vključuje obstoječih subjektov socialnega 

podjetništva, ki imajo v okviru svojih organizacij svetovalne pisarne in lahko interesentom 

nudijo koristne informacije. Za socialne podjetnike v praksi predstavlja samo še en 

dokument, ki je »lepo napisan, nima pa konkretne vrednosti«, saj ne vpliva na njihovo delo z 

rešitvami, ki bi lajšale njihove največje težave. Potrebovali bi določene davčne olajšave, 

dostop do financiranja, dostop do javnih razpisov za podjetništvo, olajšave pri zaposlovanju 

ranljivih družbenih skupin, programe za usposabljanje za delo z ranljivimi skupinami. Tudi 

nekateri ukrepi, ki so dejansko bili izvedeni, se v praksi ne izvajajo, na primer merjenje 

družbenih učinkov socialnih podjetij, usposabljanje ranljivih družbenih skupin v učnih 

delavnicah v socialnih podjetjih tipa B. Glede na povedano ocenjujem, da Strategija razvoja 

socialnega podjetništva za obdobje 2013–2016 ni prinesla želenih učinkov za socialne 

podjetnike, saj ni bistveno vplivala na njihovo delo oziroma se učinki izvedenih ukrepov ne 
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kažejo v praksi. Menim, da bi v prihodnje morali snovalci strategij razvoja vključevati v 

izvajanje strateških ciljev tudi socialne podjetnike, saj bi le-ti lahko veliko prispevali k 

uresničevanju zastavljenih ciljev zaradi znanja in izkušenj, ki jih imajo, pa tudi zaradi osebne 

motivacije po ustvarjanju pogojev, ki bi spodbudno vplivali na socialno podjetništvo. 

RV 4: Kje vidijo največje priložnosti za razvoj socialnega podjetništva v Sloveniji? 

Kot družba se srečujemo z novimi družbenimi in okoljskimi problemi, ki zahtevajo 

sodelovanje različnih deležnikov, opolnomočenje skupnosti in posameznikov, rast socialnega 

kapitala in trajnostno naravnanost. Razumevanje vrednot in pomena socialnega podjetništva 

je predpogoj za ustvarjanje podpornega okolja, ki bi služilo razvoju sektorja. Ali kot pravijo 

socialni podjetniki: »Ne potrebujemo neizmernih subvencij, dajte nam delo«. Dejavnosti, ki bi 

bile rezervirane za socialne podjetnike ali pozitivna diskriminacija pri dodeljevanju javnih 

naročil podjetjem z družbenim učinkom, bi zagotovo prispevale k razvoju: »Se pravi, za 

socialno podjetništvo so super neke dejavnosti oz. neke storitve, kot so komunala, upravljanje 

itd. Država je polna nekih zgradb, prostorov, zemljišč, ki jih nobeden uporablja, na drugi 

strani pa je polno nekih del, ki morajo biti narejena. Recimo, mi smo izvajali čiščenje gozdov, 

to bi morala biti neka rezervirana dela za socialna podjetja. Če boš posel opravljal po neki fer 

ceni, bo zagotavljalo socialnemu podjetju, da bo preživelo, da bo lahko nekaj prispevalo za 

razvoj in da se bo končno tudi malo širilo in zaposlovalo. To pomeni nek širši obseg. Recimo 

muzeje, parke bi lahko dali v upravljanje socialnim podjetjem. Neka struktura je, zdaj pa mi 

rabimo ljudi, ki bodo to naredili.« Pri tem imajo bistveno vlogo lokalne skupnosti. 

Prepoznavanje prednosti, ki jih imajo tovrstne dejavnosti za lokalno okolje in ozaveščanje o 

pozitivnih socialnih učinkih, bi vsekakor pripomoglo k uspešnejšemu konkuriranju socialnih 

podjetij na trgu. 

