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POVZETEK 

 

Družbene spremembe, brezposelnost, individualizacija, gospodarska kriza, nerazumno 

potrošništvo, osamljenost, negotovost itd. - vse to zaznamuje današnji čas. Kot odgovor na 

omenjeno pa se pojavlja iskanje novih pogledov na svet, obračanje k vrednotam skupnosti, 

povezovanja, pomoči sočloveku, ekologije ipd. Vedno več ljudi je privržencev načel socialne 

ekonomije, saj v njej vidijo alternativo kapitalističnemu družbenemu sistemu. 

Brezposelnost s seboj prinaša številne negativne posledice tako za posameznike, družbo kot 

celoto, kot tudi za državo, in nas potiska v smer iskanja novih oblik zaposlovanja. Za številne 

ranljive skupine ljudi, ki se zaradi takšnih in drugačnih težav ali omejitev pogosto ne znajdejo 

najbolje na trgu dela in so večkrat neuspešni pri iskanju zaposlitve, je potrebno iskati nove 

možnosti in oblike pomoči.  

Osrednji del diplomske naloge predstavlja tema socialnega podjetništva, ki ji namenjamo vse 

več pozornosti tudi v Sloveniji. S še zelo svežim Zakonom o socialnem podjetništvu, ki je začel 

veljati z začetkom leta 2012 in omogočil pridobitev statusa socialnega podjetja, odločneje 

stopamo v smeri ustvarjanja ugodnejših pogojev za razvoj socialnega podjetništva v Sloveniji.  

V raziskovalnem delu naloge sem z vpogledom v nekatere projekte, ki so pri nas delovali po 

načelih socialnega podjetništva in so bili sofinancirani z Javnim razpisom za spodbujanje 

razvoja socialnega podjetništva, skušala raziskati, kakšne so pravzaprav sedanje možnosti, da 

se socialno podjetje v našem okolju uspešno zažene in uveljavi. Projekti so se soočali s 

številnimi težavami, a kljub neustreznemu podpornemu okolju večina po pretečenem 

obdobju sofinanciranja s svojimi dejavnostmi nadaljuje. Pri omogočanju ustreznejših pogojev 

za socialno podjetništvo mora velik korak narediti še država in z ustreznimi uradnimi 

dokumenti podpreti razmah socialnih podjetij.  

 

 

 

KLJUČNE BESEDE: brezposelnost, težje zaposljive skupine, socialna ekonomija, socialno 

podjetje, Zakon o socialnem podjetništvu 



 

 

  



 

 

ABSTRACT 

 
Social changes, unemployment, individualization, economic crisis, unreasonable 

consumerism, loneliness, uncertainty etc. are all characteristics of modern time. In response 

to this, new world views are being formed. People are turning to the values of community, 

relations, neighborly help, ecology and so on. More and more people are becoming 

supporters of social economy because they view it as an alternative to the capitalist social 

system. 

Unemployment has numerous negative consequences for individuals, for society as a whole, 

as well as for the country, and also forces us to search for new forms of employment. 

Numerous vulnerable groups who, because of various problems or restrictions often do not 

manage well on the job market, are often unsuccessful at finding a job. Thus, we must seek 

new possibilities and forms of help for them.  

The main part of the thesis focuses on social entrepreneurship which is becoming more and 

more common also in Slovenia as well. The recent Social Entrepreneurship Act, which has 

been in use since the beginning of 2012 and has made it possible to attain the status of 

social companies, is a decisive step towards better conditions for the development of social 

entrepreneurship in Slovenia. 

The practical part of the thesis looks at some of the projects designed according to the 

principles of social entrepreneurship and co-financed with Public tender for stimulating the 

development of social entrepreneurship. It attempts to determine today’s possibilities for 

successfully founding and running a social enterprise. These projects faced numerous 

problems, among them unsupportive environments. However, even after the period of co-

financing, most of them still continue their work. The Slovenian government still has much 

work to do (e.g. the adoption of relevant official documents) to ensure that social 

entrepreneurship has better conditions in which to develop. 

 

KEYWORDS: unemployment, hard-to-place groups, social economy, social enterprise, Social 

Entrepreneurship Act 
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UVOD 

 

Socialna ekonomija je s svojimi vrednotami, idejami in načeli precej blizu teoriji, pa tudi 

praksi socialne pedagogike, ki predstavlja moje strokovno izhodišče pri bodoči zaposlitvi. 

Zaposlitvi, za katero se bom tako kot mnogi drugi "borila" na trgu dela ter upala, da bom 

med izbranci. Ob precejšnji brezposelnosti se ustvarja že kar realen občutek, da so določeni 

posamezniki, že na samem začetku diskvalificirani in nimajo možnosti, da bi enakovredno 

konkurirali številnim iskalcem zaposlitve. Delodajalcev ne zanimajo stiske in težave 

zaposlenega temveč dejstvo ali je delo opravljeno. Ljudje, ki ne zmorejo ali ne želijo 

sodelovati v kapitalističnem tržnem sistemu, se vse bolj obračajo k socialni ekonomiji ter v 

njej iščejo smisel in alternative. Tudi država se vedno bolj zaveda prednosti in koristi tretjega 

sektorja ter odkriva možnosti, ki bi bile uresničljive v našem prostoru. Korak naprej smo 

naredili s sprejetjem Zakona o socialnem podjetništvu, a mnogo je še odprtega. 

Socialna podjetja v prvi vrsti nudijo zaposlitev. Tema brezposelnosti je v diplomski nalogi 

predstavljena, ker se tesno povezuje s socialnim podjetništvom – z zaposlovanjem v socialnih 

podjetjih skušamo preprečevati morebitne negativne posledice brezposelnosti. Z 

raziskovanjem pomena dela sem skušala predstaviti vlogo in smisel, ki ju delu pripisuje 

posameznik. Sama opredelitev stanja brezposelnosti sooblikuje razumevanje motiviranosti 

posameznika za opravljanje zaposlitve, kar še zdaleč ni zanemarljivo, ko skušamo oblikovati 

programe pomoči. Drug pomemben razlog za teoretično raziskovanje brezposelnosti je moja 

ocena, da je visoka stopnja brezposelnosti pravzaprav razlog za zanimanje družbe in države 

za iskanje novih oblik zaposlovanja, pomoči brezposelnim ter skladno s tem razlog za 

zanimanje za socialno podjetništvo. Prav široka in ustrezna podpora države in širše družbe pa 

ugodnejše in sploh osnovne pogoje za razvoj socialnega podjetništva šele ustvarja.  

Tema socialnega podjetništva, še bolj pa socialne ekonomije, je zelo obširna in v diplomski 

nalogi ni predstavljena v vseh svojih razsežnostih. V teoretičnem delu sem želela predstaviti 

in opozoriti na določene probleme, ki se v tem polju pojavljajo, ter nakazati področja, ki se s 

socialnim podjetništvom povezujejo (npr. brezposelnost, družbena neenakost, ranljive 

skupine). V Sloveniji je še veliko neraziskanega, nedorečenega in bo v prihodnosti za jasnejšo 

sliko o socialnem podjetništvu potrebno še veliko storiti. Z diplomsko nalogo želim posredno 
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sodelovati tudi pri osveščanju o pomenu in koristih socialnega podjetništva. Ocenjujem, da 

se pri nas ideja socialnega podjetništva v družbi še ni dobro prijela in ostaja za večino ljudi 

razmeroma neznana.  

Svoje mesto v socialnem podjetju bi lahko našel tudi socialni pedagog. Širok spekter znanj 

mu omogoča, da lahko dela z različnimi ranljivimi skupinami, prav tako pa ima znanja iz 

vodenja in organizacije projektov, timskega dela, dela s skupinami in managementa. 

Ocenjujem sicer, da njegova znanja iz ekonomije in podjetništva še zdaleč niso zadostna za 

vodenje socialnega podjetja in bi bilo izobraževanje na tem področju nujno. Če pa obstaja 

želja, zanimanje in pripravljenost soočiti se z izzivom socialnega podjetništva, so kompetence 

socialnega pedagoga prav gotovo dobra osnova.  
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I   TEORETIČNI DEL 

 
 
 
 

1 BREZPOSELNOST 

Brezposelnost predstavlja problem za posameznike, kot tudi za celotno družbo. S seboj 

prinaša predvsem negativne posledice. Manjša finančna preskrbljenost, ki nastopa kot 

posledica brezposelnosti, običajno pomeni tudi slabšanje kakovosti življenja. Delu 

pripisujemo velik pomen, razlog za to pa ne izhaja zgolj iz ekonomske funkcije zaposlitve, 

temveč gre za vrednoto, ki se je izoblikovala že v času industrializacije. Red, marljivost, 

delavnost so bili razumljeni kot nekaj pozitivnega, v okviru miselnosti protestantizma pa tudi 

kot življenje po božjih načelih.  

Vzroki za brezposelnost so različni. Širša družba razloge za brezposelnost posameznikov 

neredko pripisuje njim samim, kar pa je v veliko primerih neupravičeno. Brezposelnost je  

namreč pogosto odvisna od gospodarskega stanja države, prav tako pa moramo upoštevati 

družbeno neenakost, ki mnoge posameznike že na samem začetku izključi iz enakovrednega 

boja na trgu dela. Številne težje zaposljive skupine ljudi se tako vrtijo v začaranem krogu 

brezposelnosti. Stanje širše brezposelnosti nas usmerja v razmišljanje o (ne)uspešnosti 

dosedanjih oblik pomoči ranljivim skupinam in iskanje novih pristopov. 

V nadaljevanju so predstavljene različne teme in področja, ki omogočajo širše razumevanje 

stanja brezposelnosti, ter se obenem tudi tesno povezujejo z osrednjo temo socialnega 

podjetništva.  

 

1.1 Pomen dela in zaposlitve 

Skozi zgodovino se je delo pojmovalo na različne načine, od nujnega zla, pa vse do osebne 

izpolnitve. Kljub subjektivnemu doživljanju pa ima pomembno vlogo pri tem pripisovanju 

prav gotovo tudi vrednost, ki jo družba kot celota namenja delu.  
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Beck (2001) opisuje, da je imelo delo v srednjem veku izrazito negativen prizvok. Dodeljeno 

je bilo nižjim slojem in je veljalo za nekaj manjvrednega, neplemenitega. Avtor omenjeno 

ilustrira takole: »Najbolj gotova znamenja podirajočega se sveta so se pokazala tam, kjer je 

moral moški potomec ugledne plemiške hiše poprijeti za "meščanski poklic" – beri: se 

spustiti v nižave medicine ali prava« (prav tam, str. 201). 

Pomen dela kot ga razumemo danes ima svoje korenine v 14. in 15. stoletju, ko je v ospredje 

začela prihajati pozitivna norma dela, marljivost in red pa sta bila razumljena kot vrednoti. 

Svoje sta dodali tudi industrializacija in kapitalizem, vsakdanje življenje pa se je vse bolj 

vrtelo okoli plačanega dela (Zorc Maver, 2007). Miselnost protestantizma je produktivnost in 

dobiček povzdigovala, zanjo sta predstavljala duhovni dosežek, delo v slavo Bogu. 

Podjetniška miselnost je v 18. in 19. stoletju delu pripisovala vlogo možnosti doseganja 

osebnega zadovoljstva in dostojanstva (Boštjančič, 2005). Tudi Karl Marx je v delu videl 

pomembno funkcijo za razvoj človeka, zanj je delo predstavljalo temeljno razsežnost 

človekove eksistence, možnost za razvoj posameznikove ustvarjalnosti, sposobnosti in 

možnost uresničevanja lastnih potencialov. Preko dela naj bi posameznik posledično 

zadovoljeval tudi potrebe drugih ter s tem odražal svojo humanost in skrb za druge (Počkar 

in Tavčar Krajnc, 2011). 

Industrializacija je delu v vseh razsežnostih nesporno prinesla nove pomene. Preko novega 

načina opravljanja dela v fizičnih oblikah se je postopno zgodil tudi premik v glavah ljudi. 

»Nikjer verjetno pomen, ki ga je pridobitno delo dobilo za življenje ljudi v industrijskem 

svetu, ni tako jasen kot takrat, ko se srečata dva neznanca in vprašata: "Kaj pa ste vi?" in ne 

odgovorita s hobijem: rejec golobov, ne z versko pripadnostjo: katolik, ne z navezavo na 

lepotni ideal: saj vendar vidite, imam rdeče lase in velike prsi – temveč z največjo 

samoumevnostjo sveta, ki s tem odgovorom pravzaprav pade s tečajev, s poklicem: 

kvalificirani delavec v Siemensu« (Beck, 2001, str. 202).  

V »družbah dela« kot sta Daheim in Schoenbauer (1993, v Zorc Maver, 2007) imenovala 

sodobne družbe, pri katerih se podružabljanje odvije v večinski meri preko dela, učinki 

zaposlitve niso bili zgolj ekonomske narave, temveč so bili materialni učinki preseženi tudi s 

socialnimi. Različna življenjska področja so se vrtela okrog zaposlitve in bila pod njenim 

vplivom, npr. samopodoba, identiteta posameznika Zorc Maverjeva (prav tam) pri tem 
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delovno naravnanem načinu življenja izpostavlja tudi gradnjo nove mentalitete, pravzaprav 

ustvarjanje posebnega tipa človeka, ki ustreza tovrstni družbeni naravnanosti, njegove 

notranje drže, motivacije, ki filozofiji takratne družbe odgovarjajo in jo omogočajo.  

Nove razmere, ki jih prinaša sodobni čas, negotovosti glede zaposlitve in nasploh glede 

življenjske poti posameznika prav gotovo spet prinašajo nove poglede na delo, kar pa ne 

pomeni, da smo se klasične delovne miselnosti preprosto otresli. Delo in zaposlitev še vedno 

predstavljata pomembno vrednoto. V raziskavah Slovensko javno mnenje (v nadaljevanju 

SJM) 2005/3 in 2008/1 (Toš idr., 2009), so anketirance med drugim prosili, če lahko z lestvico 

od ena do štiri ocenijo, kako pomembno je delo v njihovem življenju. Odgovori nakazujejo 

njegov precejšen pomen (večina odgovorov se nahaja med precej pomembno in zelo 

pomembno). 

 

Preglednica 1: Pomembnost dela v življenju posameznika (prirejeno po Toš idr., 2009, str. 

188 in 364) 

 

 zelo  precej  ne preveč sploh ni  ne vem, 
 pomembno pomembno   pomembno pomembno brez odgovora 
 

2005 47,0 45,1 5,0 2,4 0,5 
(okt./nov.) 
2008 58,6 35,4 5,2 0,7 0,2 
(apr./maj) 

 

V istih dveh raziskavah so ljudi spraševali, v kolikšni meri soglašajo s trditvami o delu. V obeh 

raziskavah so vsi rezultati razen enega (ki se nahaja le minimalno pod polovico) v večinski 

meri na strani soglašanja (skupaj soglašam in močno soglašam).  

 

Preglednica 2: Soglašanje s trditvami o delu – SJM 2008/1 (Toš idr., 2009, str. 367) 

  

 

močno  
soglašam 

 

 

soglašam 
 

niti – niti 
 

 

ne 
soglašam 

 

sploh ne 
soglašam 

 

ne 
vem 

 

brez 
odgovora 

 

Človek mora imeti  
službo, da lahko v celoti  
razvije svoje talente. 

22,8 
 

50,7 
 

12,6 
 

11,6 
 

1,5 
 

0,7 
 

0,1 
 

Poniževalno je, če človek  
prejema denar, ne da bi  
mu bilo treba delati 
zanj. 

16,1 
 
 

34,5 
 

 

18,1 
 

 

24,7 
 

 

5,2 
 

 

1,2 
 

 

0,2 
 

 



Možnosti razvoja socialnega podjetništva v Sloveniji  2012

 

16 

 

Ljudje, ki ne delajo, se 
polenijo. 

31,0 
 

52,4 
 

7,0 
 

7,8 
 

1,3 
 

0,5 
 

0,0 
 

Delo je človekova 
dolžnost do družbe. 

21,1 
 

55,6 
 

13,0 
 

8,6 
 

1,1 
 

0,7 
 

0,0 
 

Delo bi moralo biti 
vedno na prvem mestu, 
čeprav bi to pomenilo 
manj prostega časa. 

10,5 
 
 

37,7 
 
 

22,8 
 
 

23,4 
 
 

4,8 
 
 

0,8 
 
 

0,0 
 
 

 

Iz rezultatov je moč sklepati, da je delo za človeka sedanjega časa vrednota in da mu ljudje 

pripisujemo pozitiven pomen. Anketirani delo povečini vidijo kot dolžnost, predstavlja jim 

možnost, kjer se človek razvija, »lenobo« kot njegovo nasprotje itd. 

Prej omenjenemu nekoliko nasprotuje Boštjančičeva (2005), ki ocenjuje, da je pri nas delo 

kot vrednota v stanju stagnacije, ponekod po Evropi pa naj bi celo izgubljala pozitiven 

pomen. Vzroke za to vidi v tehnologijah in informatizaciji, ki nadomeščajo konkretne delavce, 

v primanjkovanju delovnih mest, višanju specializacije delovnih mest (delavec je vedno bolj 

obremenjen), kapitalistični usmeritvi, ki pričakuje visoko produktivnost in konkretne 

rezultate. 

Glede odnosa ljudi do dela oz. pomena, ki mu ga pripisujemo, Jurančič Šribarjeva (2007) 

pravi, da se je delovna etika prilagodila novim razmeram, ideologijam in se pravzaprav 

ohranila v tistih segmentih, ki pomagajo pri ustvarjanju, krepitvi in ohranjanju sedanje 

potrošniške družbe. Delovna etika brezposelnim pripisuje individualno krivdo za njihov 

položaj – nepripravljenost delati, nesposobnost, nemoralnost; revščina pa je »pravična« 

kazen za njihovo »lenobo«. Prav iz tega izhaja tudi njena funkcija – olajšanje družbene vesti – 

ki družbi na nek način omogoča, da gleda na revščino neobčutljivo, kot nekaj normalnega in 

zavzema pasiven položaj (prav tam). 

Ne glede na to kakšen pomen človeku predstavlja delo v sodobnem času, pa je dejstvo, da 

posameznik danes s pomočjo zaposlitve uresničuje oz. dosega različne cilje, kot so pridobitev 

dohodka, zagotavljanje nekaterih socialnih pravic, širitev socialne mreže, lahko tudi 

pridobitev ugleda, moči itd. Počkarjeva in Tavčar Krajnčeva (2011) ocenjujeta, da zaposlitev 

predstavlja glavni vir dohodkov (tudi v raziskavi SJM 2006/1 anketiranci kot glavni vir 

dohodka v gospodinjstvu navajajo plače (Toš idr., 2009)) in torej nesporno vpliva na 

ekonomsko stanje ljudi. Ob tem avtorici pravita, da je določena stopnja materialne 
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preskrbljenosti osnova za zadovoljevanje nekaterih potreb, kot so potreba po pripadnosti, 

samospoštovanju, samouresničevanju. Zaposlitev je povezana z družbenim ugledom in 

močjo, se pravi tudi s statusom posameznika v družbi. Z njo so povezane tudi določene 

socialne pravice (npr. zdravstveno, pokojninsko, invalidsko zavarovanje, zavarovanje za 

brezposelnost). Zorc Maverjeva (2007) plačano delo povezuje z nekaterimi temeljnimi pogoji 

(varnost, priznanje), ki naj bi bili tudi osnova za ugoden identitetni razvoj in socialno 

integracijo. Tudi Boštjančičeva (2005) opozarja na širšo funkcijo dela kot le ekonomsko. 

Pravi, da delo sooblikuje oz. izpolnjuje različne vloge in potrebe posameznika – 

samospoštovanje, samoizpolnjevanje, oblikovanje identitete, socialno interakcijo, status.  

Zaposlitev lahko posamezniku nesporno prinese številne pozitivne posledice, vse bolj pa se 

zavedamo tudi pomena motiviranega in zadovoljnega posameznika na delovnem mestu. 

Prav gotovo ni dovolj le, sploh če se želimo izogniti negativnim posledicam dela, da ima 

posameznik možnost zaposlitve, ampak bi bilo dobro, da bi delovno mesto omogočalo prej 

omenjeno zadovoljevanje potreb in razvoj posameznika. 

 

1.2 Trg dela in merjenje brezposelnosti 

Delo kot vrednota prihaja v ospredje še posebej v družbi in času, ko se soočamo s 

pomanjkanjem delovnih mest. Zdi se, da se na trgu dela odvija prava borba za posamezna 

delovna mesta, v kateri zmagujejo najhitrejši, najbolj sposobni, najbolj izkušeni. Že tako ali 

tako je v tem času težko priti do zaposlitve, ob tem pa se je praktično nemogoče ogniti misli, 

da posamezniki iz težje zaposljivih skupin pravzaprav sploh nimajo možnosti in tako ostajajo 

v začaranem krogu brezposelnosti. 