Socialni podjetniki si želijo tudi večjo skrb za prepoznavnost socialnega podjetništva, saj bi na 

ta način lažje izkoriščali njegov potencial: »Mislim, da je potencial zelo velik. Tudi iz te 

izkušnje, Romi dobijo gostilno, socialno podjetje. Nova zadeva je, ljudje še niso niti seznanjeni 

s tem. Tudi če poveš, da je to socialno podjetje, ljudje ne bodo vedeli, kaj to socialno podjetje 

je. Je še prostor, da zvedo več o tem, posledično pride več idej za socialna podjetja in tudi 

mislim da, kar se tiče nevladnih organizacij, da je tu neizkoriščen potencial.« 
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Res je, da prihaja na področju socialnega podjetništva v zadnjem letu do več pobud v smeri 

razvoja socialnega podjetništva. Na državnem nivoju je vlada leta 2015 sprejela strateški 

projekt Spodbujanje razvoja socialnega podjetništva, zadružništva in ekonomske 

demokracije. Z dokumentom je razširila delovanje s področja socialnega podjetništva na 

sektor socialne ekonomije (socialna podjetja, zadruge, invalidska podjetja, nevladne 

organizacije), kar je po mojem mnenju zelo spodbudno. Glavni cilj je razviti sektor socialne 

ekonomije na primerljivo raven v Evropski uniji (6,5 % delež zaposlenih in 7,5 % delež BDP). 

Predvidene aktivnosti so: oblikovanje finančnih instrumentov za socialna podjetja v zagonski 

fazi, spremembe Zakona o javnem naročanju, promoviranje izdelkov socialnega podjetništva, 

podpora energetskim zadružnim poslovnim modelom, opredelitev področij razvoja socialnih 

podjetij, vzpostavitev podpornega okolja in mentorskih programov, podpora socialnim 

podjetjem v start-up fazi, podpora učnim socialnim podjetjem za usposabljanje ranljivih 

skupin na trgu dela in podpora programom socialnega vključevanja, razvoj socialnega 

podjetništva na podeželju, integracija socialne ekonomije v najpomembnejše dokumente, 

sprememba Zakona o socialnem podjetništvu in Zakona o zadrugah, priprava strategije 

socialne ekonomije in ekonomske demokracije od 2017 do leta 2027 (Predstavitev vladnega 

strateškega projekta: Spodbujanje razvoja socialnega podjetništva, zadružništva in 

ekonomske demokracije, 2016). Cilji dokumenta so spodbudni za razvoj socialnega 

podjetništva in celotnega sektorja socialne ekonomije, upamo lahko, da bodo prinesli želene 

učinke tudi v praksi. 

 

3 SKUPNE UGOTOVITVE RAZISKAV  
 

V poglavju bom povzela ugotovitve obeh delov raziskave: kvantitativne in kvalitativne 

raziskave. Za način komplementarne uporabe kvantitativnih in kvalitativnih metod 

raziskovanja (Lobe, 2006) sem se odločila, ker mi omogoča bolj podroben vpogled v 

raziskovalni problem in s tem bolj poglobljeno interpretacijo področja raziskovanja.  

Raziskovanje in interpretiranje socialnega podjetništva ni enostavno iz več razlogov. To je še 

razmeroma mlado področje, ki se spreminja in razvija. Njegova zahtevnost in širina sta mi 

včasih oteževala razumevanje intervjujev, zato bi želela opozoriti na vprašanje pravilne 



 Razvoj socialnega podjetništva in analiza praks v Sloveniji, 2016 

 

105 
 

interpretacije nekaterih odgovorov. Predvsem pri intervjujih so izvajalci imeli dokaj proste 

roke pri pripovedovanju, opazila sem, da so svoje področje dobro poznali in moja vprašanja 

morda niso sledila poglobljenim odgovorom. Večina intervjujev je trajala približno eno uro, 

kar je morda premalo za izčrpno razumevanje celotne tematike. 

Različno razumevanje in definiranje pojma ter različne prakse so v socialnem podjetništvu 

nekaj običajnega. Nekateri socialni podjetniki postavljajo v ospredje razvoj produkta, drugi se 

ukvarjajo z zaposlovanjem ranljivih družbenih skupin, tretjim je primarni cilj uresničevanje 

družbene odgovornosti na trgu. Organizacije se razlikujejo tudi v tem, koliko imajo preteklih 

izkušenj v socialnem podjetništvu, koliko imajo kadra z ekonomskim znanjem in 

podjetniškimi veščinami, po zahtevnosti dela z ranljivo skupino, po kvaliteti razvoja produkta 

in načinih vstopa na trg. Vse te determinante vplivajo na delo v socialnih podjetjih in 

prinašajo izzive, ki jih nekateri rešujejo bolj, drugi manj uspešno. 