Število brezposelnih nam lahko pove marsikaj o možnostih na trgu dela, kot tudi o kakovosti 

življenja ljudi v določeni družbi. Merjenje brezposelnosti pa ni tako preprosto, saj so ob 

različnih definicijah in vrstah brezposelnosti, različnih virih in načinih merjenja lahko razlike v 

končnih številkah precejšnje.  

Statistični urad Republike Slovenije – v nadaljevanju SURS – (2012a) navaja dve metodologiji, 

po katerih izračunava odstotek brezposelnih v aktivnem prebivalstvu: registrirano 
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brezposelnost  in anketno brezposelnost. V okviru slednje se uporablja Anketa o delovni sili, 

s pomočjo katere so med brezposelne osebe uvrščene osebe, ki so brezposelne po 

mednarodno primerljivih kriterijih, tj. oseba ni (samo)zaposlena in v tednu pred 

anketiranjem ni opravljala kakršnega koli dela za plačilo, je v zadnjih štirih tednih zaposlitev 

aktivno iskala in je pripravljena sprejeti delo takoj oz. v roku dveh tednov (Pečar, 2006). V 

okviru prve pa je pozornost usmerjena le na nacionalno raven – med brezposelne prištevajo 

osebe, ki se prijavijo na Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje (v nadaljevanju ZRSZ), 

merila zanje pa določa Zavod.  

Rezultati anketne brezposelnosti so proti koncu leta 2011 pokazali, da je brezposelnih 

posameznikov okrog 89.000. Delovno sposobnih ljudi je bilo 1,760.000, od tega pa 738.000 

neaktivnih, tj. takšnih, ki ne želijo delati; takšnih, ki želijo delati, a dela ne iščejo aktivno; 

takšnih, ki delo iščejo, a ga ne bi sprejeli takoj, in drugih posameznikov (brezposelni so zajeti 

v skupino aktivnih iskalcev dela, kamor so uvrščeni tudi delovno aktivni posamezniki) (SURS, 

2012b). Drugačne rezultate so zabeležili na ZRSZ (2012b), kjer poročajo o nekoliko višjih 

številkah. Konec leta 2011 so registrirano brezposelnost zabeležili pri 112.754, povprečno 

leta 2011 pa pri 110.692 osebah. 

Pečarjeva (2006) vzroke za številčno nesorazmernost rezultatov obeh merjenj poleg razlik v 

sami definiciji vidi še v dveh vzrokih: določeni, sicer registrirani brezposelni, ne iščejo dela 

aktivno (mnogi med njimi so dolgotrajno brezposelni, njihova pasivnost pa je povezana z 

občutkom, da zaposlitve tako ali tako ne morejo dobiti), določeni, sicer registrirani 

brezposelni, pa so delovno aktivni znotraj sive ekonomije ali kot pomagajoči družinski člani v 

družinski pridobitni dejavnosti (npr. na kmetiji). Smisel za prijavo na ZRSZ mnogi vidijo v 

nekaterih ugodnostih (pravicah), ki jih ta prinaša, nadzor nad aktivnostjo brezposelnih pa ni 

prav dobro voden zaradi razmerja med številom svetovalcev na eni in brezposelnih na drugi 

strani. 

Slika 1 prikazuje razliko med beleženjem števila anketno brezposelnih in registrirano 

brezposelnih oseb. Obe metodologiji zajemata osebe, ki izpolnjujejo hkrati mednarodno 

primerljive kriterije, kot tudi kriterije ZRSZ. Anketna brezposelnost poleg omenjenih obsega 

še osebe, ki niso registrirane na Zavodu iz takšnih ali drugačnih razlogov, prav tako pa niso 

opravljale kakršnega koli dela za plačilo, zaposlitev pa iščejo aktivno. Registrirana 
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brezposelnost po drugi strani, za razliko od anketne, pokriva tudi ljudi, ki zaposlitve ne nujno 

iščejo aktivno, a se zaradi določenih pravic, ki so jim nudene kot brezposelnim, na Zavodu 

vseeno registrirajo. Motiviranost posameznika za iskanje službe je torej povezana z anketno 

brezposelnimi, medtem ko z registrirano brezposelnimi ne nujno. Število slednjih je vedno 

načeloma višje.    

 

Slika 1: Prikaz razlike v beleženju števila brezposelnih (registrirana in anketna brezposelnost) 

– Slovenija, 4. četrtletje 2011 (prirejeno po SURS, 2012b, str. 2) 
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*Med anketno brezposelne so uvrščene osebe, ki so brezposelne po mednarodno primerljivih kriterijih, tj. 

oseba ni (samo)zaposlena in v tednu pred anketiranjem ni opravljala kakršnega koli dela za plačilo, je v zadnjih 

štirih tednih zaposlitev aktivno iskala in je pripravljena sprejeti delo takoj oz. v roku dveh tednov (Pečar, 2006). 

 

Ne glede na razlike, pa po obeh metodologijah v zadnjih štirih letih beležijo porast 

brezposelnih. Glede na Anketo o delovni sili je bilo od leta 2008 ob koncu vsakega leta 

zabeleženo povišanje brezposelnosti. Od tretjega četrtletja 2008 pa do zadnjega četrtletja v 
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2011 se je brezposelnost povečala za 112 odstotkov. Ob tem izpostavljajo tudi problem 

vedno večjega števila dolgotrajno brezposelnih (Lah in Svetin, 2012). Na ZRSZ (2012b) prav 

tako poročajo o slabšanju razmer na trgu dela od konca leta 2008. Hitrejše poviševanje 

brezposelnosti, ki smo mu lahko bili priča leta 2009, se je v letu 2010 nekoliko upočasnilo, a 

se je proti koncu tega leta ter v začetku in koncu naslednjega, ponovilo.  

 

Graf 1: Gibanje registrirane brezposelnosti, 2005–2012 (ZRSZ, 2012a) 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Naraščanje števila brezposelnih prav gotovo ni dober motivacijski dejavnik za tiste, ki iščejo 

zaposlitev. Je pa lahko pobuda za pregled in oceno dosedanjih oblik pomoči brezposelnim ter 

iskanje novih načinov zaposlovanja.  

 

1.3 Družbena neenakost 

Družbena neenakost se na tem mestu omenja predvsem iz razloga, ker se tesno povezuje s 

porazdelitvijo brezposelnosti v družbi. Ljudje, ki izhajajo iz revnejših družin, težjih življenjskih 

pogojev, imajo manj moči, ugleda, kapitala (ekonomskega, kulturnega, socialnega ali 

drugega) ipd. se teh neenakosti pogosto ne morejo otresti, kar jih ovira tudi pri iskanju 

zaposlitve. Lahko bi rekli, da družbena porazdelitev brezposelnosti pravzaprav izhaja iz 

družbene neenakosti. Na tem mestu velja še opozoriti, da družbena neenakost v diplomski 
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nalogi ni predstavljena obširneje oz. bolj poglobljeno, z njenim omenjanjem želim le 

opozoriti na njeno povezavo z brezposelnostjo oz. težje zaposljivimi skupinami ljudi, s 

katerimi se ukvarja tudi socialno podjetništvo.  

Na družbeno neenakost lahko gledamo iz različnih vidikov, na različne načine jo lahko 

razumemo in opravičujemo. Prisotna je v vsaki družbi in s strani nekaterih na neki ravni tudi 

vedno zaželena.  

Dejstvo je, da se posamezniki rodimo v različnih okoljih, ki niso za vse ista, nevtralna, 

nestratificirana. Družbeni prostori, v katerih odraščamo, pomembno določajo pogoje in 

priložnosti, s katerimi se bomo soočali. Družbena neenakost je pravzaprav razdalja med 

skupinami ljudi, izmed katerih so se nekatere zaradi neenake razdelitve omejenih dobrin 

(bogastvo, moč, ugled) povzdignile nad druge (Dragoš in Leskošek, 2003). 

Prizadevanje za zmanjševanje družbene neenakosti oz. oblikovanje politik za zmanjševanje 

neenakosti ni mogoče brez razumevanja procesov, ki ustvarjajo neenakosti na mikro ravni. 

Potrebno bi bilo vsem omogočiti prehajanje po družbeni lestvici navzgor in krepitev tistih, ki 

nimajo veliko možnosti ali so izključeni. Programi pomoči se morajo usmerjati v življenjske 

pogoje izključenih ljudi, v spreminjanje pogledov širše družbe in ne v spreminjanje in 

prilagajanje ranljive skupine, kot je to pogosto (prav tam). 

Družbene razlike kot prikazuje Slika 2, se v krogu ponavljajo kot vzročno posledične 

povezave. Te razlike poglabljamo, ko določene nagrajujemo z omejenimi viri (bogastvom, 

močjo, ugledom). Neenakost, ki nastopi kot posledica, proizvaja in poglablja družbene razlike 

in s tem se krog ponovno ponovi. Skupine ljudi, ki od začaranega kroga nimajo koristi, oz. so 

zaradi njega v slabšem položaju, iz kroga le stežka izstopijo. Drugim skupinam pa je v 

interesu, da se krog ohranja, saj so namreč same zaradi njega v nadrejenem položaju.  
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Slika 2: Vzročno posledična povezava družbenih razlik in neenakosti (prirejeno po Dragoš in 

Leskošek, 2003, str. 23) 

 

 

1.3.1 Družbena porazdelitev brezposelnosti in težje zaposljive 

skupine 
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nobenih evidencah in nimajo posebnega statusa, oz. so skrite med dolgotrajno 

brezposelnimi (npr. osebe z zdravstvenimi težavami in kroničnimi obolenji, pripadniki 

nekaterih etničnih skupin, azilanti, begunci, osebe odvisne od prepovedanih drog in 

alkohola). 

Težave, s katerimi se soočajo brezposelni pri iskanju zaposlitve, so številne in raznovrstne.  

Marsikdo, ki se sooča z dolgotrajno brezposelnostjo je povezan s šibkim socialnim kapitalom, 

kar lahko predstavlja oviro tudi pri iskanju zaposlitve. Cvahtetova (2004) pri tem opozarja še 

na družbena razmerja moči, ki jo lahko prepoznamo v različnih oblikah, npr. denarju, fizični 

moči, položaju v družbi. Razmerja moči lahko govorijo bolj v prid nekaterim skupinam kot 

drugim, ki se pravzaprav sploh ne morejo priključiti boju, v katerem ni vnaprej določenih 

pravil oz. jih ključni igralci sprotno spreminjajo. Lužarjeva idr. (2005) izpostavljajo težave 

nekonkurenčnosti brezposelnih posameznikov iz ranljivih skupin, njihov težek, izrazito slab in 

dolgotrajen socialni in ekonomski položaj.   

In prav pri skupinah ljudi z obrobja, pri ljudeh, ki se soočajo z raznimi boleznimi, primanjkljaji, 

dolgotrajno brezposelnih, manj izobraženih, starejših, iskalcih prve zaposlitve itd. je problem 

brezposelnosti še posebej pereč. Reševanje problematike brezposelnosti pri teh ciljnih 

skupinah zahteva posebno pozornost in nekoliko drugačen pristop. Že v Splošni deklaraciji 

človekovih pravic (1948) je v prvi točki 23. člena zapisano: »Vsakdo ima pravico do dela in 

proste izbire zaposlitve, do pravičnih in zadovoljivih delovnih pogojev in do varstva pred 

brezposelnostjo.« Izpuščanje določenih skupin ljudi zaradi težje zaposljivosti ni dopustno, 

potrebno je iskati alternative in predvsem resno pristopiti k iskanju možnosti doslednega 

zagotavljanja pravice. Tudi Ustava Republike Slovenije (1991) v 49. členu bralcu nekoliko 

optimistično in nerealno oriše svobodo dela, ko pravi »Vsakomur je pod enakimi pogoji 

dostopno vsako delovno mesto.« Tudi z »Vsakdo prosto izbira zaposlitev.« se ustvarja 

nekakšen paradoks, če je izbira zelo omejena.  

»Naraščanje števila socialnih stisk zaradi materialne ogroženosti je potrebno /…/ obravnavati 

v širšem kontekstu, v kontekstu brezposelnosti, padanja osveščenosti družbe in države, ki v 

brezkompromisnem liberalnem kapitalizmu ne najde prostora za ljudi, ki ne zmorejo več bitk 

s kapitalističnimi družbenimi vrednotami. Ni prostora za ljudi, ki so drugačni, za vse tiste, ki 

so slabše socialno in zdravstveno opremljeni« (Cvahte, 2004). 
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Kot eno izmed značilnih skupin brezposelnih Žorga in Poljšak Škrabanova (2007) navajata 

mlade v zahodnih družbah in njihovo nezaposlenost opisujeta kot normo. Ta za sabo potegne 

tudi kasnejši prehod v odraslost, k samostojnosti, ekonomski neodvisnosti, poznejšem 

starševstvu, bivanjski samostojnosti ipd. 

Posameznim skupinam, ki so že v osnovi potisnjene na obrobje, brezposelnost predstavlja še 

dodaten dejavnik tveganja. Zaradi povečini manjšega ekonomskega, socialnega in kulturnega 

kapitala je spopadanje teh posameznikov s situacijo brez zaposlitve precej oteženo in obstaja 

možnost dodatne stigmatizacije in marginalizacije. Zidarjeva in Rihterjeva (2010) poudarjata, 

da je dejavnik tveganja soočanja z revščino pri ranljivih skupinah občutno višji, materialno 

pomanjkanje pa naj bi neredko bilo tesno povezano s socialno izključenostjo. 

Pri pomoči iskanja zaposlitve težje zaposljivim skupinam ljudi, so potrebni posebni ukrepi in 

drugačne vrste pomoči, pri čemer imajo posamezne skupine specifične potrebe in 

značilnosti, ki bi jih morali vzeti v obzir. Pri soočanju z revščino in socialno izključenostjo, ki 

sta pogosti spremljevalki brezposelnosti, Zidarjeva in Rihterjeva (2010) pravita, da je večina 

strategij soočanja usmerjena v sprejemanje revščine in zmanjševanje škode, s čimer pa gre 

pravzaprav za odvzemanje družbene moči ljudem, ki se s to situacijo soočajo, namesto da bi 

se povezovali ali organizirali in si s tem pomagali sami. Razmišljati bi morali o strategijah, ki 

temeljijo na pozitivnih in proaktivnih modelih. 

Zahteve po dejavnejšem vključevanju države v razvoj socialne ekonomije oz. podjetništva so 

vse glasnejše. Lužarjeva idr. (2005) poudarjajo, da mora država bolj aktivno razreševati  

naraščajoča strukturna neskladja na trgu dela. Menijo, da je potrebno predvsem spodbujati 

podjetništvo in ustvarjati nova delovna mesta na področjih socialne ekonomije – javnih 

storitev, neprofitnih organizacij, ekologije ipd. 

 

1.4 Posledice brezposelnosti 

Brezposelnost lahko v različnih okoljih posameznikom prinaša različne posledice. Socialne in 

ekonomske razmere, s katerimi se soočajo ljudje v posameznih državah, sooblikujejo 

situacijo, v kateri se znajde nekdo, ki je brez zaposlitve.  
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Odziv oz. spopadanje z nezaposlenostjo se bistveno razlikuje od osebe do osebe, pri čemer v 

ozadju igrajo pomembno vlogo različni kompleksni dejavniki. Posameznik s svojo osebnostjo, 

preteklostjo, izkušnjami ipd. se na situacijo brezposelnosti odzove v skladu s svojimi 

sposobnostmi, od njegovega kognitivnega odziva pa je odvisno tudi njegovo konkretno 

ravnanje. Na razlike v individualnem odzivu opozarjata tudi Žorga in Poljšak 

Škrabanova (2007), ki ugotavljata, da se razlike pojavljajo v povezavi s starostjo posameznika, 

spolom, izobrazbo, da svojo vlogo odigra socialno in družbeno ozadje, pomembno pa je tudi, 

v kolikšni meri brezposelnost ogroža cilje posameznika. Glede na omenjeno posameznik 

kognitivno interpretira položaj, v katerem se je znašel.  

Brezposelnost posameznika, poleg očitne posledice izostanka dohodka, lahko spremljajo še 

številni drugi negativni učinki, ki so lahko fizične, psihične, socialne in materialne narave. To 

lahko predstavlja pomemben stresni dejavnik, zaradi katerega se utegnejo pojaviti težave v 

psihičnem in telesnem zdravju. Pogosto se posameznik ob soočenju s situacijo izostanka 

zaposlitve ne znajde, na novo mora vzpostavljati ravnotežje med seboj in zahtevami okolja 

(Žorga in Poljšak Škraban, 2007). Na samo spopadanje z brezposelnostjo vpliva veliko 

različnih dejavnikov: poleg individualnih značilnosti posameznika, njegovih znanj, izkušenj, 

motivacije, videnja možnosti izhoda oz. uspeha, tudi čas trajanja brezposelnosti, varovalni 

dejavniki itd. 

Na stisko človeka, ki se sooča z brezposelnostjo, opozarja tudi Cvahtetova (2004), ki pravi, da 

stanje nezaposlenosti mnogokrat ni odvisno od posameznika. Pomembno vlogo pri 

možnostih opravljanja dela brezposelnih pripisuje družbenim pogojem, političnemu sistemu 

in pripravljenosti države pri reševanju problematike. Kot konkretne negativne posledice 

brezposelnosti in prezgodnjega upokojevanja za delo še sposobnih ljudi navaja izgubo znanj 

in veščin, možnost socialne izključenosti, revščine ter ustvarjanje odrinjene skupine ljudi, ki 

se počutijo nekoristni, ogoljufani, brezvoljni, nesrečni, mogoče celo agresivno nastrojeni do 

družbe, ki jih je postavila v ta položaj. 

Ena izmed pomembnih posledic brezposelnosti je lahko tudi socialna izključenost. Pri njej gre 

za »dinamičen večdimenzionalni proces, ki vključuje tako objektivne situacije ter socialne in 

ekonomske vidike življenja kot tudi subjektivne izkušnje ter za posameznika razpoložljive 

individualne in socialne vire. Tesno in dinamično je povezana z materialnim položajem na eni 
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strani ter navadami in vrednotami posameznika na drugi« (Rapuš Pavel, 2005, str. 339). 

Posameznik se ne čuti kot del družbe, temveč izključen iz nje, občutek nepripadnosti pa 

lahko privede do notranjih stisk.  

Ne gre zanemariti niti psiholoških vidikov, ki imajo na posameznika znaten vpliv. Slabša 

samopodoba, nižanje zaupanja vase, v svoje sposobnosti, povišan stres, občutek nemoči, 

negotovosti, brezupa in depresivnost so le nekateri izmed možnih učinkov, ki jih 

brezposelnost lahko prinaša. Negativni občutki so pogostejši, njihova intenzivnost pa se 

povečuje, tem daljša ko je brezposelnost in tem slabše so sposobnosti posameznika za 

spoprijemanje s situacijo.  

V okviru raziskave Socialna Slovenija, ki so jo opravili na Visoki šoli za socialno delo v Ljubljani 

so izvedli številne intervjuje z brezposelnimi osebami, v okviru katerih so intervjuvanci 

poročali tudi o posledicah, ki jih občutijo kot brezposelni. Najpogosteje so poročali o težavi 

pomanjkanja denarja in stiskah, ki so jih zaradi tega občutili. Kot težavno so doživljali 

privajanje k skromnejšemu načinu življenja. Povezana s tem je tudi stanovanjska 

problematika ter skrb vzdrževanja otrok brezposelnih z družino. Nadalje so poročali o 

občutkih zapostavljenosti, odvečnosti, krivde, negotovosti itd. Ocenjevali so, da so se 

predvsem negativno spremenili odnosi v njihovih družinah, določeni so poročali tudi o 

spremenjenih odnosih sosedov. Prav tako se mnogi niso znašli, ko je bilo naenkrat toliko 

prostega časa, pogrešali so izgubljeno delo, svoje delovno mesto (Kavar Vidmar, 1993). 

Po drugi strani lahko brezposelnost poleg negativnih posledic, prinaša tudi pozitivne. Človeku 

lahko predstavlja nekakšen nov zagon, nov začetek, poglobitev samega vase, iskanje novih 

priložnosti, možnosti za samoizpolnitev. To je le malo mogoče, če se človek sooča z revščino, 

problemom preživetja. Tudi različni avtorji v prvi vrsti poročajo predvsem o negativnih 

posledicah, pozitivnih pa se praktično ne omenja.  

Posledice brezposelnosti seveda presegajo samega posameznika in imajo vpliv tudi na 

družbo. Višja kot je brezposelnost, večji je strah trenutno zaposlenih pred izgubo službe. Ne 

le, da je stanje brezposelnosti tesno povezano tudi s težavami različnih podjetij, ki se takrat 

pogosto soočajo s problemom obstanka (npr. v recesiji), ampak se obenem posamezniki vse 

bolj zavedajo svoje hitre zamenljivosti. Lužarjeva idr. (2005) opozarjajo tudi na posreden 



Možnosti razvoja socialnega podjetništva v Sloveniji  2012

 

27 

 

vpliv brezposelnosti na manjši družbeni proizvod, saj potenciali, ki so na voljo, niso v celoti 

izkoriščeni. Tako je tudi v interesu države, da je odstotek brezposelnih čim nižji. 

  

2 SOCIALNO PODJETNIŠTVO 

Pogosto je moč slišati kritike kapitalističnega sistema, ki naj bi sodobnega človeka preobračal 

v nerazumnega potrošnika, ki živi osamljen v množici in se sooča z neobvladljivim življenjskim 

slogom in negotovostjo o svoji prihodnosti. Zato tudi niso presenetljive kritike takšnega 

načina življenja in razmišljanje o vračanju k osnovam, obračanju k sočloveku, ekološke teme, 

iskanje novih vrednot, alternativ, novega pogleda na svet. Nekakšen svojevrsten odziv na 

omenjeno lahko predstavlja obračanje k socialni ekonomiji. 

Socialno podjetništvo se je pravzaprav res začelo razvijati kot nov razvojni model. Temu 

razvoju smo lahko bili priča predvsem v zadnjem desetletju preko spodbude družbenih 

aktivistov z inovativnim, praktičnim in vizionarskim pogledom. In prav to podjetništvo z 

družbenimi cilji predstavlja nove, inovativne rešitve za reševanje obstoječih družbenih 

problemov (Kovač, 2010). Socialna ekonomija nasploh prinaša drugačne vrednote, motive, 

cilje kot neoliberalistično pojmovanje (glej Preglednico 3). V socialnoekonomskem 

pojmovanju  je iskanje ravnotežja med ponudbo in povpraševanjem preusmerjeno bolj na 

osebno raven. Išče se sporazum med prodajalci in kupci. Individualizem in egoizem sta 

presežena z skrbjo za obče dobro, podjetje ne ščiti zgolj interesov lastnikov temveč gleda na 

pravice vseh deležnikov. Poudarek je na interakciji, povezovanju ljudi, sodelovanje je možno 

tudi s konkurenco. Država ne nastopa zgolj kot zaščitnik svobode trga, temveč se usmerja 

bolj v socialne pravice ljudi. Po besedah Veselove (2010, str. 23) naj bi socialna ekonomija 

zavzemala vlogo »nujne varovalke kapitalističnega sistema izkoriščanja«. 
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Preglednica 3: Primerjava socialnoekonomskega pogleda z neoliberalističnim (Podnar in 

Golob, 2002, str. 960) 

 

Neoliberalistično 
pojmovanje 

 

Socialnoekonomsko 
pojmovanje 

 

Središče 
 

Ravnotežje ponudbe in 
povpraševanja 

Sporazum med prodajalci 
in kupci 

Motiv 

 

Zadovoljevanje interesov 
posameznikov/akumulacija 
bogastva 

Skrb za obče dobro/ 
redistribucija bogastva 

 

Delovanje Konkurenca Konkurenca in kooperacija 

Odnos do okolja Okolje kot vir resursov Skrb za ohranitev okolja 

Posameznik Homo economicus Homo socio-economicus 

Država Zaščitnik svobode trga Socialna država 

Podjetje 

 

Zasledovalec profita in zaščitnik 
interesov lastnikov 

 

Zaščitnik pravic deležnikov  

in akter pri reševanju 

socialnih problemov 

 

Ob oblikovanju novih pogledov pa Veselova (2010) izpostavlja, da večina raziskovalcev 

socialne ekonomije gleda nanjo kot dopolnilo dejavnostim klasičnega kapitalizma in ne kot 

alternativo, kar se jih zdi problematično.  

Obetavno se sliši, ko Lužarjeva idr. (2005) pravijo, da se v Evropski uniji vse bolj zavedamo 

pomena socialne ekonomije in koristi, ki jih s sabo prinaša. Navajajo podatke, da naj bi v 

starih članicah EU v okviru socialne ekonomije zaposlovali devet milijonov ljudi, ki ustvarjajo 

okoli 10 odstotkov BDP (po podatkih Strategije razvoja socialnega podjetništva za obdobje 

2012–2015 – osnutek (2011) celo že 11 milijonov). Po drugi strani pa Kovačeva (2010) 

opozarja, da Slovenija Evrope ne dohaja, saj za povprečjem Evrope kar precej zaostaja – 

socialna ekonomija naj bi pri nas zagotavljala štirikrat manj delovnih mest v primerjavi z 

evropskim povprečjem.  

 

2.1 Socialna ekonomija 

Za socialno ekonomijo in socialno podjetništvo je v literaturi mogoče najti številne različne 

definicije. Kljub temu pa imajo vsa ta pojmovanja skupne točke in sicer v izpostavljanju 
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socialne in etične funkcije ekonomije in postavljanju obče družbene koristi pred vse (Podnar 

in Golob, 2002). V polju socialne ekonomije se združujejo posamezniki, ki stremijo k 

skupnostnim in osebnim ciljem, osrednje mesto zanimanja pa je človek kot celostna 

osebnost in njegovo naravno okolje (Vesel, 2010). Lužarjeva idr. (2005) pravijo, da gre v 

okviru socialne ekonomije za organizacije/podjetja, ki so ustanovljene z družbenim ciljem, 

znotraj njih vlada demokratični princip, njihova pomembna vrednota pa je solidarnost. 

Njihove aktivnosti imajo socialni cilj, v katerega se usmerja tudi pridobljen dobiček.  

Pri nas se problemi definiranja gotovo pojavljajo tudi zaradi še ne tolikšne razširjenosti oz. 

poznavanja področja, kot seveda tudi v splošnem zaradi določene neoprijemljivosti pojma 

socialne ekonomije. Veselova (2010) zaznava tudi prisotnost pomanjkanja raziskav socialne 

ekonomije, poglobljenega pregleda razvoja idej socialne ekonomije, razlik in skupnih točk 

različnih konceptov.  

Pavel in Štefančičeva (2005) razlog za nejasnost koncepta vidita tudi v bolj mednarodnem 

kontekstu – namreč v neenotnosti področja urejenosti zakonodaje za zaposlovanje težje 

zaposljivih oseb različnih držav. Pravita tudi, da je prispevek dodal že sam zgodovinski razvoj, 

kajti številne socialne organizacije oz. socialna podjetja imajo svoje predhodnice v 

rehabilitacijskih združenjih, javnih službah oz. v drugih lokalnih organih ter so neredko še 

vedno vezane na lokalne socialne ali zdravstvene službe. Spregledati ne gre niti nejasnih in 

različnih namenov, ki jih izpostavljajo pravzaprav same socialne organizacije in socialna 

podjetja.  

Slapnik (2010) opozarja, da se nejasnost vnaša ne le z različnimi definicijami, temveč tudi z 

uporabo neenotnih terminov. V evropskih državah lahko za sektor socialne ekonomije 

zasledimo poimenovanja kot so socialno gospodarstvo, solidarnostno gospodarstvo, tretji 

sektor, pri nas govorimo o nevladnem sektorju … Tudi Veselova (2010) omenja različna 

poimenovanja, poleg že zapisanih opozarja na izraz socialno podjetništvo, ki naj bi se tako 

drugje kot tudi pri nas večkrat pojavljal kot nadomestni termin za socialno ekonomijo. 

Mogoče je tudi zaslediti izraz neprofitne organizacije (a ne vedno kot sopomenko socialni 

ekonomiji);  že omenjeni tretji sektor ter NVO sektor pa se naj bi bila prisotna kot pogovorna 

izraza.  
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Ob težavnosti definiranja terminov Jurančič Šribarjeva in Cerarjeva (2011) opozarjata tudi na 

problem dobesednega prevoda iz angleščine (social economy) in kot alternativo ponujata 

izraz družbena ali skupnostna ekonomija. Po njunem mnenju se zaradi neustreznega prevoda 

pojem večkrat napačno enači in povezuje s socialno-varstvenimi programi in socialnim 

vključevanjem ranljivih skupin. Pojem socialne ekonomije pa je širši in presega omejevanje 

zgolj na določene skupine ljudi. V osnovi gre za pokrivanje dejavnosti, ki ustvarjajo 

skupnostno dobrobit in omogočajo sodelovanje različnih družbenih skupin. Vse skupine ljudi 

(z obrobja in tiste, ki tam niso) nastopajo v polju socialne ekonomije enakopravno. Tudi 

nekateri drugi avtorji (Lužarjeva idr., 2005, Kovačeva, 2010) bi namesto uporabe tujke 

socialen raje uporabljali družben. Prvi izraz se jim zdi problematičen zaradi slabšalnega 

prizvoka, ki naj bi ga spremljal. Po drugi strani pa v raziskavi Uvajanje modela socialnega 

podjetništva v treh pilotskih regijah v Sloveniji, opozarjajo tudi na morebitno neustreznost 

izraza družben, saj naj bi sprožal asociacije na družbeni sistem, ki je bil pri nas uveljavljen v 

preteklosti. Splošen problem nerazumevanja oz. pomanjkanja skupnega soglasja o socialni 

ekonomiji predstavlja težavo med strokovnjaki, še večjo pa med širšo javnostjo in načrtovalci 

politike (Ekonomski inštitut Maribor, 2005). 

Branco idr. (2004) opozarjajo tudi na mnogovrstno izrazoslovje pri definiranju ranljivih 

posameznikov, ki se kot ciljna skupina pojavljajo v polju socialne ekonomije. To je za avtorje 

sicer dokaz o prizadevanju iskanja nestigmatizirane definicije, ki posameznika iz ciljne 

skupine v prvi vrsti ne bi zaznamovala z njegovo prikrajšanostjo, boleznijo, ga dokončno 

stigmatizirala, ampak dopuščala odprte možnosti za prehajanje ljudi med posameznimi 

skupinami in v skupino aktivnega prebivalstva. Avtorjem se zdi najprimernejši izraz ranljive 

skupine.  

Definiranje socialne ekonomije in podjetništva, dojemanje in sprejemanje s strani širše 

javnosti bo v prihodnosti sooblikovalo razvoj socialno-ekonomskih projektov, alternativnih 

oblik delovanja na področju delovnih in medčloveških odnosov (Jurančič Šribar in Cerar, 

2011) 

Pri razumevanju socialne ekonomije si lahko pomagamo tudi njenim širšim umeščanjem. 

Lužarjeva idr. (2005) uvrščajo socialno ekonomijo kot del enega izmed treh sistemov 

ekonomije (glej Sliko 3). Medtem ko sta prvi (zasebno-tržno usmerjen) in drugi sistem (javne 
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službe) bolj ali manj v domeni posameznikov oz. države, tretji sistem izhaja iz pobud civilne 

družbe. V ospredju je socialni namen, vzajemnost, samopomoč. Civilna družba se organizira 

sama, z namenom zadovoljevanja potreb, ki jih druga dva sektorja ne pokrivata. Gre za 

organizacije, ki so aktivne na lokalni in skupnostni ravni in bolj kot ne temeljijo na 

prostovoljstvu (npr. medsosedska pomoč, društva, civilna združenja, podporne skupine, 

dobrodelne organizacije). Socialna ekonomija obsega različne organizacije. Poleg 

opolnomočenja posameznikov je usmerjena tudi v lokalno okolje in proizvajanje skupnostnih 

učinkov. Socialna podjetja, ki se nahajajo v njenem polju, se nagibajo že bolj k zasebnemu-

tržno usmerjenemu sistemu, saj gre za organizacije, ki so zaradi svojega načina poslovanja 

odvisne od trga, še vedno pa so neprofitne.  

 

Slika 3: Sistemi ekonomije (prirejeno po Lužar idr., 2005, str. 39) 
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Nekoliko drugače, ne toliko ločeno, pa na socialno ekonomijo gledajo Radej, Kovačeva in 

Jurančič Šribarjeva (2011), ki ekonomijo tretjega sektorja umeščajo v presek profitnega in 

javnega sektorja, tj. med motiv dobička in motiv javnega dobrega (glej Sliko 4). Pravijo, da 

gre za pojem, ki je širši od samega pojma socialnega podjetništva. Kot lahko razberemo s 

Slike 4, se zaradi svojih tržnih naravnanosti znotraj svojega polja socialno podjetništvo bolj 

nagiba k ekonomiji relativne redkosti/ekonomiji pomanjkanja. Ta obsega bogastva, ki so 

omejena, redka in niso na voljo vsem, ki bi jih želeli ali potrebovali. V sodobnih družbah se za 

njihovo deljenje uporablja tržna miselnost. Njeno nasprotje predstavlja ekonomija 

relativnega obilja, za katero so značilna bogastva, ki se z uporabo še povečujejo. Gre za 

relativno obilne vire, kot so človeška in socialna bogastva. Ta se namreč z njihovim 

razpolaganjem in aktiviranjem povečujejo (gre za njihovo obilje) in ne zmanjšujejo, kot je to 

značilno za materialne dobrine. 

Slika 4: Polje socialne ekonomije (Radej, Kovač in Jurančič Šribar, 2011, str. 17) 

 

 

Družbeni vidik socialne ekonomije je v proizvajanju skupnostnih učinkov. Z aktiviranjem 

nekaterih nerabljenih virov pa ima korist od tega celotna skupnost. Koristi, ki jih prinaša 

socialna ekonomija so v kontekstu merjenja rezultatov kapitalistične ekonomije mogoče 

zanemarljive, z družbenega vidika pa so njene prednosti precejšnje.  

Socialno podjetništvo lahko od socialne ekonomije razmejimo z različno naravo dobička 

omenjenih polj. Znotraj socialnega podjetništva gre za konkreten, oprijemljiv dobiček (ki ga 
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seveda po načelu neprofitnosti ponovno vlagamo nazaj v socialno podjetje), medtem ko je 

dobiček socialne ekonomije v obliki javne dobrine in si ga posledično ni mogoče prilastiti. 

Seveda pa se tudi v okviru socialnega podjetništva ustvarjajo bogastva, ki spadajo v okvir 

ekonomije relativnega obilja (prav tam). 

 

2.1.1 Zgodovina socialne ekonomije in socialnega podjetništva 

Koncept socialne ekonomije ni novost. Socialna podjetja oz. socialna ekonomija nasploh 

imajo za seboj že določeno zgodovino tako drugje kot tudi pri nas. Že v 19. stoletju lahko 

opazimo zametke socialne ekonomije, ki se pojavljajo kot odziv na probleme gospodarstva. V 

90-ih letih 20. stoletja se je v nekaterih delih Evrope socialna ekonomija tudi zelo razmahnila, 

pri nas smo zaostajali, pa vendar se področje socialne ekonomije tudi v Sloveniji razvija že 

več desetletij (Jurančič Šribar in Cerar, 2011; Slapnik, 2010). »Delovanje invalidskih 

organizacij je že več let urejeno tudi zakonsko, medtem bi lahko iz širšega vidika rekli, da 

velik del nevladnega sektorja že ves čas deluje po načelih socialne ekonomije« (Jurančič 

Šribar in Cerar, 2011, str. 4). Pavel in Štefančičeva (2005) razvoj tretjega ekonomskega 

sektorja umeščata v pozna sedemdeseta leta dvajsetega stoletja, kot ideje, ki so v ozadju 

tega sektorja, pa opisujeta vključevanje civilnega prebivalstva, demokracijo prebivalcev in 

gospodarsko aktivnost, ki je lokalno usmerjena in spremljana z alternativnim mišljenjem. V 

osemdesetih letih dvajsetega stoletja je potreba po delovni sili upadala; skupine ljudi, ki so 

se že prej soočale s slabimi možnostmi za zaposlitev, so bile še bolj potisnjene na obrobje in 

tu so se s svojo dejavnostjo vključevala socialna podjetja.  

V okviru Strategije razvoja socialnega podjetništva za obdobje 2012–2015 – osnutek (2011) 

poročajo, da naj bi se temelji socialnega podjetništva oblikovali že prej in sicer v 13. in 14. 

stoletju. Kot predhodnike se omenja obrtniške cehe, verske dobrodelne organizacije, različne 

sklade. Kasneje, v obdobju pred drugo svetovno vojno, so razna združenja, zadruge, 

dobrodelne organizacije, sindikati, strokovne organizacije in zveze tako predstavljale že kar 

razvejano mrežo socialnega podjetništva. Socializem po drugi svetovni vojni naj bi tradicijo 

socialne ekonomije nekoliko prekinil, na njenem mestu pa se je uveljavil javni sektor (OECD 

in LEED (2010) poročata, da naj bi prav ta prekinitev še dandanes predstavljala oviro za 

razvoj socialne ekonomije pri nas). Razvijanje organizacij civilne družbe se je s spodbudo 
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države ponovno obudilo z letom 1974. Dobro desetletje po tem je prineslo tudi najbolj 

intenziven porast organizacij socialne ekonomije. 

Prva uporaba termina socialne ekonomije sega v 19. stoletje in sicer naj bi izraz prvič 

uporabili Francozi. Kljub temu, pa se je s »socialno ekonomijo« šele z 20. stoletjem  začelo 

označevati subjekte, usmerjene k izboljševanju delovnih pogojev in življenja ljudi. 

Pričakovano je prva uporaba izraza socialno podjetje poznejša. Termin naj bi bil prvič 

uporabljen v začetku devetdesetih let kot ime časnika, v okviru katerega je bilo predstavljeno 

in analizirano »novo« podjetništvo, ki se je od 80-ih razvijalo v smeri oskrbe s socialnimi 

storitvami ter vključevanjem ranljivih skupin v trg dela. To podjetništvo, ki ga je odlikovala 

inovativnost, se je odzivalo na manko (ustreznega) odgovora javnih služb na nekatere 

zaznane socialne potrebe (OECD in LEED, 2010).  

Dandanes naj bi v Sloveniji delovale številne oblike organizacij, ki bi jih lahko po širših 

evropskih standardih uvrstili v polje socialne ekonomije. Delujočih je okoli 18.000 društev, 

250 fundacij, 250 zasebnih zavodov, opredeljenih kot neprofitnih podjetij, 150 invalidskih 

podjetij ter nekaj deset kooperativ (Ekonomski inštitut Maribor, 2005). 

 

2.2 SOCIALNO PODJETJE 

Zakon o socialnem podjetništvu (2011) – v nadaljevanju ZSocP – socialno podjetništvo 

opredeljuje kot »trajno opravljanje dejavnosti socialnega podjetništva ali trajno opravljanje 

drugih dejavnosti pod posebnimi pogoji zaposlovanja, s proizvodnjo in prodajo proizvodov ali 

opravljanjem storitev na trgu, pri čemer ustvarjanje dobička ni izključni, niti glavni cilj 

opravljanja dejavnosti« (ZSocP, 2011, 3. člen). V zakonu opredeljene prednosti kot so 

družbena solidarnost, povezanost, sodelovanje ljudi, zagotavljanje dodatnih proizvodov, 

storitev, nova delovna mesta in možnosti zaposlovanja, socialno in poklicno vključevanje 

ranljivih skupin, spodbujanje prostovoljstva, krepitev sposobnosti družbe za reševanje 

problemov, so obenem tudi cilji njegovega delovanja (3. člen). Kovačeva (2010) temu dodaja 

še ekološko vrednoto, ko pravi, da podjetje z družbenimi cilji »povezuje podjetniške/tržne 

pristope in orodja s humanitarno socialnimi modeli ter cilji ekološko vzdržnega razvoja, 

preko iskanja inovativnih tržnih rešitev za identificirane probleme v določeni skupnosti. 
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Njegov cilj je zagotavljanje nove "družbeno-ekološke" dodane vrednosti« (Kovač, 2010, 

str. 9). Socialna podjetja naj bi sledila vrednotam avtonomnega delovanja, demokratičnega 

odločanja, enakosti, sodelovanja, sledenja družbenim ciljem namesto dobičkonosnim (Zidar 

in Rihter, 2010). Prinašajo zapolnjevanje manjkajoče produkcije socialnih storitev, 

omogočajo bolj individualizirane storitve, se odzivajo na razvoj sodobne družbe in postajajo 

ključna pri reševanju težav zaposlovanja skupin brezposelnih, ki so na trgu delovne sile manj 

konkurenčni (Slapnik, 2010). Socialno podjetništvo postaja »vse bolj pomemben element 

družbeno odgovornega gospodarskega modela ter pomemben mehanizem promocije 

socialne kohezije in ekonomske demokracije« (Zidar in Rihter, 2010, str. 66). 