Prva ugotovitev raziskave je, da socialno podjetništvo (še) ne predstavlja pomembnejše 

dejavnosti v Sloveniji. Počasi se oblikuje nekaj socialnih podjetij in drugih entitet socialne 

ekonomije, ki dajejo slutiti, v katero smer se bo socialno podjetništvo razvijalo in ki dajejo 

tudi prve uspehe. Pod uspešnostjo mislim ustvarjanje dolgoročne vzdržnosti na trgu dela in 

ohranjanje zaposlitev. Rezultati mednarodne raziskave Global Entrepreneurship Monitor iz 

leta 2015 so pokazali, da je v Sloveniji v socialno podjetništvo vključenih 1,7 % prebivalcev, 

kar je najmanj v primerjavi s sosednjimi državami npr. na Hrvaškem 6,1 %, na Madžarskem 

9,3 % in v Italiji 2,3 % prebivalstva (Sporočilo za javnost, 2016). Vzroki so predvsem v slabšem 

razumevanju koncepta socialnega podjetništva, omejenem dostopu do financiranja in 

obsežnega zakonodajnega okvira (Brodnjak Hojnik, 2016, v Sporočilo za javnost, 2016). 

V sektor socialnega podjetništva se vključujejo deležniki iz nevladnih organizacij in tudi iz 

gospodarstva. Moja raziskava je pokazala, da izhaja največ registriranih podjetij s področja 

nevladnih organizacij, ki v socialnem podjetništvu vidijo priložnost za širjenje dejavnosti, 

zaposlovanje ranljivih skupin in tudi priložnost za samozaposlovanje kadrov. Registriranih 

socialnih podjetij je največ v vzhodnem delu države, v Prekmurju, in v obeh večjih mestih, 

Ljubljani in Mariboru (Podmenik in Česnik, 2015). Razlogov je več: vzhodna regija je 

gospodarsko manj razvita, zato je država pripravila več razpisov in spodbud za zmanjševanje 

brezposelnosti v regiji in na ta način spodbudila ljudi tudi k ustanavljanju socialnih podjetij in 

drugič, v večjih mestih je podporno okolje bolj razvito, kar posledično pripomore k večjemu 
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vključevanju posameznikov in organizacij v sektor. Drugje v Sloveniji je delež socialnih 

podjetij dokaj nizek oziroma celo zanemarljiv. 

Zaposlovanje v socialnih podjetjih je razmeroma skromno, kar je iz vidika ohranjanja statusa 

socialnega podjetja problematično. Glede na anketo kar četrtina socialnih podjetij še nima 

nobenega zaposlenega. Veliko je zaposlitev preko javnih del, ki so časovno omejena. 

Zaposlovanje ranljivih družbenih skupin (razen invalidov) v socialno podjetje ne pomeni 

nikakršne olajšave za poslovanje podjetja. Menim, da bi bilo potrebno to pomanjkljivost čim 

prej odpraviti vsaj v socialnih podjetjih tipa B. Olajšave so nujne, če želimo spodbujati 

delovno integracijo ranljivih oseb. Nekateri ukrepi, ki jih je predvidela Strategija, so že bili 

izvedeni, težko pa je ugotoviti, v kolikšni meri se izvajajo v praksi (na primer učne delavnice 

za ranljive skupine). 

Slovenija je področje socialnega podjetništva uredila z Zakonom o socialnem podjetništvu. 

Mnenja o učinkovitosti urejanja področja z zakonom so deljena. Zakon je postavil določene 

formalne okvire za delovanje, vendar pa v tem času niso bili dorečeni in sprejeti 

pomembnejši podzakonski akti, ki bi socialnim podjetjem dejansko nudili določene olajšave. 

Spremembe Zakona so zlasti potrebne pri oblikovanju pogojev za vzpostavitev učinkovitega 

podpornega okolja, olajšanju postopka ustanavljanja socialnih podjetij, izpolnjevanju 

pogojev za ohranitev statusa in obdavčitvah. Predlog novega zakona o socialnem 

podjetništvu je že v obravnavi v parlamentu. 