Mednarodna organizacija Socialna podjetja CEFEC, ki združuje različna socialna podjetja po 

Evropi (socialna podjetja, socialne kooperative, nevladne organizacije in druge organizacije, 

ki delijo cilj ustvarjanja plačanega dela za ranljive skupine), konkretno opredeljuje socialno 

podjetje kot eno izmed socialnih organizacij, kot podjetje, katerega namen je ustvarjanje 

delovnih mest za ljudi, ki so tako ali drugače prikrajšani, oz. vključevanje ranljivih skupin ljudi 

na trg dela. Podjetje naj bi bilo tržno orientirano, pri čemer naj bi več kot 50 odstotkov 

dohodka podjetja prišlo prav iz lastne prodaje, dobiček pa mora služiti socialnemu 

poslanstvu. Ciljna skupina predstavlja minimalno 30 odstotkov vseh zaposlenih, ob tem pa 

delovne možnosti, pravice in dolžnosti enako veljajo za vse zaposlene, ne glede na to ali 

pripadajo ciljni skupini ali ne (Socialna podjetja CEFEC, 2012).  

Pri nas sprejeti zakon predvideva možnost registracije socialnega podjetja v dveh oblikah (tip 

A in tip B), pri čemer zaposlovanje težje zaposljivih oseb ni pogoj za obe. V 8. členu ZSocP 

(2011) predvideva možnost pridobitve statusa socialnega podjetja pod pogojem trajnega 

opravljanja dejavnosti socialnega podjetništva (te bodo natančneje opredeljene v Uredbi 

določitve dejavnosti socialnega podjetništva, ki je za zdaj še v osnutku) ter zaposlitve vsaj 

enega delavca v prvem letu poslovanja in najmanj dveh v nadaljnjih letih (socialno podjetje 

tipa A). Kot dejavnosti socialnega podjetništva se smatrajo manj konkurenčne dejavnosti na 

trgu dela, ki so usmerjene k ciljem socialnega podjetništva in ki jih brez pomoči države 

pravzaprav ni mogoče opravljati. Socialno podjetje tipa B pa se osredotoča na zaposlovanje 

težje zaposljivih skupin ljudi, ki so v 6. členu tudi natančneje opredeljeni, zagotovljen pa 

mora biti določen odstotek le-teh (najmanj tretjina). 
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Koristi, ki jih prinaša socialno podjetje, je precej. Tudi takšnih, ki niso namenjene zgolj 

posamezniku ampak družbi kot celoti: viša gospodarsko rast, produktivnost, konkurenčnost; 

usmerjeno je k družbenim ciljem; skuša prispevati k družbi blagostanja, družbi vključenosti, 

družbi aktivnih državljanov; z večanjem socialnega kapitala posameznih lokalnih okolij 

pripomore h krepitvi njihove sposobnosti reševanja lokalnih problemov; usmerjeno je k 

inovativnosti, iskanju novih rešitev, omogočanju boljših storitev, ustvarjanju novih dobrin; 

zapolnjuje vrzel med zasebnim, javnim in nevladnim sektorjem in le-te obenem povezuje … 

(Lužar idr., 2005).  

Sicer pa podjetje te vrste v Sloveniji niti ni razširjeno (socialno podjetje se pod tem imenom 

pred letom 2012 pri nas niti ni moglo uradno registrirati), niti ni v javnosti sploh kaj dobro 

poznano. Lužarjeva idr. (2005) pravijo, da se v Sloveniji še ne zavedamo dovolj prednosti in 

koristi ter s tem prave vrednosti socialnega podjetja. Razlog za to je delno tudi v dejstvu, da 

nam primanjkuje raziskav oz. kvantitativnih rezultatov, ki bi dokazovali dodatno vrednost 

socialnih podjetij (na slednje opozarja tudi Ekonomski inštitut Maribor, 2005; OECD in LEED, 

2010), obenem pa naj ne bi bilo še zadostne podpore za razvoj sektorja. Tudi kulturne in 

družbene norme poudarjajo predvsem individualizacijo, kar pa je prav nasprotno vrednotam 

socialne ekonomije. Tudi Slapnik (2010) se strinja, da se v splošnem premalo zavedamo 

pomena socialne ekonomije in ocenjuje, da so organizacije tretjega sektorja – neprofitne 

organizacije – pri nas premalo izkoriščene. S tem pozabljamo na številne možnosti 

zaposlovanja in s tem posledično ustvarjanja prihodka na trgu. Ob tem avtor kritiko namenja 

tudi politikam zaposlovanja in spodbudam podjetništva, ki naj bi ta sektor upoštevale le 

deloma. 

Omenjeno se je že nekoliko spremenilo na bolje, saj smo sprejeli zakon, ki ureja področje 

socialnega podjetništva in je prešel v uporabo z januarjem 2012. Res je, da je področje 

zakonodaje še povsem sveže, a vseeno se tudi s tem kaže nagnjenost k razvoju področja.  

Slednji bo v prihodnosti pokazal prednosti in slabosti zaposlovanja v tovrstnih podjetjih, 

praksa sama pa predvsem koristi in slabosti za zaposlene. 
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2.2.1 Značilnosti socialnega podjetja 

2.2.1.1 Ciljna skupina 

Splošno razumevanje ciljne skupine socialnega podjetja tja uvršča osebe, ki so fizično/ 

psihično/socialno prikrajšane in ki v podjetju nastopajo kot delovna sila. Gre za težje 

zaposljive osebe, katerih spekter težav je zelo širok. Od oseb s težavami v duševnem zdravju, 

mladoletnih prestopnikov, priseljencev, oseb odvisnih od alkohola in prepovedanih drog 

(tudi bivših) itd. Preko zaposlitve je omogočen stik s prostim delovnim trgom ter na ta način 

zmanjševanje socialne izključenosti. Kot eden izmed bistvenih ciljev socialnih podjetij se 

omenja prav ustvarjanje okolja, v katerem lahko zaposleni čim bolje razvijajo svoje 

sposobnosti (Pavel in Štefančič, 2005). Pri nas ZSocP (2011) kot že omenjeno, ranljive 

skupine ljudi kot ciljno skupino povezuje le s socialnim podjetjem tipa B.  

Veselova (2010) ob izpostavljanju ranljivih skupin opozarja na pogosto povezovanje socialne 

ekonomije nasploh, zgolj z ogroženimi družbenimi skupinami, s čimer pa se ne strinja. 

Prostor socialne ekonomije bi po njenem mnenju moral biti omogočen vsem, ki niso zmožni 

ali pripravljeni sodelovati v kapitalskih organizacijah, katerim je v ospredju zgolj visok 

dobiček. To povezovanje z ranljivimi skupinami je preseženo pri nas tudi v ZSocP, ki v 

socialnih podjetjih tipa A ne zahteva pogoja zaposlovanja teh skupin.  

 

2.2.1.2 Dejavnosti socialnega podjetništva 

Dejavnosti, s katerimi se socialna podjetja ukvarjajo, so različne. Najpogosteje gre za 

dejavnosti, ki prinašajo koristi skupnosti ali posameznim ranljivim skupinam. V okviru držav 

Evropske unije, se socialna podjetja usmerjajo predvsem v dejavnosti, s katerimi bi lahko 

zapolnili vrzel, ki je ne pokrivata ne trg ne država. V zadnjem času se naj bi dejavnosti 

socialnih podjetij širile tudi na področja izobraževanja, kulture, okolja in gospodarskih javnih 

služb (OECD in LEED, 2010). 

ZSocP (2011) zahteva, da se socialno podjetje ukvarja z dejavnostmi, ki prinašajo dodatno 

ponudbo, višajo kakovost življenja, sledijo vsaj enemu izmed ciljev socialnega podjetja, 
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obenem pa teh dejavnosti ni mogoče opravljati brez olajšav in spodbud države. Opravljanje 

dejavnosti, ki izpolnjuje omenjene pogoje je predvideno za socialno podjetje tipa A. Z 

Uredbo o določitvi dejavnosti socialnega podjetništva (ki je za enkrat še v obliki osnutka) so 

bolj natančno opredeljene te dejavnosti, pokrivajo pa področja (ZSocP, 2011, 5. člen): 

- socialnega varstva; 

- družinskega varstva; 

- varstva invalidov; 

- znanosti, raziskovanja, izobraževanja in vzgoje; 

- zagotavljanja in organiziranja mladinskega dela; 

- varstva in promocije zdravja; 

- zagotavljanja socialne vključenosti, spodbujanja zaposlovanja in poklicnega 

usposabljanja oseb, ki so brezposelne ali jim grozi brezposelnost; 

- posredovanja zaposlitve osebam iz 6. člena tega zakona, vključno z dejavnostjo 

zagotavljanja dela takšnih delavcev drugemu delodajalcu; 

- ekološke proizvodnje hrane; 

- ohranjanja narave, urejanja in varstva okolja in zaščite živali; 

- spodbujanja uporabe obnovljivih virov energije in razvoja zelene ekonomije; 

- turizma za osebe, ki jim življenjske razmere onemogočajo ali ovirajo dostop do 

turističnih storitev, na način, ki spoštuje vrednote trajnosti, dostopnosti in 

solidarnosti (socialni turizem); 

- trgovine za socialno ogrožene osebe (socialna trgovina) in trgovine, ki zagotavlja 

prodajo proizvodov majhnih proizvajalcev iz gospodarsko najbolj nerazvitih okolij na 

temelju etičnih, preglednih in enakopravnih poslovnih razmerij med proizvajalci in 

trgovcem, usmerjenih predvsem v zagotavljanje možnosti pravičnega plačila 

proizvajalcev in s tem njihovega preživetja (pravična trgovina) ter trgovine s 

storitvami in proizvodi iz dejavnosti socialnega podjetništva; 

- kulture, tehnične kulture in ohranjanja kulturne, tehnične in naravne dediščine; 

- amaterskega športa in telesne kulture, katere namen je rekreacija in socializacija; 

- reševanja in zaščite; 

- spodbujanja razvoja lokalnih skupnosti; 

- podpornih storitev za socialna podjetja. 
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Gre torej za dejavnosti, ki nimajo širšega tržnega potenciala, ne prinašajo toliko dobička in jih 

kot zakon pravi »brez olajšav ali spodbud iz javnih sredstev praviloma ni mogoče trajno 

opravljati na trgu«.  Ob tem dejstvu se pojavlja dilema, koliko je takšna dejavnost za 

zaposlene pravzaprav spodbudna. Opravljanje dejavnosti pri kateri »ne dosegaš vidnih 

rezultatov« lahko precej zmanjšuje motivacijo. V ZSocP tudi ni opredeljeno, kaj se zgodi, če bi 

to dejavnost čez čas bilo mogoče opravljati brez finančne pomoči države – gre torej za 

preprost odvzem statusa? 

 

2.2.1.3 Neprofitnost delovanja 

Kljub tržni usmeritvi je socialno podjetje organizacija, ki je neprofitna, torej ustvarjeni 

dobiček vlaga nazaj v podjetje in je namenjen za uresničevanje ciljev podjetja. Povezovanje 

ekonomskih in socialnih ciljev zahteva od vodstva iskanje ravno pravšnjega ravnotežja med 

skrbjo za zaposlene in skrbjo za ustvarjanje dobička. Samo poslovanje ni dobičkonosno 

usmerjeno temveč skuša dosegati pozitivne družbene učinke in socialno aktivacijo. 

 

Evropska komisija (2012) neprofitnost delovanja socialnih podjetij izpostavlja kot skupno 

značilnost socialnih podjetij v različnih državah. Tovrstna podjetja po Evropi najdemo v 

različnih oblikah, skupno pa jim je, da svoje aktivnosti in dobiček namenjajo za doseganje 

družbenih oz. skupnostnih ciljev. 

 

2.2.1.4 Tržna usmeritev 

Socialno podjetništvo se od klasičnega podjetništva razlikuje predvsem v tem, da deluje po 

nekakšnem načelu opolnomočenja svojih zaposlenih (ranljive skupine ljudi) in razvoju 

socialnega kapitala. Nov pristop od podjetnikov (ki v prvi vrsti to večinoma niso) zahteva 

znanja, ki niso tradicionalna za neprofitne organizacije, a se njihove potrebnosti zavedamo 

vse bolj tudi v tem sektorju. Sledenje družbenim ciljem ter dejstvo, da to ne počnejo zgolj iz 

lastnih materialnih koristi, sta načeli, ki odlikujeta socialne podjetnike.  
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Socialno podjetje išče nove poslovne priložnosti, nove tržne niše, nastopa na odprtem trgu 

tako kot druga podjetja in je z njimi v konkurenci. Kot za vsa druga podjetja tudi zanj veljajo 

isti gospodarski pogoji. Konkurenčna tržna usmeritev ob tem ne pomeni, da se socialna 

podjetja ne bi smela vključiti v privilegirano mrežo sodelovanja s kupci njihovih izdelkov oz. z 

uporabniki njihovih storitev – t.i. povezovanje za preživetje – povezovanje pa je smiselno 

tudi z drugimi službami (Pavel in Štefančič, 2005). 

Bistvena za uspeh na trgu je dobra poslovna ideja, katere potencial je potrebno na trgu tudi 

predhodno preveriti in ob morebitnem neobetavnem rezultatu idejo opustiti ter iskati novo. 

Pogosto se namreč zgodi, da ob pozitivni oceni sposobnosti za ponujanje določenih storitev 

oz. proizvajanje izdelkov in zagotovljenih finančnih sredstvih pozabimo odgovoriti na 

vprašanje ali bomo lahko ponujeno na trgu sploh prodali. Seveda pa sta objektivnost in 

realno ocenjevanje bistvenega pomena. Nadvse smiselna je tudi izdelava kakovostnega 

poslovnega načrta, ki za podjetje predstavlja varovalko pred neuspehom (Pavel in Štefančič, 

2005). 

Omenjeno zahteva od vodstva socialnega podjetja dobre poslovne sposobnosti in ne le 

»socialnega občutka« za zaposlene. V kolikšni meri se ta nujnost upošteva v praksi pa je 

vprašanje. Dejstvo, da nobenemu podjetju (ne le socialnim) obstoj ni zagotovljen, namreč od 

socialnih podjetnikov zahteva uporabo podjetniških veščin in znanj. Holland in Ritvo (2008) 

poročata, da med neprofitnimi organizacijami v Ameriki, voditelji teh organizacij začenjajo 

vedno bolj ceniti sposobne managerje, v tem sektorju namreč narašča konkurenčnost za 

denarna sredstva, obenem pa naraščajo pričakovanja javnosti. Tako na univerzah, kot višjih 

šolah po ZDA nastajajo nove študijske smeri, ustanavljajo se centri za izobraževanje in 

tehnično pomoč neprofitnim organizacijam. Ameriško Ministrstvo za delo predvideva, da se 

bo število delovnih mest v tem sektorju v prihajajočem desetletju povečalo za 50 odstotkov. 

 

2.2.1.5 Pravnoorganizacijska oblika 

V preteklosti so se v socialno ekonomijo vključevali predvsem tipi organizacij, kot so društva, 

zasebni zavodi, ustanove in invalidska podjetja (Branco idr. 2004). Z ZSocP se je uradno 

zabeležilo, da lahko status socialnega podjetja pridobijo pravne osebe različnih pravnih oblik, 
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zakon pa spodbuja možnost povezovanja socialnega podjetništva tudi z gospodarskimi 

družbami. ZSocP (2011) zahteva, da je ustanovitelj socialnega podjetja nepridobitna pravna 

oseba, medtem ko so pravnoorganizacijske oblike lahko različne – »društvo, zavod, 

ustanova, gospodarska družba, zadruga, evropska zadruga ali druga pravna oseba zasebnega 

prava« (2. člen).    

Glede na to dejstvo, da so za ustanovitelje socialnih podjetij pri nas predvidene zelo različne 

organizacije (od gospodarskih družb do organizacij tretjega sektorja) se Zidarjevi in Rihterjevi 

(2010) pojavlja dilema, koliko so si te organizacije med seboj enakopravne oz. konkurenčne. 

Organizacijam iz tretjega sektorja namreč primanjkujejo primerna strokovna znanja iz 

ekonomije, strokovni kader s tega področja, tudi prostori in oprema – vse to pa gospodarske 

družbe imajo. To ranljivost organizacij bi bilo potrebno upoštevati pri sistemu spodbud in 

subvencij. Prav tako se pojavlja vprašanje, v primeru da socialno podjetje ustanovi 

gospodarska družba (katere osnovni namen ni doseganje socialnih ciljev), kako bo poslanstvo 

maksimizacije profita pravzaprav omejeno. 

 

2.2.1.6 Zaposleni 

Akterji, ki sodelujejo v polju socialne ekonomije so raznovrstni. Gre pravzaprav za soobstoj 

različnih skupin in organizacij, ki vzajemno sooblikujejo področje socialne ekonomije in 

socialnega podjetništva (glej Sliko 5). Država in lokalno okolje nastopata kot sooblikovalca 

podpornega okolja, v nekaterih primerih tudi kot delodajalca in investitorja. Pri zaposlovanju, 

investiranju in razvoju dejavnosti socialnih podjetij sodelujejo tudi gospodarske in 

negospodarske organizacije, skupaj z zaposlenimi strokovnjaki pa omogočajo podporo in 

osnovo za razvoj dejavnosti. Drugo pomembno skupino akterjev predstavlja mreža 

strokovnih institucij (javnih in zasebnih) ter prostovoljci (laiki in strokovnjaki). Gre za skupino, 

ki s socialnimi podjetji sodeluje posredno ali neposredno, kot akterji na lokalni/regionalni 

ravni pa lahko pomembno prispevajo k pospešenemu razvoju socialnega podjetništva. Prav 

posebno mesto imajo seveda ranljive skupine, ki se pojavljajo kot ciljna skupina, pogosto 

naveden razlog uvajanja socialnega podjetništva pa je ravno reševanje situacije, v kateri so 

se te skupine znašle. V tretji skupini nastopajo torej »upravičenci ugodnosti« socialnega 

podjetja, ki se kot zaposleni vključujejo za različna obdobja. Med vsemi naštetimi 
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sodelujočimi akterji je za uspešen razvoj socialnega podjetništva nujno potrebno učinkovito 

povezovanje. 

 
Slika 5: Sodelujoči akterji v socialni ekonomiji (Branco idr., 2004, str. 43) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Za pridobitev statusa socialnega podjetja ni nujno, da so vsi zaposleni zgolj iz skupine težje 

zaposljivih. Različne države se med seboj razlikujejo po odstotku težje zaposljivih, pri nas je v 

ZSocP (2011) določeno, da morajo v socialnih organizacijah tipa B, težje zaposljivi 

predstavljati najmanj tretjino vseh zaposlenih. Pavel in Štefančičeva (2005) za uspešno 

delovanje podjetja izpostavljata potrebo po delovni sili, ki ne spada v skupino težje 

zaposljivih, le-ta lahko namreč zadovolji potrebo po izkušnjah oz. zagotovi nadomeščanje v 

primeru izostanka težje zaposljivih. Ob tem opozarjata, da v podjetju razlikovanje med 

zaposlenimi (skupino težje zaposljivih in ostalih zaposlenih) ni dovoljeno. Vsem je treba 

zagotavljati enake možnosti in enake statuse, diskriminacija torej ni dopustna. Zaposleni iz 

ciljne skupine morajo imeti status delavca in ne uporabnika/klienta/pacienta ipd. Avtorja se 

ob tem zavedata, da enakopravnosti v praksi ni enostavno zagotoviti. 
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V socialnih podjetjih je osnovni cilj nuditi zaposlitev. Ob tem mora biti poudarek na stalnih 

zaposlitvah, saj le-te prispevajo k zviševanju osebnega dohodka, preko njih se izboljšujejo 

delovne možnosti in spodbuja razvoj dela. Seveda pa je v socialnih podjetjih prisotna tudi 

določena prehodnost zaposlenih (recidivi, posameznik ne zmore opravljati dela ipd.). Ob tem 

so nujne jasne vloge – kdo je na usposabljanju, kdo vključen v začasno zaposlitev itd. (Pavel 

in Štefanič, 2005). Seveda pa ne pomeni, da se z zaposlitvijo enostavno rešijo vsi socialni 

problemi posameznika. Potrebno je aktivno sodelovanje ranljivih skupin pri razvoju 

socialnega podjetništva in izhajanje iz njihovih potreb ter na podlagi tega oblikovati polje 

delovanja. Ukvarjati bi se morali torej tudi z raziskovanjem potreb ranljivih skupin, virov v 

skupnosti in opolnomočenjem skupnosti, da se bo zmožna samostojno in kompetentno 

odzivati na svoje probleme in krizne situacije (Zidar in Rihter, 2010). 

Strokovni delavci so zaradi specifike zaposlenih v socialnih podjetjih nujno potrebni – redka 

(praktično nobena v začetni fazi) socialna podjetja zmorejo na trgu obstati brez njih. 

Strokovni delavci lahko sodelujejo zgolj prostovoljno ali pa so zaposleni. Ob tem je potrebno 

opozoriti na pogosto mnenje v državah Evropske unije, da prostovoljno delo ni primerno za 

vodenje in upravljanje podjetja (Pavel in Štefanič, 2005). Pri strokovnih delavcih se pojavlja 

vprašanje (predvsem v socialnih podjetjih, ki so bile ustanovljene s strani organizacij iz 

tretjega sektorja), koliko pravzaprav posedujejo znanj in veščin, ki so potrebne za vodenje 

podjetja, prepoznavanja potreb in zakonitosti trga, tržnih niš in podobno. Ali so dovolj 

usposobljeni, da bodo znali uspešno izvajati vzporedne programe socialnega podjetništva in 

socialnega varstva (Zidar in Rihter, 2010)?  

Specifika zaposlenih (ranljivih skupin ljudi) v socialnih podjetjih zahteva tudi določene 

prilagoditve v načinu in metodah dela. Jurančič Šribarjeva in Cerarjeva (2011, str. 32) 

opisujeta način dela v Posredovalnici rabljenih predmetov v katerem sodelujejo brezdomni 

posamezniki: »Pri zaposlovanju v tovrstnem socialnem podjetju se upoštevajo specifične 

potrebe posameznikov in posameznic, ki so predvsem odraz načina življenja brezdomnih in 

ostalih socialno izključenih  ljudi /…/. Pri organizaciji dela v posredovalnici se sproti odzivamo 

na potrebe vključenih ter tudi na podlagi izkušenj in sprotnega učenja oblikujemo način dela, 

stopnje odgovornosti in spoznavamo, kakšna stopnja organiziranosti in strukture je potrebna 

v tovrstnem projektu.« Klasična hierarhična ureditev, kot pravijo, pri njihovem poslovanju ne 
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pride v poštev, le-ta s socialno ekonomijo pravzaprav nima skupne točke. Slednja namreč 

temelji na enakopravnem odločanju vseh zaposlenih. Zavračajo tudi poimenovanja 

zaposlenih s klienti/pacienti/uporabniki, govorijo o (so)delavcih s statusom polnopravnih 

članov (Jurančič Šribar in Cerar, 2011). 

 

2.2.2 Zakonska ureditev področja 

Zakonska ureditev področja socialnega podjetništva je nujna, če želi država resneje pristopiti 

k razvoju in utrditvi socialne ekonomije znotraj svojih meja. Zakonska urejenost in nasploh 

pozitivno podporno okolje imata pomembno vlogo za uspešno delovanje in razvoj socialnih 

podjetij. Doslej je bilo pri nas socialno podjetništvo bolj v domeni zagretih posameznikov oz. 

organizacij, ki so želele za svoje uporabnike ponuditi nekaj več in jim pomagati vključevati se 

v polje dela.  

Načela socialnega podjetništva so se v preteklosti uveljavljala na različne načine, tudi skozi 

različne dokumente. Prvi zakon o zadružništvu (sprejet leta 1873) je na območju sedanje 

Slovenije že takrat spodbudil gibanje in kot zadružniški sistem za delavce, kmete in obrtnike 

predstavljal nekakšen varovalni sistem proti kapitalizmu (Strategija razvoja socialnega 

podjetništva za obdobje 2012–2015 – osnutek, 2011). Dandanes se socialno podjetništvo vse 

pogosteje omenja tudi v uradnih dokumentih.  

V dokumentu Smernice za izvajanje ukrepov aktivne politike zaposlovanja za obdobje 2012–

2015 (2011) so med drugim zabeležili tudi zaznavanje potrebe razvoja socialno razvojnih 

projektov z namenom večjega vključevanja ranljivih skupin na trg dela, kar obenem navajajo 

tudi kot enega izmed ciljev aktivne politike zaposlovanja. V okviru tega predvsem razvoj 

socialnega podjetništva (razvoj novih storitev, proizvodov, kreiranje novih delovnih mest), 

spodbujanje inovativnih projektov ter prenovo javnih del.  

Izmed ranljivih skupin, ki se jih omenja v ZSocP, imajo v zakonodaji poseben položaj invalidi. 

Samo zaposlovanje invalidov ima pri nas že določeno zgodovino in tradicijo in tako se je tudi 

sam zakon, ki obravnava zaposlovanje te ciljne skupine (Zakon o zaposlitveni rehabilitaciji in 

zaposlovanju invalidov) oblikoval že prej – leta 2004. Tako ne presenečajo ugotovitve 
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Lužarjeve idr. (2005), ki so leta 2005 ocenili, da sta skupini invalidov in težje zaposljivih oseb 

registriranih pri ZRSZ imeli nekoliko boljši položaj kot ostali posamezniki, ki se soočajo s 

socialno izključenostjo, saj so bili ukrepi za spodbujanje njihovega zaposlovanja takrat že bolj 

razviti in razdelani. Sicer pa se je z Zakonom o socialnem podjetništvu in javnimi razpisi za 

podporo socialnega podjetništva od takrat področje še razvijalo in tako izboljševalo položaj 

tudi nekaterih drugih skupin.  

Zakon o socialnem  podjetništvu - ZSocP je bil sprejet marca 2011 v uporabo pa je prešel 

1. januarja 2012. S tem zakonom se v slovenski zakonodaji prvič pojavi izraz socialno 

podjetništvo; sicer so zakoni o posameznih organizacijskih oblikah, ki jih lahko uvrščamo v 

polje socialne ekonomije bili sprejeti že prej (Vesel, 2010). Razlogi za sprejem zakona so 

številni – demografske spremembe in s tem povezane spremembe v strukturi brezposelnih, 

neuspeh klasičnih oblik pomoči v doprinosu trajnejših izboljšav zaposlitvenih možnosti 

(predvsem za ranljive skupine), potreba po iskanju inovativnih rešitev zaradi globalizacije in 

tehnoloških sprememb itd. (Slapnik, 2010). V okviru študije Uvajanje modela socialnega 

podjetništva v treh pilotskih regijah v Sloveniji so poleg že omenjenih razlogov, navedeni še: 

občutno manjše število zaposlenih v storitvenih dejavnostih (v primerjavi z EU), potreba po 

prenovitvi javnih storitev (iskanje inovativnih rešitev), nezadostna učinkovitost politik in 

ukrepov zaposlovanja ter tudi vse večje razlike med različnimi regijami v Sloveniji (Ekonomski 

inštitut Maribor, 2005). 

Z zakonom se določajo cilji in načela, po katerih naj bi socialna podjetja delovala, pogoji za 

pridobitev statusa socialnega podjetja, dejavnosti in pogoji zaposlovanja. Obenem pa zakon 

ureja tudi razvoj in spodbudo tovrstnega podjetništva (ZSocP, 2011).  

Zakon (ZSocP, 2011) predvideva tudi oblikovanje treh pomembnih dokumentov: Uredbe o 

določitvi dejavnosti socialnega podjetništva (sprejeta naj bi bila pol leta po uveljavitvi 

zakona), Strategije razvoja socialnega podjetništva za obdobje 2012–2015 ter Pograma 

ukrepov za leti 2012 in 2013 (kot je z zakonom predvideno, naj bi bila slednja dva dokumenta  

sprejeta 1. 1. 2012, a se to še ni zgodilo). 

Strategija razvoja socialnega podjetništva za obdobje 2012–2015 – osnutek (2011) kot 

pomemben strateški dokument, ki pri nas za obdobje štirih let načrtuje razvoj socialnega 
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podjetništva, se ukvarja z analizo potreb socialnih podjetij, možnostmi njihovega razvoja, 

temeljnimi politikami razvoja, razvojnimi cilji in glavnimi področji razvoja socialnega 

podjetništva, ne spregleda pa niti vloge države, njenih institucij in občin. 

Razvoj socialne ekonomije in socialnega podjetništva podpira tudi Evropska unija. To 

podporo lahko opazimo v več različnih dokumentih. Strategija Evropa 2020 socialnih podjetij 

sicer konkretno ne omenja. Vendar pa je v Smernicah zaposlovanja in ključnih iniciativah 

omenjena podpora programov za spodbujanje družbenih inovacij, od katerih naj bi imele 

korist ranljive ciljne skupine. Pri ustvarjanju ugodnih pogojev za socialno podjetništvo se v 

okviru Evropske unije pojavljajo različne iniciative, kot so Akt za enotni trg, Unija za inovacije, 

Evropska Platforma za boj proti revščini, posredno tudi iniciativa Nove veščine za nova 

delovna mesta. Pobuda Evropske socialne inovacije, ustanovljena leta 2011, si kot cilj 

postavlja dinamično, podjetniško in inovativno Evropo z novim konceptom. Iniciativa 

Program za nova znanja in spretnosti in nova delovna mesta se ukvarja z boljšim delovanjem, 

bolj usposobljeno delovno silo, višanjem kakovosti dela, izboljševanjem delovnih razmer, 

spodbujanjem ustvarjanja novih delovnih mest itd. Na rast zaposlovanja gleda s »socialnega 

vidika«, ukvarja pa se tudi ne le s kvantitativno razsežnostjo zaposlovanja, temveč tudi s 

kvalitativno (Strategija razvoja socialnega podjetništva za obdobje 2012–2015 – osnutek, 

2011). 

 

2.2.2.1 Javni razpis za spodbujanje razvoja socialnega podjetništva 

V letu 2009 je Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve objavilo Javni razpis za 

spodbujanje razvoja socialnega podjetništva (2009), preko katerega so želeli določenim težje 

zaposljivim skupinam oseb omogočiti lažji dostop do usposabljanja in zaposlovanja. Njihov 

cilj je bil podpreti in subvencionirati do deset pilotnih projektov s področja socialnega 

podjetništva. 

Na razpisu so lahko kandidirale pravne osebe, katerih delovanje je neprofitno. Nujno je bilo 

tudi, da so v projekt vključile vsaj enega projektnega partnerja, izkušnje pa so morale imeti 

že z izvedbo vsaj enega projekta, katerega sofinanciranje je znašalo najmanj 50.000 evrov. 



Možnosti razvoja socialnega podjetništva v Sloveniji  2012

 

47 

 

V sam projekt, oziroma v aktivnost usposabljanja je bilo nujno vključiti 10–20 oseb iz ranljive 

skupine, nato pa zaposliti najmanj 25 odstotkov takšnih oseb, oziroma vsaj tri za polni 

delovni čas za minimalno eno leto. Ciljna skupina so bile brezposelne, težje zaposljive osebe: 

starejši od 50 let, mlajši od 25 let brez/z nizko izobrazbo, Romi, bivši odvisniki od 

prepovedanih drog, bivši kaznjenci, migranti, begunci ali druge ranljive skupine, katerih 

problem zaposlovanja je prijavitelj ustrezno utemeljil. 

Obdobje trajanja projektov naj bi bilo med 18 in 24 mesecev, višina zaprošenih finančnih 

sredstev omejena z razpisom pa naj bi se nahajala med 150.000 in 250.000 evri. Subvencijo 

je v večji meri (85 odstotkov) zagotovila Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada, 

preostalih 15 odstotkov pa Republika Slovenija. Skupna razpoložljiva sredstva so znašala 

2,000.000 evrov.  

Podlago za javni razpis je predstavljal »Operativni program razvoja človeških virov za 

obdobje 2007–2013«, četrta razvojna prioriteta »Enakost možnosti in spodbujanje socialne 

vključenosti« oz. prednostna usmeritev 4.1 »Enake možnosti na trgu dela in krepitev socialne 

vključenosti«.  

 

2.2.3 Podporno okolje 

Le s spodbudnim in podpornim okoljem bodo lahko socialna podjetja zaživela z načeli in 

vrednotami, ki jim sledijo. Pomembno je tako splošno pozitivno naravnano širše okolje, ki bo 

omogočalo razvoj socialnega podjetništva, kot tudi ožja lokalna skupnost, kjer podjetje 

deluje.  

Pomemben vidik je povezovanje s širšim okoljem in prevladujočo kulturo. Pogost problem 

marsikaterih socialno izključenih, ki sodelujejo v socialnih podjetjih, pa tudi tistih, ki ne,je 

homogeno socialno okolje – to pa lahko deluje omejujoče. Sprejemajoča okolica ima prav 

gotovo pozitivne učinke, zato je še kako smiselno, da se socialno podjetje povezuje z lokalno 

okolico. Pavel in Štefančičeva (2005, str. 34) poudarjata pomen lokacije tudi kot enega izmed 

dejavnikov tako za socialno integrativne cilje, kot tudi za ekonomski obstoj podjetja: 
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»Občutljivost za lokalno tržišče in lokalno podobo je nujen del za izvedbo ideje neke 

dejavnosti.« 

Država v Strategiji razvoja socialnega podjetništva za obdobje 2012–2015 – osnutek (2011) 

nasploh ocenjuje, da ugodna klima za razvoj socialnega podjetništva obstaja, ne le splošno v 

Evropski uniji, temveč tudi v Sloveniji. Ne glede na to, pa obstaja pomanjkanje zadostnega 

podpornega okolja, ki bi v večjem številu spodbudilo socialna podjetja k delovanju. Evropska 

unija načrtuje povečano podporo socialni ekonomiji in v sklopu tega tudi omogočanje bolj 

dostopnih finančnih programov za socialno podjetništvo, kar pa posledično pomeni tudi 

priložnost za hitrejši razvoj podpornega okolja tudi pri nas.  

Določene prednosti našega okolja oz. že vzpostavljene ugodne možnosti in instrumenti za 

razvoj socialne ekonomije nasploh pa seveda že obstajajo. Pri nas lahko govorimo o že 

uveljavljeni podrobni zakonodaji za ranljivo skupino invalidov, povezano s tem pa tudi o 

večjem številu invalidskih podjetij in z njihovim delovanjem pokrivanje širokega področja 

dejavnosti. Uršič (2004) poudarja, da politika usposabljanja in zaposlovanja invalidov seže že 

v sedemdeseta leta preteklega stoletja. Invalidske delavnice predstavljajo pomembno 

možnost zaposlovanja ranljive skupine invalidov. Delujejo kot kapitalske gospodarske družbe 

po Zakonu o gospodarskih družbah in jih uvrščamo v polje socialne ekonomije. Zaposlujejo in 

usposabljajo ciljno skupino invalidov, ki ne najde ustreznih delovnih mest drugje. V Sloveniji 

je bila v preteklosti sprejeta že vrsta dokumentov, ki ureja delovanje teh podjetij.  

Široko področje se pokriva tudi z javnimi deli. Nevladne neprofitne organizacije se pri nas 

razvijajo že dlje časa in beležimo jih že precejšnje število. Nasploh pa naj bi za našo družbo 

bila značilna solidarnost do ljudi z oviranostmi (Branco idr., 2004).  

Za vzpostavitev kar najbolj ustreznega podpornega okolja, pa bi bilo potrebno še veliko 

postoriti. V okviru raziskave Uvajanje modela socialnega podjetništva v treh pilotskih regijah 

v Sloveniji je predlagano, da se razvije standard poklicne kvalifikacije oz. center 

dodiplomskega in/ali podiplomskega oz. specialističnega izobraževanja za področje 

socialnega podjetništva. Prav tako avtorji predlagajo pripravo programa za usposabljanje 

svetovalcev za socialno podjetništvo, uvedbo usposabljanja akterjev povezanih z delovanjem 

socialnih podjetij (npr. lokalne skupnosti) ter uvedbo programov usposabljanja in 
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izobraževanja za ranljive skupine. Zavedajo se, da brez podpore okolja oz. širše družbe, 

razvoj socialnega podjetništva ni mogoč. Osveščanje družbe ter ustvarjanje zavedanja o 

pomenu in koristih socialnih podjetij vidijo kot nujen ukrep. Prav tako mreženje socialnih 

podjetij, povezovanje z različnimi partnerji ipd. vidijo kot koristen podporni element 

(Ekonomski inštitut Maribor, 2005). 

Pri vzpostavitvi učinkovitega podpornega okolja imata pomembnejšo vlogo predvsem država 

in lokalna skupnost (glej Sliko 6). Prva ima kot zakonodajalec možnost ustvarjanja pogojev, ki 

lahko za socialna podjetja pomenijo osnovno možnost izvajanja dejavnosti. Z ukrepi in 

olajšavami naj bi zagotavljala primerne spodbude ter omogočala, da je socialno podjetje na 

trgu konkurenčno z ostalimi podjetji. Lokalna skupnost lahko kot drug pomemben akter, na 

podoben način kot država, ureja področje socialnega podjetništva z regionalnimi predpisi. Z 

zagotavljanjem infrastrukture socialnim podjetjem olajša predvsem začetke delovanja, kot 

koordinator med pomembnimi lokalnimi in regionalnimi organizacijami pa lahko ustvarja 

široko podporno mrežo.  
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Slika 6: Prikaz podpornega okolja v socialni ekonomiji (Branco idr., 2004, str. 72) 
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Pavel in Štefančičeva (2005) ugotavljata, da se državna denarna podpora v različnih državah 

pojavlja v raznovrstnih oblikah: od prispevka za socialno zavarovanje, olajšav pri plačevanju 

davka na dobiček, subvencij izplačanih v enkratnem znesku za vsako na novo zaposleno 

osebo, financiranja nadomestnih delavcev v primeru, da zaposleni ne dosegajo zadostnega 

delovnega dosežka, neposredne finančne podpore za zaposlene, do zagotavljanja plač 

managementu.  

Slapnik (2010) poudarja, da bi zaradi določenih značilnosti posameznih socialnih podjetij 

(podjetja, ki so tržno manj konkurenčna, manj produktivna; njihovi zaposleni ne dosegajo 

običajnih delovnih rezultatov; potrebni so dodatni stroški za zaposlene npr. prilagoditev 

delovnega mesta itd.) le-tem bilo potrebno trajno zagotavljati najmanj minimalne sistemske 

spodbude ter s tem omogočati njihovo preživetje in obstoj. Avtor meni, da bi bilo potrebno 

del sredstev načrtno usmeriti v spodbude za razvoj socialne ekonomije. Posledično bi 

zagotovili višjo stopnjo družbene vključenosti ter pozitivne ekonomske učinke.  

Sicer pa aktualne krizne razmere, pri nas pa tudi drugod po svetu, ne govorijo v prid 

zagotavljanju finančnih sredstev s strani države. Omejena finančna sredstva posledično 

omejujejo hitrejši razvoj socialnih podjetij. Pri oblikovanju strategije za razvoj v prihodnjih 

letih je tako zelo pomembno postavljanje prioritet, pri iskanju finančnih sredstev pa se 

obračati še k iskanju drugih virov, tudi evropskih (Strategija razvoja socialnega podjetništva 

za obdobje 2012–2015 – osnutek, 2011). 

Kljub očitni prednosti, ki jo finančna podpora prinaša, pa se lahko zaradi tovrstne pomoči 

socialno podjetje sooča z določenimi omejitvami oziroma zunanjimi zahtevami. Tako 

opisujejo na primer v Posredovalnici rabljenih predmetov (Jurančič Šribar in Cerar, 2011), da 

so zahteve in omejitve financerjev pravzaprav tudi vsebinsko oblikovale sam projekt. Soočati 

so se morali z neskladjem med delom z brezdomno populacijo v praksi (postopno, počasno 

delovanje z veliko prilagajanja, toleriranja itd.) in zunanjimi zahtevami, ki so bile predvsem 

storilnostno naravnane (pričakovanja po hitro vidnih rezultatih, časovni roki, pogoji 

nadzora itd.). 
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2.2.4 Težave in omejitve socialnih podjetij 

Že ob neenotnih definicijah socialne ekonomije in socialnih podjetij lahko sklepamo, da se na 

tem področju pojavljajo številna nesoglasja oz. različna videnja, kaj naj bi socialna ekonomija 

sploh predstavljala, kateri so njeni cilji, načela itd. V praksi se pojavljajo različne težave in 

omejitve, s katerimi s morajo soočati socialna podjetja. Slišati je tudi kritike in dileme 

predvsem pogojev, ki določajo možnosti socialnih podjetij, gotovo tudi z namenom, da 

socialna ekonomija postane prostor mnogih posameznikov, ki iščejo alternativo. Seveda pa je 

(sploh pri nas) potrebno še veliko raziskovanja področja in rezultatov, ki bodo pomagali pri 

oblikovanju socialne ekonomije in socialnih podjetij kot takšnih, ki bodo prinašali čim več 

pozitivnih učinkov.   

Konkretne težave, s katerimi se morajo soočati socialna podjetja, se najprej pokažejo v 

praksi. Zidar in Rihterjeva (2010) poročata o različnih praksah, ki spremljajo vključevanje 

ranljivih skupin na trg dela, tudi slabih. Razloge za slednje bi po njunem lahko iskali pri 

sistemskih ovirah, neinovativnosti programov, nezmožnosti videnja tržnih niš, pa tudi pri 

nemotiviranosti  ciljnih skupin, da bi se pridružile (razlog slednjemu so mogoče neprivlačni 

programi, ki naj bi večkrat sloneli na ponavljajočih se delih). 