Socialna podjetja se še vedno v velikem deležu financirajo iz nepovratnih virov iz razpisov in 

iz projektnega financiranja, nekaj je donacij, poskušajo pa tudi z vstopanjem na trg z lastno 

dejavnostjo in produkti. To potrjujejo tudi ugotovitve raziskave Spodbujanje novih oblik 

podjetništva s krepitvijo inovativne rabe lokalnih virov, ki jo je izvedel Inštitut za razvojne in 

strateške analize iz Ljubljane (Adam, 2015). Financiranje iz javnih in zasebnih nepovratnih 

sredstev je pomembno za zagon socialnih podjetij, dolgoročno pa ne morejo računati na to 

obliko financiranja. Pomembno je, da se socialno podjetje čim prej usmeri na trg, da preveri 

tržni potencial bodočih strank, da preveri ciljno skupino potrošnikov in da ugotovi, ali je 

njihov produkt dovolj tržno zanimiv. Socialni podjetniki različno balansirajo med družbenimi 

in ekonomskimi cilji, pri tem so navadno prepuščeni samim sebi in lastnim vrednotam. Po 

lastnih besedah dobro sledijo ciljem socialnega podjetništva, ki so opredeljeni v Zakonu o 
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socialnem podjetništvu. Prav zato pričakujejo več priznanja in podpore s strani države in 

lokalnih skupnosti. 

Glede financiranja socialnih podjetij je Slovenski podjetniški sklad skupaj z Ministrstvom za 

gospodarski razvoj in tehnologijo letos (2016) prvič objavil javni razpis za mikrokredite, ki so 

namenjeni podjetjem s statusom socialnega podjetja. Ukrep je podprt s sredstvi Evropskega 

socialnega sklada. Socialnim podjetjem obljubljajo hiter in enostaven dostop do ugodnih 

finančnih sredstev, ki jih bodo lahko namenili socialni aktivaciji brezposelnih oseb iz ranljivih 

družbenih skupin, ali za nemoteno poslovanje in krepitev podjetniške aktivnosti. To je 

vsekakor dobrodošel korak s strani države v smeri spodbujanja razvoja socialnega 

podjetništva.   

Glede podpore lokalnih skupnosti raziskave kažejo, da je v lokalnih skupnostih, kjer sta 

poznavanje področja in pozitiven odnos do reševanja lokalne problematike na socialno 

podjetniški način, socialno podjetništvo bolj razvito (Mevlja in Podmenik, 2013). Trenutno 

prevladuje podpora v smislu brezplačnega dajanja v najem poslovnih prostorov in 

sofinanciranja javnih del kot oblike zaposlovanja. Velike možnosti vključevanja lokalnih 

skupnosti so na področjih javnega naročanja in podeljevanja koncesij, vsebinskega 

načrtovanja z izdelavo strategij razvoja ter ozaveščanje in izobraževanje zaposlenih v 

občinskih upravah (Podmenik in Česnik, 2015b). 

Poleg zunanjih ovir so v socialnem podjetništvu prisotne tudi notranje ovire. Izboljšati bo 

potrebno področje podjetniškega izobraževanja ter pridobivanja podjetniških veščin in znanj 

za socialne podjetnike. Socialna podjetja tudi še nimajo razvitih mehanizmov merjenja 

družbenih učinkov, s katerimi bi kompetentno dokazovala družbene učinke, ki jih imajo 

njihove dejavnosti, kar je tudi ena od pomanjkljivosti. 

Poslovne priložnosti v socialnem podjetništvu vsekakor so. Glede vprašanja o možnostih za 

uspešen razvoj področja pa so mnenja deljena. Anketirani se skoraj v petdesetih odstotkih 

strinjajo, da ima Slovenija dobre možnosti za razvoj socialnega podjetništva, tretjina se ni 

mogla odločiti. Mnenja intervjuvanih to trditev omajajo. V intervjujih so bili zelo kritični do 

situacije v Sloveniji. Večina meni, da se socialnega podjetja pri zdajšnjih pogojih ne izplača 

ustanoviti, saj je preveč omejitev in premalo spodbud, da bi socialno podjetje preživelo  

začetno fazo in začelo ustvarjati dodano vrednost tudi v finančnem smislu. Največji 
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primanjkljaj predstavlja šibko podporno okolje, po mojem mnenju pa tudi razdrobljenost 

socialnega podjetništva. Menim, da bi se morali vsi akterji, ki vstopajo v polje socialnega 

podjetništva, bolj povezati in skupaj delovati pri ustvarjanju pogojev za hitrejši in uspešnejši 

razvoj.  