Pilotni projekti, izbrani s strani Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve (MDDSZ) s 

pomočjo Javnega razpisa za spodbujanje razvoja socialnega podjetništva v letu 2009 (glej 

tudi poglavje 2.2.2.1), naj bi po dvoletnem izvajanju poročali o naslednjih težavah in 

omejitvah, s katerimi so se soočali (Strategija razvoja socialnega podjetništva za obdobje 

2012-2015 – osnutek, 2011): 

× klasični ukrepi Aktivne politike zaposlovanja ne omogočajo zadostne prožnosti 

(usposabljanje na delovnem mestu, ki je bilo predvideno, zahteva od vključenih ciljnih 

skupin popolno angažiranost, česar pa zaradi določenih specifičnih težav katere 

izmed ranljivih skupin, ni mogoče pričakovati); 

× pomanjkanje zadostnih finančnih spodbud za zagon socialnega podjetja, kakršne 

obstajajo za klasična podjetja; 

× nezadostno poznavanje področja ekonomije in trženja s strani izvajalcev projektov – 

le-ti izhajajo iz področja sociale; 
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× problem prepoznavanja tržnih niš oz. dela na črno, ki pokriva nekatera področja 

povpraševanja na trgu (npr. catering, nega na domu, zbiranje in preprodaja 

odpadkov); 

× nezadostnost tržne prepoznavnosti storitev in produktov; 

× težave vključevanja ciljne skupine – nezainteresiranost, nemotiviranost za 

vključevanje v aktivnosti (predvsem tistih napotenih s strani Zavoda RS za 

zaposlovanje), mogoče tudi iz razloga premajhnih finančnih prejemkov v primeru 

vključitve v aktivnosti; 

× nezadostna zainteresiranost lokalne skupnosti za sodelovanje. 

Heckl, Pecher, Aaltonen in Stenholm (2007) v okviru raziskave praks in politik sektorja 

socialnih podjetij v Evropi ugotavljajo, da pomembno vlogo pri možnostih razvoja socialnega 

podjetništva sooblikujeta javnost in politika – za razvoj socialnega podjetništva je namreč 

potrebno stabilno in dobro strukturirano okolje. Avtorji raziskave ločujejo ovire, s katerimi se 

socialna podjetja soočajo, v dve skupini: na zunanje (tj. tiste, ki nastanejo zaradi splošnih 

pogojev) in notranje (tj. tiste, ki nastanejo znotraj posameznega socialnega podjetja). Med 

prve lahko uvrščamo pravni in davčni okvir države (številne evropske države poročajo o 

težavah neurejene zakonodaje, kar zavira razvoj socialnih podjetij); odvisnost od trenutne 

politike (zaradi možnih hitrih sprememb v politiki so socialna podjetja prisiljena v sklepanje 

kratkoročnih pogodb in pravzaprav nimajo možnosti strateškega načrtovanja razvoja 

podjetja); pomanjkanje dobre zakonodaje, ki bi urejala dejavnosti nevladnih organizacij; 

šibko povezanost z javnostjo (primanjkovanje osveščenosti in razumevanja vloge nevladnih 

organizacij v zvezi s socialnimi problemi); tudi pomanjkanje same prepoznavnosti socialnih 

podjetij; pomanjkanje zaščite pred konkurenčnostjo; nezadostno znanje o možnostih 

socialnih podjetij povezano s pomanjkanjem znanj o podjetništvu, kar pa že vodi do notranjih 

ovir. Med notranjimi ovirami se v različnih evropskih državah omenja predvsem neustrezno 

izobražene managerje (problem je tudi, ker se jih nagrajuje le z nizko plačo oz. le-te sploh ne 

prejemajo). Ponekod poročajo o pomanjkanju prostovoljcev oz. pomanjkanju različnih drugih 

virov, problemu šibkega organizacijskega modela socialnih podjetij, nezadostnih specifičnih 

strategij za management in razvoj (kar usklajevanje socialnih in ekonomskih ciljev zahteva) 

ipd. Evropske države kot pomemben, tudi skupen problem, opredeljujejo financiranje (ki 

lahko predstavlja tako notranjo kot zunanjo oviro). 
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Branco idr. (2004) v SWOT analizi obstoječega stanja v letu 2004 kot pomanjkljivosti navajajo 

primanjkljaje v zakonski ureditvi, pomanjkanje podpornih mrež, pomanjkanje znanja 

strokovnega kadra (ni omogočenih ustreznih usposabljanj za področje socialne ekonomije), 

nerazumevanje lokalnega okolja ter nezadostno seznanjanje le-tega o socialni ekonomiji 

nasploh, problem nepripravljenosti sodelovanja okolja za reševanje problematike socialno 

izključenih, pogrešajo pa tudi doktrino za obravnavo socialno izključenih in ogroženih.  

V okviru Strategije razvoja socialnega podjetništva za obdobje 2012–2015 – osnutek (2011) 

se omenja tudi skrb bodoče morebitne neusklajenosti ali nezadostne angažiranosti ključnih 

akterjev (ministrstev, vladnih služb, lokalnih skupnosti, regionalnih institucij, socialnih 

partnerjev), kar bi prav gotovo lahko neugodno vplivalo na razvoj socialnih podjetij. Za 

rešitev tega problema predlagajo razmislek o oblikovanju partnerskega sporazuma, kjer bi 

bile natančneje določene naloge in prispevki posameznih akterjev. 

 

2.2.5 Ukrepi za izboljševanje možnosti razvoja socialnega 

podjetništva 

Kot glavne gonilne sile socialnih podjetij v različnih državah se poleg socialnih navdušencev 

kažejo še rastoča zahteva po (zasebno organiziranih) storitvah za delovno integracijo in/ali 

socialnih storitvah, (razlogi zanjo so demografski,  visoka stopnja brezposelnosti ipd.) ter 

samo nastajanje novih etično osveščenih trgov. Kot pozitiven primer delovanja v praksi se je 

izkazalo povezovanje nevladnih organizacij v mreže z namenom višanja možnosti za obstoj in 

za namene lobiranja. Te mreže služijo za prenašanje dobrih praks med člani, koordinacijo in 

možnosti dostopa do finančnih virov, kot pomoč v odnosih z javnostjo. Za ugoden razvoj 

socialnih podjetij so nujna nadaljnja politična prizadevanja posameznih držav, iskanje 

financiranja drugje kot le s strani države, poudarjanje pomena integracije ranljivih skupin ter 

preskrbe s socialnimi storitvami, veliko pa je potrebno narediti še na pridobivanju zavedanja 

pomena pravičnega trgovanja, okolja, lokalnega razvoja ipd. (Heckl, Pecher, Aaltonen in 

Stenholm, 2007). 

V različnih evropskih državah se pomoči socialnim podjetjem lotevajo z različnimi ukrepi: z 

vladnimi subvencijami, državnimi naročili izdelkov in storitev, oprostitvami prispevkov za 
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plače, subvencijo novim podjetjem, bonusi za vsako na novo zaposleno osebo iz ranljive 

skupine, javnimi razpisi, javnim sofinanciranjem zaradi stroškov nižje produktivnosti, 

financiranjem dejavnosti za socialno integracijo, tehnično pomočjo, financiranjem 

posameznih projektov itd. Preprost prenos uspešnih ukrepov v naš prostor ni mogoč, saj 

posamezne države spremljajo različne specifične značilnosti in ureditve področja socialnega 

podjetništva. Smiselno se je ozreti bolj v sosednje države – Avstrijo in Italijo s katerimi si 

delimo socialno, ekonomsko, zgodovinsko in kulturno podobnost (Branco idr., 2004).  

Dejstvo je, da je v Sloveniji potrebno še veliko postoriti, da bo ustvarjeno dovolj ugodno 

podporno okolje za širši razmah socialnih podjetij. Država v Strategiji razvoja socialnega 

podjetništva za obdobje 2012–2015 – osnutek (2011) zaznava omenjeno potrebo in 

opredeljuje tudi konkretne naloge za izboljšanje možnosti razvoja socialnih podjetij: 

oblikovanje ustreznih instrumentov fiskalne politike (davčnih olajšav), prilagojen sistem 

javnega naročanja, opredelitev olajšav in spodbud za opravljanje dejavnosti socialnega 

podjetništva, usposabljanja za delovanje in upravljanje s socialnimi podjetji, razvoj mreže 

prenosljivih dobrih praks podjetij iz dejavnosti socialnega podjetništva, zagotavljanje 

ukrepov in sredstev v okviru posameznih programov, javnih razpisov itd. V dokumentu je 

omenjana tudi potreba po povečevanju prepoznavnosti vloge in pomena socialnega 

podjetništva, povečanju števila zaposlenih v nevladnem sektorju nasploh, razvoju novih 

produktov in storitev, ugodnejših pogojih za delovno in socialno vključenosti ranljivih skupin.  

Tudi raziskava Uvajanje modela socialnega podjetništva v treh pilotskih regijah v Sloveniji  

ugotavlja potrebo po širšem sistemskem pristopu. Le-ta pa bo omogočen šele z zadostno 

osveščenostjo, ustrezno klimo, podpornim institucionalnim in pravnim okvirjem ter 

vključitvijo socialnega podjetništva v prevladujoče politike. Ob tem se poudarja, da morajo 

različni akterji prevzeti svoje odgovornosti. Avtorji raziskave vidijo nalogo države predvsem v 

zagotavljanju podpore (finančne in strokovno/svetovalne), v zagotavljanju možnosti za 

konkurenčno delovanje, v zagotavljanju vključevanja teme socialnega podjetništva v svoje 

politike in programe,  v vlogi skrbnika za razvoj človeških virov na področju socialnega 

podjetništva itd. Ob tem bi pozornost socialnim podjetjem s strani države morala biti 

namenjena vsaj v enaki meri kot profitno naravnanemu podjetništvu. Svojo pomembno 

vlogo pa mora odigrati tudi regionalna/lokalna raven (lokalne skupnosti, javne, zasebne, 
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strokovne, svetovalne in izobraževalne institucije itd.), ki lahko pomaga socialnim podjetjem 

tudi pri zagotavljanju trga (Ekonomski inštitut Maribor). 

Država v Strategiji razvoja socialnega podjetništva opredeljuje strateške cilje za razvoj 

socialnega podjetništva in ciljno vrednost, ki naj bi jo dosegli do leta 2015 (glej Preglednico 

4). S cilji skuša spodbuditi ustvarjanje ugodnih pogojev, ki bodo omogočili razvoj socialnih 

podjetij. ZSocP za socialna podjetja predstavlja normativni okvir, konkretni ukrepi in cilji, ki 

so opredeljeni v Strategiji, pa šele omogočajo doseganje dejanskega uveljavljanja zakona v 

praksi. V Strategiji razvoja socialnega podjetništva za obdobje 2012–2015 – osnutek (2011) v 

začetni fazi predvidevajo predvsem osveščanje družbe, izboljševanje poznavanja vloge in 

pomena socialnega podjetništva med ljudmi, kar naj bi bilo ključnega pomena za 

uveljavljanje socialnega podjetništva. Prav tako želijo na samem začetku več pozornosti 

usmeriti v  vzpostavljanje učinkovitega podpornega okolja. Doseganje ostalih ciljev se 

predvideva po zagotovitvi omenjenih osnovnih temeljev in šele sredi obdobja 2012–2015 je 

moč pričakovati več aktivnosti v smeri zaposlovanja, razvoja novih proizvodov/storitev ipd.  

Preglednica 4: Strateški cilji in ciljna vrednost kazalnika Strategije razvoja socialnega 

podjetništva za obdobje 2012–2015 – osnutek (2011, str. 16-18) 

 

Strateški cilji 

 

Ciljna vrednost (2015) 

1. Povečati prepoznavnost in vedenje o 

socialnem podjetništvu v Sloveniji. 

 

 Vsaj dve akciji promocije in informiranja 

o socialnem podjetništvu letno 

 Vsaj 100 oseb na usposabljanju letno 

2. Vzpostaviti celovito podporno okolje za 

socialna podjetja s potrebnimi 

finančnimi spodbudami in svetovalno 

mrežo; zagotoviti usklajenost 

vzpostavljenih instrumentov. 
 

 Vsaj dva vzpostavljena podporna 

instrumenta 

3. Povečati število zaposlenih v nevladnem 

sektorju – zaposlenost v socialnih 

podjetjih. 

 

 Vsaj 1 % delež zaposlenih v nevladnem 

sektorju glede na delovno aktivne 

 Vsaj 1.500 zaposlenih v socialnih 

podjetjih 
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4. Povečati prihodke v nevladnem sektorju 

– povečevanje možnosti za prehajanje 

dejavnosti nevladnega sektorja v 

socialno podjetništvo. 
 

 4 % delež prihodkov nevladnega sektorja 

v BDP 

5. V okviru socialnih podjetij razviti nove 

proizvode in storitve, ki so v javnem 

interesu. 
 

 Vsaj 10 novih proizvodov in storitev. 

6. Povečati socialno in delovno vključenost 

najbolj ranljivih skupin na trgu dela. 

 

 800 zaposlenih oseb iz ciljne skupine 

najbolj  ranljivih 

 3000 oseb iz ciljne skupine najbolj 

ranljivih na usposabljanju 

 

2.2.6 Socialna podjetja v EU 

Potrebe po socialnih podjetjih v Evropi naraščajo. Socialna in etična osveščenost končnih 

uporabnikov izdelkov ali storitev socialnih podjetij in splošne javnosti je vse večja, s tem pa 

narašča tudi povpraševanje po produktih/storitvah teh podjetij (Heckl, Pecher, Aaltonen in 

Stenholm, 2007). 

Uradne definicije socialnih podjetij se v zakonodajah posameznih evropskih držav pojavljajo 

bolj redko, poudarki, ki jih definicije beležijo, pa so različni. Ne glede na to, pa je področje 

socialne ekonomije tako ali drugače zastopano praktično povsod. Ideja socialnega 

podjetništva (ne nujno v obliki kot jo razumemo danes) ima v državah po Evropi že določeno 

tradicijo. V večini evropskih držav so kooperative uveljavljene že precej časa. Tako je na 

primer v Avstriji, Franciji, Grčiji, Veliki Britaniji, na Danskem in Portugalskem, pa tudi v več 

državah Srednje in Vzhodne Evrope. V mnogih bivših socialističnih državah se koncept 

socialnih podjetij pojavlja bolj kot novost, kar je povezano z dejstvom, da je bilo področje 

socialnovarstvenih storitev v obdobju socializma predvsem v domeni države. Dandanes se v 

teh državah na socialno ekonomijo in socialno podjetništvo gleda kot priložnost, da civilna 

družba aktivno stopi na mesto, kjer je država opustila svoje dolžnosti do socialnega sektorja. 

Tudi v mnogih državah Srednje in Severne Evrope, se je kljub načeloma učinkovitem 

socialnem sistemu, ki ga imajo, socialno podjetništvo že dodobra uveljavilo. V teh državah 
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(kot je npr. Norveška) socialno podjetništvo zapolnjuje vrzel, ki nastaja med osnovnimi 

socialnovarstvenimi storitvami ter zahtevami in potrebami posameznika (prav tam). 

Socialna podjetja se v različnih državah pojavljajo v različnih oblikah: podjetja z zaposlenimi 

lastniki, kooperative, kreditna združenja, fundacije, društva, vzajemne družbe, specializirane 

humanitarne organizacije (Lužar idr., 2005). Prav tako imajo različne države za seboj različno 

zgodovino socialnih podjetij, katerih koncept je v sedanji obliki razmeroma nov in s katerim 

se ponekod šele spoznavajo. Kljub temu pa se v praksi kažejo določeni uspehi, pri čemer naj 

bi socialna podjetja najbolje uspevala v Veliki Britaniji, Italiji, Nemčiji, Belgiji in na 

Nizozemskem (Pavel in Štefančič, 2005). 

Evropska komisija (2012) poroča, da naj bi kljub raznolikosti socialnih podjetij v Evropski 

uniji, dejavnosti, ki jih opravljajo, bile podobne. In sicer naj bi socialna podjetja v državah 

članicah delovala predvsem na področjih usposabljanja in integracije brezposelnih oseb, 

osebnih storitev (varstvo otrok, storitve za starejše itd.) ter lokalne pomoči območjem, ki  so 

zapostavljena (npr. oddaljena podeželska območja). 
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II   EMPIRIČNI DEL 

 
 
 
 

1 OPREDELITEV PROBLEMA IN NAMEN RAZISKOVANJA 

Problem brezposelnosti je v času gospodarske krize pogosto v ospredju in glavna tema 

posameznikov, širše družbe, pa tudi države. Ta  od stanja širše brezposelnosti prav gotovo 

nima koristi, temveč ravno nasprotno, kar pa je najverjetneje eden od pomembnejših 

razlogov zanimanja države za razvoj socialnega podjetništva tudi pri nas.  

Kljub določeni zgodovini socialne ekonomije in socialnega podjetništva v svetu kot tudi v 

Sloveniji, pa se je sam termin socialnega podjetja v Sloveniji v zakonodajo vnesel šele z 

Zakonom o socialnem podjetništvu, ki je začel veljati z letom 2012. Pri nas so načela socialne 

ekonomije živa že dalj časa skozi različna društva, zavode, nevladne organizacije ipd. Tudi 

invalidske delavnice oz. podjetja, ki se smatrajo za nekakšen vzor in predhodnice socialnih 

podjetij, imajo v Sloveniji že določeno tradicijo. Pa vendar se zdi, da smo, kar se tiče socialnih 

podjetij, še bolj na začetku. V zadnjem času so se oz. se še razvijajo projekti, ki delujejo po 

načelih socialnega podjetništva in predstavljajo podlago za kasnejšo pridobitev statusa 

socialnega podjetja. Z letom 2012 smo že dobili prva uradno registrirana socialna podjetja. 

Zasluga za to gre tudi Ministrstvu za delo, družino in socialne zadeve, ki je objavilo Javni 

razpis za spodbujanje razvoja socialnega podjetništva in tako omogočilo razvoj oz. 

sofinanciranje omenjenih projektov.  

V empiričnem delu diplomske naloge sem želela raziskati, kakšne so pravzaprav možnosti za 

razvoj socialnih podjetij v Sloveniji. Pomembno podlago za razvoj socialnega podjetništva pri 

nas predstavljajo projekti, ki so delovali po načelih socialnega podjetništva in so bili uspešni 

na Javnem razpisu za spodbujanje razvoja socialnega podjetništva v letu 2009. Projekti so se 

s koncem leta 2011 zaključili. V raziskovalnem delu naloge sem poskušala te projekte pobliže 

spoznati in preko njih ugotavljati, kakšne so pravzaprav možnosti uveljavitve in obstanka 

socialnega podjetja pri nas.  
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Na podlagi pogovorov z vodjami projektov, ki so bili uspešni na Javnem razpisu za 

spodbujanje razvoja socialnega podjetništva v letu 2009, sem želela pridobiti vpogled v 

vsebino projektov in potek njihovega razvoja ter s tem raziskati, v kolikšni meri je slovensko 

okolje pravzaprav spodbudno za razvoj tovrstnih podjetij. Namen raziskave je na podlagi 

informacij iz prve roke  tudi ugotoviti, s kakšnimi težavami in omejitvami se socialno podjetje 

sooča v praksi. V okviru naloge želim pridobiti vpogled v razvoj idej projektov, raziskati 

osredotočenost na iskanje tržnih niš oz. preveriti, če je poslovno priložnost predstavljal 

izključno razpis ministrstva.  

 

2 RAZISKOVALNA VPRAŠANJA 

1. RV: Kakšne so možnosti za uspešno delovanje socialnega podjetja v Sloveniji? 

Zagon in preživetje socialnega podjetja je zelo odvisno od podpornega okolja, ki lahko 

spodbuja ali zavira razvoj podjetja. Zanimalo me je, kako so sogovorci ocenjevali uspeh 

projekta in kakšne možnosti vidijo za uspešno delovanje socialnega podjetja v Sloveniji. Z 

uspešnim delovanjem imam v mislih doseganje nekaj izmed ciljev, ki jih opredeljuje ZSocP v 

3. členu (krepitev družbene solidarnosti in kohezije, spodbujanje sodelovanja ljudi, razvijanje 

novih možnosti zaposlovanja, zagotavljanje delovnih mest ranljivim skupinam, njihovo 

socialno in poklicno reintegracijo itd.), kot tudi doseganje podjetniških ciljev. Prav tako sem 

želela spoznati njihovo vizijo in pogled na razvoj projekta. 

2. RV S kakšnimi težavami in omejitvami so se v okviru projekta soočali? 

Socialno podjetništvo se pri nas na nek način šele uveljavlja in išče svoje mesto v uradnih 

dokumentih. Pravega podpornega okolja za socialna podjetja pri nas še ni, prav tako še ni 

sprejetih ustreznih uradnih dokumentov, ki bi s konkretnimi ukrepi zagotavljali primerne 

pogoje za razvoj socialnega podjetništva. Zanimalo me je, s kakšnimi konkretnimi težavami 

so se izvajalci projektov soočali v času svojega delovanja, na katere ovire so naleteli. Kakšen 

je njihov pogled na sprejet zakon, smernice, ki jih predvideva Strategija razvoja socialnega 

podjetništva za obdobje 2012–2015. Predvidevala sem, da se bodo projekti po pretečenem 

obdobju sofinanciranja  soočali s finančnimi težavami, zato me je zanimalo na kakšen način 

te probleme premagujejo.   
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3. RV: Kakšni so bili odzivi okolja na opravljanje dejavnosti projekta? 

Lokalna in širša okolica predstavljata pomemben dejavnik pri uspešnemu vključevanju 

socialnega podjetja v okolje. Ne le v obliki izražanja podpore in omogočanja integracije 

zaposlenih ter same dejavnosti ampak tudi kot kupna moč, ki omogoča preživetje podjetja. 

Zanimalo me je, s kakšnimi odzivi okolice so se projekti srečevali. Je bilo okolje pozitivno 

naravnano do aktivnosti, ki so jih opravljali? So imeli ljudje kakšne predsodke do ranljivih 

skupin, ki so bile zaposlene v okviru projekta? 

4. RV: Kako se je oblikovala poslovna ideja? 

Za preživetje kakršnega koli podjetja na trgu je pogosto ključna dobra poslovna ideja. Ideja, 

ki nima tržnega potenciala oz. se ne odziva na potrebe potencialnih kupcev, lahko kaj hitro 

propade. V okviru projektov me je predvsem zanimalo, na kakšen način so izvajalci prišli do 

ideje. Je šlo za odziv na potrebe v okolici? So izhajali iz potreb uporabnikov?  So raziskovali 

potrebe trga? Je razpis ministrstva predstavljal sprožilni faktor in ali se je ideja izoblikovala 

šele po njegovi objavi? Ali je razvoj ideje rezultat daljšega procesa? Kako so potekale 

priprave na projekt? Koliko so vložili v promocijo dejavnosti, pridobivanje kupcev? Koliko so 

se ukvarjali s samo konkurenco? 

 

3 RAZISKOVALNA METODOLOGIJA 
 

3.1 Postopek vzorčenja 
 

V okviru intervjujev sem želela govoriti z osebami, ki so raziskovane projekte vodile, pri njih 

sodelovale in jih pomembno sooblikovale. Ocenila sem, da bi preko pogovora z njimi najlažje 

dobila celostni vpogled v delovanje projektov. Na spletni strani MDDSZ so podatki o 

dobitnikih sredstev Javnega razpisa socialnega podjetništva javno dostopni. Na njihovi strani 

sem tako našla imena projektov, ki sem jih kasneje potrebovala za namen raziskovanja.  
 

Prve kontakte (elektronske naslove) sem našla na spletni strani posameznih projektov oz. 

njihovih prijaviteljev. Preko elektronske pošte sem vzpostavila prvi stik z ljudmi, ki so bili tako 

ali drugače povezani s projektom, se z njimi dogovorila za intervju oz. prek njih pridobila 

kontaktne podatke primernejših oseb. 
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3.2 Opis vzorca 

V vzorec sem vključila šest oseb, ki so sodelovale/vodile/sooblikovale projekte, ki so uspeli 

na Javnem razpisu za spodbujanje razvoja socialnega podjetništva v letu 2009. Prvotno sem 

imela namen izvesti pogovore z vodilnimi iz vseh devetih projektov, toda zaradi geografskih 

in časovnih preprek se s tremi nisem uspela dogovoriti za pogovor. Z intervjuji sem želela 

zbrati čim več podatkov o izpeljanih projektih oz. odgovoriti na raziskovalna vprašanja. 

Večina sogovorcev je projekt v določeni meri vodila (vodja projekta/vodja projektnega 

tima/projektni sodelavec) oz. na drug način pomembno sodelovala (mentor zaposlenim). Pri 

nadaljevalnih vsebinah vsi še vedno sodelujejo, razen v primeru projekta, ki je prenehal z 

delovanjem (projekt »Specializirana mobilna služba za pomoč na domu – MPD«). 

 

Opis projektov: 

 

1. Naziv projekta: Z lokalnimi viri do novih delovnih mest v socialni ekonomiji Pomurja 

V sožitju narave in družbe 

Prijavitelj projekta: MOZAIK, društvo za socialno vključenost 

Trajanje projekta: 24 mesecev 

Vključene ranljive skupine: osebe starejše od 50 let, bivši odvisniki in kaznjenci, 

brezdomci, pripadniki romske skupnosti 

Projekt je nastal kot odziv na ekonomska in socialna vprašanja Pomurske regije. 

Ukvarjali so se z dejavnostmi, ki sicer v regiji niso novost, osnova zanje pa so naravne 

in kulturne danosti. Razvijali so dejavnosti na področju zdrave prehrane ter ponudbo 

ekološkega turizma v povezavi z varovanjem naravne in kulturne dediščine. Ukvarjali 

so se z ekološko predelavo živil.  

 

2. Naziv projekta: Tovarna dela – vstop v svet dela 

Prijavitelj projekta: Centerkontura, družba za svetovanje, socialni razvoj, 

usposabljanje in založništvo d.o.o. 

Trajanje projekta: 24 mesecev 
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Vključene ranljive skupine: mladi (17–25 let), ki jim grozi nevarnost prehoda v 

dolgotrajno brezposelnost 

Kot osnovni cilj projekta so si zadali pripravo, ustanovitev in zagon socialnega 

podjetja Tovarna dela z gostinsko dejavnostjo. Mladim vključenim v projekt so 

omogočili pridobitev nacionalne poklicne kvalifikacije, ukvarjali pa so se z 

gostinstvom (gostinski lokal in catering).  

 

3. Naziv projekta: "Stare stvari v novem obtoku" razvoj in implementacija modela 

humanitarne posredovalnice rabljenih predmetov 

Prijavitelj projekta: Društvo za pomoč in samopomoč brezdomcev – Kralji ulice 

Trajanje projekta: 24 mesecev 

Vključene ranljive skupine: brezdomne osebe in socialno izključeni posamezniki 

V okviru projekta so v Ljubljani odprli Posredovalnico rabljenih predmetov, kjer po 

nizkih cenah prodajajo rabljene izdelke, ki jih donirajo posamezniki ali podjetja, ker jih 

ne potrebujejo več. Posredovalnica tako omogoča ponoven obtok uporabe rabljenih 

predmetov, ki bi v nasprotnem primeru lahko pristale na odpadu, in s tem delujejo 

tudi na področju ekologije. Poleg koristi za vključene brezdomne osebe, je preko 

posredovalnice spodbujano tudi socialno vključevanje ekonomsko šibkejših skupin 

ljudi, ki lahko pri njih najdejo bolj dostopne cene izdelkov. 

 

4. Naziv projekta: Center ponovne uporabe 

Prijavitelj projekta: Okoljsko raziskovalni zavod 

Trajanje projekta: 24 mesecev 

Vključene ranljive skupine: osebe starejše od 50 in mlajše od 25 let 

Tudi projekt Okoljsko raziskovalnega zavoda je posegel na področje ekologije oz. 

natančneje ponovne uporabe rabljenih stvari. Vzpostavili so Center ponovne 

uporabe, kjer kosovne odpadke (pohištvo, gospodinjske aparate, športne rekvizite 

itd.) prenavljajo, popravljajo, oživljajo in jih po nižjih cenah prodajajo naprej. Izdelki 

so kot pri prej omenjeni Posredovalnici rabljenih predmetov namenjeni predvsem 

socialno šibkejšim skupinam. 
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5. Naziv projekta: Specializirana mobilna služba za pomoč na domu – MPD 

Prijavitelj projekta: Zavod za izobraževanje in kulturo Črnomelj 

Trajanje projekta: 24 mesecev 

Vključene ranljive skupine: osebe starejše od 50 let in mlajše od 25 let brez izobrazbe 

V Zavodu za izobraževanje in kulturo Črnomelj so si s partnerjem Domom starejših 

občanov Črnomelj kot projekt zastavili specializirano mobilno službo za pomoč na 

domu – oskrbo in nego starejših oseb, nudenje pomoči, tudi samo obiskovanje 

uporabnikov ter poročanje o njihovem stanju. Njihove uporabnike so predstavljale 

starejše in bolne osebe, ki živijo doma. Pomagali so jim tako pri vsakdanjih domačih 

opravilih kot tudi pri vključevanju v okolje. Nudili so tudi svetovanje svojcem in 

prostovoljcem o oskrbi in negi starejših oseb.  

 

6. Naziv projekta: Turistična agencija za osebe s posebnimi potrebami (TURAG4ALL) 

Prijavitelj projekta: Šent – slovensko združenje za duševno zdravje 

Trajanje projekta: 23 mesecev 

Vključene ranljive skupine: osebe starejše od 55 let in osebe z lažjimi težavami v 

duševnem zdravju 

Dejavnost projekta je predstavljalo turistično posredovanje in razvoj ter promocija 

turistične ponudbe za invalide in osebe s posebnimi potrebami. Turistična agencija 

naj bi predstavljala specializirano turistično ponudbo in programe za prej omenjene 

osebe – tržno nišo, ki pravzaprav predstavlja novost na tržišču. Kot so ugotovili 

prijavitelji, naj bi obstajalo pomanjkanje znanj in veščin pri obravnavi gostov s 

posebnimi potrebami s strani zaposlenih v turizmu. 

 

3.3 Opis raziskovalnega instrumenta 

Pri raziskovanju oz. pridobivanju podatkov sem si pomagala z delno strukturiranim 

intervjujem. Ocenila sem, da bom s tem raziskovalnim instrumentom najlažje pridobila 

globlji vpogled v izvajanje samih projektov. S pomočjo pogovora sem lahko s sogovorci 

razpravljala o konkretnih težavah, s katerimi so se pri izvajanju projektov soočali, o predlogih 
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in idejah za izboljševanje  možnosti ter o ugodnih pogojih za razvoj socialnega podjetništva 

pri nas. 

Vnaprej sem si pripravila okvirna vprašanja oz. teme, s katerimi sem si pri izvedbi intervjuja 

pomagala. Oblikovala sem jih na podlagi teoretičnih spoznanj ter zastavljenega namena in 

ciljev raziskave. 

 

3.4 Postopek raziskovanja 

Predhodno sem si pripravila teme, ki sem jih želela raziskati, in nato le-te izrazila v ciljih 

raziskave. S petimi intervjuvanimi osebami sem se osebno sestala, enega pa sem izvedla 

delno po telefonu, delno pa s pomočjo elektronske pošte. Intervjuje sem izvedla v Ljubljani, 

Murski Soboti in Slovenskih Konjicah. Kraj srečanja so bili prostori, kjer projekti še delujejo 

oz. prostori prijaviteljev, z eno osebo pa sem se sestala v bližnjem lokalu. Pogovori so 

potekali v mesecu maju in začetku junija 2012, dolžina pogovorov pa se je gibala nekje od 30 

minut do ene ure; telefonski razgovor je bil nekoliko krajši. Vse intervjuvane osebe so 

privolile v snemanje s pomočjo diktafona. Kasneje je sledil dobesedni prepis pogovorov ter 

obdelava zbranih podatkov.  

 

3.5 Postopki obdelave zbranih podatkov 

Intervjuje, ki sem jih s privolitvijo intervjuvancev posnela na diktafon, sem dobesedno 

prepisala. Sledilo je urejanje prepisanega gradiva, večkratno branje zapisov pogovorov in 

iskanje ter označevanje relevantnih podatkov, ki bi mi pomagali pri raziskovanju zastavljenih 

ciljev in namena raziskave. S pomočjo opomb, označb in kod sem zaznamovala 

pomembnejše podatke in dele besedila, zabeležila svoje asociacije, razmišljanja in pripombe, 

s katerimi sem si kasneje pomagala pri analizi in primerjanju pridobljenih podatkov. S kodami 

prvega in drugega reda sem si pomagala pri oblikovanju tematskih področij, ki sem jih 

podrobneje, z navedbo dobesednih izjav intervjuvancev ter pridobljenih teoretičnih spoznanj 

v okviru diplomske naloge tudi predstavila. S predstavitvijo in interpretacijo tematskih 

področij sem želela poglobljeno analizirati pridobljene podatke, v okviru razprave o 
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posameznih raziskovalnih vprašanjih pa oblikovati tudi določene zaključke in spoznanja. 

Pogovore sem med seboj primerjala, iskala podobnosti in razlike in povezave med njimi. S 

pomočjo ključnih stavkov pa sem skušala področje socialnega podjetništva tudi čim bolje 

predstaviti. Samo interpretacijo z glavnimi ugotovitvami sem skušala čim bolje povezati s 

teoretičnimi predpostavkami. Za namene diplomske naloge je bila pomembna predvsem 

vsebina pogovorov, konkretni podatki, informacije (ne neverbalna komunikacija, čustva, 

doživljanja sogovornika ipd.) in v skladu s tem sem pridobljene podatke tudi obdelala.   

 

4 PRIKAZ IN INTERPRETACIJA REZULTATOV  

Sogovorci so v prikazu rezultatov razvrščeni pod zaporedna števila – s kodnim imenom (O1-

O6), saj za analizo ni toliko pomembno, kdo je kaj rekel, temveč je poudarek na vsebini 

odgovora. Prav tako zaporedna števila niso povezana z zaporednimi števili opisov projektov.  

Pridobljeni podatki so v nadaljevanju prikazani po tematskih področjih. Teme so bile 

oblikovane na podlagi glavnih vsebin, ki so se odpirale v pogovorih, ključnih stavkov oz. kod 

drugega reda in so pomembne za razumevanje možnosti razvoja socialnega podjetništva v 

Sloveniji. Teme se med seboj tudi tesno povezujejo, ločene so zgolj na teoretični ravni zaradi 

večje preglednosti in lažjega razumevanja. Tematska področja so naslednja:  

 vir in razvoj ideje, 

 priprave na projekt, 

 odzivi lokalne/širše okolice, 

 promocija, pridobivanje kupcev, konkurenca, 

 težave in ovire, 

 razumevanje socialnega podjetništva, 

 podporno okolje v Sloveniji, 

 uspeh projekta, uspeh na trgu, 

 vizija, prihodnost, 

 komentar zakona, strategije. 

 
4.1  Vir in razvoj ideje 

Glavni vir ideje so bile po večini zaznane potrebe v okolju. Ugotavljali so, da na trgu 

primanjkuje določenih storitev/produktov. Zaznali so povpraševanje in potrebo po razvoju 
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neke dejavnosti in se nanjo odzvali. Šlo je tudi za odziv na problem brezposelnosti in iskanje 

možnosti ustvarjanja novih delovnih mest.  

O1: »Povpraševanje je bilo s strani ljudi že na samih stojnicah. /…/ Ljudje so spraševali kdaj 
bo kaj več, kam se lahko obrnejo.« 

O2: »Ideja je prišla iz Avstrije /…/ Oni so hodili na počitnice, vedno v Italijo. Pol je bila 
promocija za Slovenijo in ni blo kam dati 250 [ciljna skupina] in 100 spremljevalcev. Potem so 
šli na Hrvaško. Tukaj se je porodila ideja.« 

O3: »Razlogi, da začenjamo različne projekte /…/ so predvsem potrebe v okolici. /…/ Tukaj pri 
nas v [regija] je bil pa vedno problem brezposelnost, nikoli ni bilo pod 15%. Tud ko je bilo 
drugje recimo 4% ali 5%. In so se problemi specifični že začeli kazat.« 

O4: »iIzhajali smo iz potreb v okolju, ki jih zaznava [ime organizacije], ki je bil partner v 
projektu /…/ V skupnem sodelovanju smo ugotovili, da so potrebe po naši dejavnosti velike.« 

Ideja, ki izhaja iz potreb trga, ima prav gotovo večjo možnost uspeha kot tista, ki nima 

povezave s povpraševanjem. Tovrsten odziv bi lahko označili kot postopanje potencialno 

uspešnega podjetja. Vprašanje pa je, kako podrobno so se prijavitelji pravzaprav ukvarjali z 

analizo trga. V nekaterih primerih se zdi, da je šlo zgolj za odziv na pobude in interese ožjega 

okolja, ki je že prej neposredno sodeloval z organizacijo in da možnosti uspeha ideje na 

širšem trgu sploh niso preverjali. Mogoče je to tudi eden od razlogov za težave financiranja, s 

katerimi se soočajo projekti, ki z dejavnostjo po končanem obdobju sofinanciranja 

nadaljujejo. Njihove storitve/prodaja izdelkov ne prinašajo dobička, po večini niti ne 

zagotavljajo kritja stroškov plač in samega delovanja. Na tem mestu bi se lahko vprašali tudi, 

koliko so ideje same pravzaprav inovativne, kar naj bi večkrat odlikovalo socialna podjetja. 

Ali prinašajo na trg kakšno osvežitev, novost? V treh primerih od šestih bi temu morda lahko 

pritrdili. Trgovin z rabljeno opremo pri nas praktično ni, specializirana turistična ponudba za 

invalide in osebe s posebnimi potrebami pa je prav gotovo novost. Pa vendar, inovativna 

ideja brez kupcev je kaj malo vredna. Sam proces od ideje do uspeha nekega 

proizvoda/storitve na trgu, zahteva od (socialnega) podjetnika mnogo vloženega truda in 

napora, kot tudi precej časa. Pšeničny (2000) ob tem celo pravi, da ni dovolj le ena ideja, ki 

se bi je oklepali, ampak se je za uspešen razvoj proizvoda/storitve potrebno ukvarjati s čim 

večjim številom idej, dobro preučiti vse zamisli, da lahko na koncu izberemo najboljše. 

Kritičnost do ustrezne izbire ideje v okviru projektov bi lahko v več primerih postavili pod 

vprašaj.  
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V mnogih Evropskih državah je socialno podjetništvo že precej razvito. Snovalci projektov so 

videli primanjkljaj in nerazvitost področja pri nas. Posledično tudi priložnost. V nekaterih 

primerih je šlo za prenašanje podobnih projektov iz tujine. 

O2: »Ideja je prišla iz Avstrije, jo je sodelavec pripeljal. Iz organizacije, ki je na Avstrijskem.« 

O5: »V Evropski uniji je 10 odstotkov vseh zaposlenih v socialnih podjetjih. To je ta fora s 
socialnim podjetništvom, ki je bila že v prvi svetovni vojni prisotna v Evropi. Okoli 10 milijonov 
je zaposlenih v Evropi preko socialnega podjetništva. V Sloveniji tega ni – je veliko mladih 
brezposelnih, starih čez 50 let brez službe. Ne morejo v penzijo in noben jih ne more zaposlit. 
Ko smo v društvu o tem govorli, smo se prijavli na ta razpis.« 

O6: »Ta ideja izhaja iz tujine. V tujini na ta način delujejo že več kot dvajset let. Imajo tudi 
urejeno zakonodajo, spodbudo s strani države za težje zaposljive osebe in pri njih to čisto 
normalno, brez problemov deluje.« 

Izhajanje iz tujih izkušenj ima svoje prednosti in slabosti. Učenje iz tujih napak nam lahko 

prihrani marsikatero našo, zavedati pa se je potrebno, da prenos idej, projektov ni vedno 

mogoč v  isti obliki. Drugačna kultura, navade, različni podporni elementi, sama zakonodaja 

itd. zaznamujejo okolje, v katerem se socialno podjetje razvija, in posledično onemogočajo 

enostaven prenos iz drugega okolja. Ocenjujem, da so se snovalci projektov tega načeloma 

zavedali in oblikovali projekte glede na naše razmere.  

Sam razvoj ideje je v več primerih rezultat večletnega delovanja. V določenih organizacijah 

projekt predstavlja nadgradnjo že določenega opravljenega dela, različnih drugih projektov.  