V letu 2015 je bila v okviru projekta Inovaloca opravljena analiza stanja socialnega 

podjetništva v Sloveniji z naslovom Spodbujanje novih oblik podjetništva s krepitvijo 

inovativne rabe lokalnih virov, ki jo je izvedel Inštitut za razvojne in strateške analize iz 

Ljubljane. Ugotovitve raziskave mojega diplomskega dela se v veliki meri ujemajo z 

ugotovitvami omenjene raziskave, ki so (Adam, 2015; Podmenik in Česnik, 2015): 

- Vloga socialnega podjetnika se v Sloveniji komaj definira, saj izhaja precejšen delež 

socialnih podjetnikov iz nevladnih organizacij. Šele v zadnjem času se veča zanimanje 

za socialno podjetništvo tudi v gospodarskem sektorju.  

- Glavni viri financiranja socialnih podjetij so javna sredstva. 

- Podporno okolje je slabo razvito. Nosilci so predvsem nevladne organizacije, ki so 

pretežno odvisne od javnih sredstev, čeprav so opazni tudi poskusi tržnega pristopa. 

Raziskava je tudi izpostavila pomanjkljivo znanje iz podjetništva in ekonomije, šibko 

povezovanje z gospodarstvom in drugimi podpornimi organizacijami ter težave pri 

zaposlovanju – veliko delavnih mest je zasedenih v okviru javnih del, ki pa so časovno 

omejena.  

- Potrebe se nanašajo na sistematično ureditev financiranja s strani države in na 

mreženje z drugimi organizacijami, ki izvajajo podporne dejavnosti za socialne 

podjetnike. 
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ZAKLJUČEK 
 

Gospodarska kriza je močno prevetrila našo realnost. Visoka brezposelnost, otežen vstop v 

svet zaposlitev, kriza vrednot in manjšanje vloge socialne države so le nekateri izmed 

razlogov, zakaj je toliko zanimanja za socialno podjetništvo. Mnenja v javnosti so deljena. 

Nekateri vidijo ta sektor kot priložnost za reševanje družbenih vprašanj na bolj human in 

solidaren način, za druge pomeni dodaten vir črpanja že tako omejenih javnih sredstev in 

nelojalno konkurenco klasičnim podjetjem. 

Socialno podjetništvo ni nova iznajdba, se pa v zadnjih letih povečuje zanimanje zanj. 

Drugačno je zaradi vrednot, ki jih zagovarja, sicer pa uporablja orodja, ki so značilna za 

tradicionalno podjetništvo. Kot bodoči socialni pedagoginji, ki v vseh letih izobraževanja ni 

nikoli stopila v stik z ekonomijo, mi je bilo v začetku pisanja diplomskega dela kar težko. 

Moram pa reči, da sem se v tem času veliko naučila, saj je področje zanimivo, dinamično in 

polno izzivov. Iniciative v socialnem podjetništvu so med seboj zelo različne tako v vsebini 

kot v dejavnostih. Menim, da lahko svojo vlogo v sektorju najde tudi socialna pedagoginja. 

Delo s ciljnimi skupinami in skrb za opolnomočenje ter razvoj ključnih kompetenc pri 

zaposlenih bi lahko bilo izbrano področje dela. 

Za uspešen razvoj socialnega podjetništva sta bistvena dva dejavnika: podjetni posameznik 

oziroma organizacija in primerno organizirano in spodbudno podporno okolje. Raziskava je 

pokazala, da bo potrebno še na obeh področjih veliko postoriti. Potrebna je sprememba 

zakonodaje, ki bo odpravila omejitve za socialna podjetja in nudila več spodbud na področjih 

financiranja iniciativ in davčnih olajšav. Moja ugotovitev je tudi, da je področje socialnega 

podjetništva v Sloveniji premalo povezano. Uspešno mreženje socialnih podjetnikov, ki bi 

temeljilo na skupnih interesih, bi imelo večji vpliv na urejanje zakonodajne plati, dobrodošla 

bi bila izmenjava informacij pri delu z ranljivimi družbenimi skupinami, prenosi znanj v zvezi s 

poslovodenjem socialnih podjetij, razvojem kadrov in skupnim nastopom na trgu. 

Menim, da je za  socialno podjetništvo v prihodnje pomembno, da se razvijejo dobre prakse, 

ki bodo razvoj še spodbudile, medtem ko ga bodo slabe močno zajezile. 
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