O1: »Že pred samim začetkom smo meli že veliko stvari prštimanih /…/ Vse skupaj pa se je 
začelo tako, recimo mi smo meli že prej te stvari za naše uporabnike, potem pa so zraven 
prinesli še kako stvar, pa se je to vse razdelilo. Smo rekli kaj pa če bi to meli "štant". Potem je 
počasi prišlo do najema nekega malega skladišča, potem pa projekt.« 

O2: »V bistvu to je razvoj, v bistvu cel potek, razvoj šestih let. /…/ Ko smo imeli že veliko 
produktov, smo jih želeli združit pod enim imenom oziroma nekaj iz tega nardit koristnega za 
vse, iz tega je potem nastala naša dejavnost.« 

Od same želje, motiva za (op. a. socialno) podjetništvo do uspešnega podjetja na trgu, 

seveda vodi dolga in naporna pot. Po sprejemu podjetniške odločitve je potreben izbor ideje, 

ustrezna priložnost in trg, priprava poslovnega načrta, zagotovitev virov, oblikovanje 

poslovne podjetniške mreže, šele nato ustanovitev podjetja, ki mu lahko sledi uspeh podjetja 

na trgu (Melink – Pavlin, 2000).  
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Denar pridobljen preko javnega razpisa je predstavljal možnost začetka razvoja posamezne 

dejavnosti. Najverjetneje se veliko dejavnosti ne bi razvilo v takšni obliki, če zagonskih 

sredstev pridobljenih s pomočjo razpisa ne bi bilo. Le v okviru enega projekta so jasno izrazili 

mnenje, da bi z vsebinami projekta začeli tudi brez razpisa. Skoraj v nobenem primeru na 

razpis niso gledali kot priložnost, ki bi bila edini vzrok za razmišljanje o dejavnosti, temveč so 

ta zagonska sredstva videli kot podporo, priložnost za začetek delovanja. 

O4: »Ko je bil razpis, je pa potem bla priložnost, da to speljemo. Brez tega to ne bi speljali. Tu 
smo le dobili neka zagonska sredstva za razvoj storitve in za promocijo.« 

O6: »Brez zunanjega financiranja bi bilo težko peljati projekt.  Nismo samovzdržni. /…/ Dokler 
ni bilo Zakona o socialnem podjetništvu še sprejetega, to ni bilo možno financirat brez 
tovrstnih projektov. Moje mnenje je, da brez projekta ne bi šlo.« 

O1: »Težko bi začeli brez razpisa. Tukaj smo dobili določena sredstva. /…/ Da bi mi vse to 
naredili, kar smo s tem projektom, gotovo ne bi mogli. /…/ Opredelilo se je idejo sicer že prej, 
ko smo dobili pa odobreno, smo pa lahko naprej načrtovali. Drugače samo društvo nima kje 
vzeti, mi smo preko teh razpisov financirani.« 

O3: »Projektni viri služijo za razvoj in zagon novih dejavnosti. Potem ko zadevo peljemo 
naprej, iščemo druge vire financiranja. /…/ To so neke vrste pilotne aktivnosti, da poskusiš. 
Zato je tisto eno leto, dve fajn da lahko dihaš in nastaviš tudi v končni fazi. /…/ V tem letu, 
dveh lahko sprobaš, pa vidiš, kje je realni domet. Potem če je, nadaljuješ, če ne, pa pač ideja 
je dobra, mogoče ni pravi čas, al pa probaš na nek drug način. Tako se te dejavnosti 
razvijajo.« 

O2: »Js mislim da ja, nekako bi že v končni fazi prišli do tega. /…/ Bi našli kake druge vire 
financiranja. To je tako, težko je reči zdaj neki za nazaj, sploh za naprej. Bolje za naprej 
govorit kot za nazaj, ampak verjetno bi našli nek drug vir financiranja, smo prepričani. Vsaj za 
zagonska sredstva.« 

Za klasična podjetja so na voljo številni viri pridobitve zagonskega denarja. Podjetniki lahko 

razmišljajo o različnih virih financiranja: poslovni angeli, skladi tveganega kapitala, lizing, 

faktoring, nepovratna ali povratna sredstva podpornih institucij, kot so Slovenski podjetniški 

sklad, Javna agencija RS za podjetništvo in tuje investicije (JAPTI), SID banka itd. (Cepec, 

Ivanc, Kežmah in Rašković, 2010). Socialna podjetja, ki svoje mesto pri nas pravzaprav  šele 

iščejo, se tovrstnih virov (še) ne poslužujejo. Zaradi negotovosti preživetja (ter dejstva, da se 

za socialno podjetništvo pri nas za enkrat še ne odločajo posamezniki) prav tako ni poseganj 

po zasebnih virih financ (lastni viri, družina, prijatelji), kar je med podjetniki, kot pravijo 

Cepec, Ivanc, Kežmah in Rašković (2010), v začetnih fazah podjetja zelo pogosto. 
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Sofinanciranje projektov je nujno, vsaj dokler se ne zakonsko uredi izplačevanje subvencij 

socialnim podjetjem. Nepovratna sredstva spodbujajo nepridobitne organizacije k 

razmišljanju o socialnem podjetništvu in omogočajo, da se katera od njih kasneje tudi odloči 

za izpeljavo projekta ali celo za pridobitev statusa. Brez teh sredstev bi bilo področje 

socialnega podjetništva prikrajšano za večino raziskovanih projektov.  

 

4.2 Priprave na projekt 

Večina projektov je same priprave na projekt začela že pred objavo razpisa. Oblikovali so 

idejo, razmišljali o možnostih razvoja dejavnosti, zbirali zamisli. Priprave so se povezovale z 

razvojem in oblikovanjem ideje. Projekti so se med seboj razlikovali v poglobljenosti razvoja 

ideje, čeprav se je večina dobro zavedala potrebe priprave kakovostnega poslovnega načrta. 

Poslovni načrt je predhodno večina tudi zapisala. Nekateri so izhajali bolj iz zaznanih potreb 

že prej sodelujočih, projekt pa jim je omogočal, da so svoje delo nadgradili. 

O5: »Socialno podjetništvo je isto ko navadno podjetništvo. Moraš imet poslovni načrt, moraš 
imet projekcijo za naslednjih pet let. /…/ Moraš vse, absolutno vse imeti. Poslovni načrt in 
vse. Dobesedno vse. Analize, vse, vse, vse!« 

O2: »Mi smo poslovni načrt delali v samem projektu, ampak smo ga potem zdej že 10 krat 
obrnili okoli. Za sam razpis ni bil pogoj, je pa to temelj vsakega podjetništva.« 

O6: »Predhodno se je naredila analiza trga. Seveda potrebuješ neke informacije s strani trga 
– ali se sploh pojavlja interes po naših izdelkih. Kakšno mnenje imajo kupci, kakšen je njihov 
interes, ali so sploh pripravljeni kupit kar ponujamo.« 

O4: »Naredili smo vsebinski in časovni načrt izvedbe, pri pripravi projekta smo izhajali iz 
podatkov, ki jih ima [ime organizacije] in statistika - demografski trendi.« 

O3: »Brez poslovnega načrta  ne moreš registrirat invalidskega podjetja, ne zaposlitvenih 
centrov, ničesar. Pa tudi znotraj projektov, ne toliko ta nek standardni poslovni načrt, ampak 
to kar govorimo o poslovnih modelih, kako na nek nov način skušamo neke zadeve uredit ali 
povezat v skupnosti. In opredelit, aha, kdo bo to delal, kdo to delal, kje so tukaj prihodki, 
stroški, kdo bo to, ono. V tem smislu neko inovacijo pojasnit. A je to vzdržno.« 

O1: »Tisto kar je bilo potrebno v razpisni dokumentaciji, samo tisto. Drugačnega poslovnega 
načrta ni bilo narejenega. Pogoj je bil, da se naredi kasnej in smo ga nardil ampak na podlagi 
tega, ko smo že deloval, smo naredil.« 
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V klasičnem podjetništvu se same priprave pred ustanovitvijo podjetja smatrajo za ključen 

dejavnik uspeha. Sicer lahko samo načrtovanje vzame precej časa, po vendar pa dober 

poslovni načrt zagotovo predstavlja varovalko za uspešno izpeljavo načrtovanega. Med 

načrtovanjem se posameznik sreča z mnogimi vprašanji, s katerimi se drugače mogoče ne bi 

ukvarjal in tako kasneje tudi bolje krmari med morebitnimi ovirami.  Levstek (2000) ocenjuje, 

da je za resen pristop in poglobljeno preučevanje posla potrebnih približno 300–400 ur dela. 

Pri preučevanju posla pa moramo načrtovati in predvidevati nekje za 3 do 5 let vnaprej. 

Pri vseh projektih tovrstnega pristopa prav gotovo ni bilo. Vprašanje je, v kolikšni meri so 

pred začetkom projekta upoštevali vsa tveganja, konkurenco itd. Pri teh projektih tudi ne gre 

za posameznikovo – ustanoviteljevo odvisnost od preživetja »podjetja« in morda je zaradi 

tega v več primerih šlo za lahkotnejši pristop. Sicer si ne bi upala trditi, da se prijavitelji niso 

zadostno angažirali pri snovanju vsebin, po moji oceni je šlo pri nekaterih bolj za nezadostno 

zavedanje, kaj podjetništvo s seboj prinaša in pomanjkanje podjetniških izkušenj.  

 

4.3 Odzivi lokalne/širše  okolice 

Intervjuvanci so poročali izključno o dobrih odzivih okolice. Negativnih izkušenj z okolico niso 

zaznavali. Z bližnjo okolico so se povezovali na različne načine (npr. promocija, povabilo na 

otvoritev, izvajanje anket). Nekateri prijavitelji oz. ranljive ciljne skupine so bili že predhodno 

dobro integrirani v okolje, tako da sam projekt ni prinesel bistvenih sprememb. Poročali pa 

so, da privajanje okolice, spoznavanje z delovanjem in aktivnostmi projektov zahteva 

določen daljši čas. Sicer obstaja precejšnja razlika v opaznosti ranljive skupine, ki je vključena 

(zaposlena oseba starejša od 50 let ni nujno takoj prepoznana kot ranljiva skupina, medtem 

ko je kot takšna hitro prepoznana oseba na invalidskem vozičku). Najverjetneje (čeprav v 

pogovorih ni bilo izraženo) so odzivi okolice pogojeni tudi s tem (predsodki, občutek sočutja 

ipd.). 

O4: »Odzivi so bili zelo dobri, projekt je potreben, uporabnikov je veliko.« 

O6: »Imamo predvsem pozitivne odzive. /…/ Vsekakor pa je lokalna okolica zelo pomembna, 
kot eden izmed ključnih deležnikov v vzpostavitvi socialnega podjetja. Ona je tista, ki ti nudi 
podporo, support, predvsem pri zagotavljanju infrastrukture. Dobili smo predvsem pozitivne 
odzive.« 
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O1: »Sam prostor kjer je zdaj [ime projekta] je bil prej dnevni center od društva, tako da 
ljudje so bili že navajeni, da tam nekaj izvajamo. /…/ Ni bilo nekih slabih odzivov. Predvsem 
dobri, vedno te pohvalijo« 

O5: »Ljudje so se pozitivno odzvali. In mediji so se super pozitivno odzvali. Zelo pozitivno. Mi 
smo od začetka probali, da bi osebni stik navezali.« 

Čeprav je bila v več primerih izražena potreba po še večjem sodelovanju z okolico so bili le v 

dveh primerih bolj kritični do dosedanje prepoznavnosti v okolju. 

O2: »V bistvu smo precej neopazni. Od same populacije popolnoma neopazni, kar se tiče pa 
samega posla, pa smo celo preveč neopazni.« 

O6: »Opažamo, da ljudje tudi iz lokalnega okolja, še vedno ne poznajo dovolj [ime 
organizacije]. Veliko je sicer bilo narejenega na promociji, ampak ugotavljamo, da bomo 
morali uporabiti še kakšen drug prijem, da bomo bolj privlačni ljudem.« 

Uspešna integracija v okolje je pomembna za vsako podjetje, za socialno podjetje še toliko 

bolj. Dejavnosti, ki so si jih po večini izbirali za projekte, že same zahtevajo povezanost z 

okoljem (npr. prispevanje rabljenih predmetov), prav tako pa kupci/stranke večkrat prihajajo 

iz ožjega okolja. Vključevanje okolice tako lahko bistveno izboljša ali poslabša uspešnost 

njihove dejavnosti na trgu. 

Socialno podjetništvo naj bi pripomoglo k večanju socialnega kapitala posameznika, kar pa je 

na nek način pogojeno tudi s sodelovanjem z okolico. Tudi sam ZSocP (2011) že kot nekatere 

izmed ciljev opredeljuje krepitev družbene solidarnosti in kohezije, spodbujanje sodelovanja 

ljudi, socialno integracijo ranljivih skupin. Jasno je, da torej brez vključevanja okolice, ožje in 

širše, v socialnem podjetništvu ne gre. 

Prav vsi projekti so se skušali v neki meri povezovati z okolico: sama promocija v obliki raznih 

letakov, povabil na otvoritev, raziskovanje trga preko anket, vprašalnikov; v primeru projekta 

V sožitju narave in družbe povezovanje z okolico zahteva tudi že sam turizem, s katerim se 

ukvarjajo; Precej je bilo narejenega, veliko pa je tudi še rezerve. Menim, da bi bilo v okviru 

nadaljevalnih projektov dobro še bolj krepiti povezovanje z okolico, saj bodo po moji oceni 

socialna podjetja v Sloveniji lahko res zaživela le z dobro ozaveščenostjo širše družbe. Tudi 

povezovanje ljudi, ki je po mojem mnenju ena ključnih poslanstev socialnih podjetij, ni 

mogoče brez tesnejšega sodelovanja z okolico. Potrebo po še večjem vključevanju lokalne 

skupnosti vidijo tudi v okviru enega izmed projektov:  
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O6: »Ocenjujemo, da bi bilo potrebno lokalno skupnost bolj vključit v samo delovanje, kajti je 
eden od pomembnih deležnikov v delovanju socialnega podjetja. Samo socialno podjetje pa 
seveda tudi pripomore k razvoju občin oz. zmanjšanju brezposelnosti. Mogoče bi prav zaradi 
tega moral v zakonu biti večji poudarek na vključevanje lokalne skupnosti. Malo bolj jasno 
definirano, kako se naj vključi.« 

 

4.4 Promocija, pridobivanje kupcev, konkurenca 

Bolj ali manj so se v okviru vseh projektov zavedali, da je pomemben faktor uspeha tudi 

promocija dejavnosti, aktivno sodelovanje s tržiščem, nenehni razvoj. V okviru promocije so 

uporabljali različne prijeme, najpogosteje je šlo za letake, zgibanke, promocijo preko 

medijev.  

O4: »Skušali smo ljudi privabit s pomočjo oglasov, zgibanke, promocijskih predstavitev v 
okolju, preko pridruženih partnerjev v projektu …« 

O1: »naredili smo tudi precej promocije, pa letaki, pa majčke, pa badže, pa časopise, pa 
povabit medije ob otvoritvi … Vse to tako, da bi lahko rekli, da imamo veliko strank in 
podpornikov.« 

O3: »Mamo promocijske akcije, se pravi, to so predvsem v obliki stojnic v nakupovalnih 
središčih. /…/ Sodelujemo tudi na drugih promocijskih dogodkih. Bodisi znotraj regije kakšni 
sejmi, festivali, pa tudi zunaj, se pravi, tudi v [kraj] gremo na kakšne promocije. Pa seveda 
potem tudi preko medijev želimo komunicirati, da ljudje vejo, da tam nekaj je, pa pridejo na 
obisk. Ko dobiš neki ljudi na obisk, jim predstaviš, mamo zloženke. Neki tudi preko spleta, zdaj 
v smeri ponudbe obnavljamo spletno stran. /…/ Mamo tudi obisk, bodisi šolska mladina al pa 
izleti. /…/ Vmes smo imeli tudi neke prav novinarske obiske. So delali reportaže.« 

O6: »Vedno znova skušamo privabljati nove kupce. Pojavljamo se v medijih. Prek televizije, 
radia, časopisov. /…/ Želimo spodbuditi tudi mlade k nakupu. /…/ Sodelujemo tudi s [ime 
organizacije]. Veliko sodelujemo tudi s podjetji, seveda v mejah kapacitet, ki jih imamo.« 
 
Kot pomembno priložnost, ki je mogoče še niso v zadostni meri izrabili, vidim promocijo prek 

interneta. Praktično brezplačen medij z velikim dometom. V več primerih bi svojo ponudbo 

lahko predstavili tudi prek spletnih trgovin. Že s samim ozaveščanjem družbe (kar je prek 

spleta razmeroma precej lahko narediti) o socialnem podjetništvu, svojih dejavnostih, ki 

prinašajo neke novosti na trg, bi lahko pridobili več privržencev, podpornikov in seveda 

kupcev. Splet je gotovo tudi nadvse pomemben medij, če želijo privabiti mlade ljudi.  

Konkurenca se pojavlja v različnih oblikah. V več primerih predstavljajo konkurenco ljudje ali 

skupnost ljudi, ki sami poskrbijo za potrebe, ki jih je projekt želel pokrivati. Načeloma je 
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zavedanje o konkurenci obstajalo oz. še obstaja, vprašanje pa je, v kakšni meri so se 

sodelujoči z raziskovanjem le-te ukvarjali pred projektom in med njegovim izvajanjem. 

O6: »Konkurenca se pojavlja v obliki sejmov, prek spletnih strani, kjer se prodajajo tovrstni 
izdelki in podobno. Konkurenco nam predstavljajo tudi trgovski centri in trgovine z nižjimi 
cenami.« 

O3: »Konkurenca obstaja. Že recimo to, tukaj pri nas je še vedno zelo pogosto, da ljudje imajo 
vrtove, da jih obdelujejo. In potem, ko je sezona, je vsega dovolj in ni take potrebe več.«  

O2: »V Sloveniji se s tem ne ukvarja nihče. Samo je pa tako, da kar se slovenskega trga tiče je 
precej samoorganiziran, ko majo društva svoje kapacitete turistične, to zelo dosti tržnega 
potenciala pobere. /…/ Naša ciljna populacija, ki jo želimo spodbudit, da bi pri nas 
nakupovala, je bila dolgo časa hkrati konkurenca. Prej v bistvu pri nas ni blo ponudnika in 
glede na to, so se oni sami organizirali in si sami organizirali potovanje. Zdej težko jim je to 
ponudit ker itak sami to delajo. /…/ V tujini je pa tako, da je veliko konkurence, ampak se je 
pač potrebno prebiti na trg.« 

Seveda se še delujoči projekti skušajo razvijati, imajo nove ideje in s tem na nek način tudi 

skušajo premagovati konkurenco. Spet drugi so z zaznano konkurenco skušali sodelovati.  

O4: "Potrebnih pomoči je veliko, s konkurenco – to je bil [ime organizacije], tudi pridružen 
partner v projektu, smo sodelovali." 

Kot rečeno, bi morda bilo potrebno še več raziskovanja ponudb konkurence. Sploh v primeru 

gostinske ponudbe je konkurenca izredno velika in je potrebno narediti še toliko večji korak, 

da se ljudje odločijo za določeno ponudbo. V ostalih primerih je šlo za manj zastopane ali 

nove dejavnosti na trgu. Možnost premagovanja konkurence vidim tudi v izrazitejšem 

promoviranju socialnega podjetja. Sploh v času recesije smo ljudje še bolj dovzetni za stiske 

drugih, se na nek način bolj povezujemo, podpiramo socialne programe, ipd. Zato menim, da 

bi se marsikdo najbrž tudi prej odločil za nakup izdelka/storitve socialnega podjetja kot 

podjetja, ki prinaša dobiček zgolj posamezniku, če bi bil bolje osveščen.  

Ker so vsi ti projekti zasnovani tudi v manjšem obsegu, so kot manjša podjetja lahko bolj 

prilagodljivi, imajo možnost hitrega odziva na trg, hitreje se lahko reorganizirajo itd. Prav 

tako se zanje predvideva morda bolj osebni stik s kupci. Vse to je lahko njihova pomembna 

prednost pred konkurenco. Se je pa potrebno zavedati, da je potreben tudi razvoj v širino, v 

smislu da se ne oklepaš zgolj ene dejavnosti/izdelka, temveč mora iti razvoj v več smeri.  
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O3: »Ne moreš se seveda specializirat na recimo dva izdelka, ker [dejavnost] deluje na nekih 

drugih principih. In potem smo lahko bolj konkurenčni.« 

Za uspešno delovanje na trgu je potrebno, da smo dobro seznanjeni s potrebami in željami 

potencialnih kupcev naših storitev/izdelkov, da naša ponudba čim bolj ustreza 

povpraševanju. Uspeh omenjenega se zagotavlja na različne načine. Z raziskavo trga, analizo 

okolja, analizo ciljnih kupcev, s proučevanjem konkurenčnih podjetij, ne nazadnje pa tudi z 

dobrim poznavanjem marketinškega spleta (Šček Prebil, 2000). V projektih je šlo na nek 

način za upoštevanje omenjenega. Pa vendar menim, da je v večini primerov še veliko 

neizkoriščenih možnosti, ki bi lahko uspeh dejavnosti na trgu izboljšale. Po moji oceni so 

manjkale predvsem poglobljene analize in raziskave, pri promocijah pa niso zajeli dovolj 

širokega kroga potencialnih kupcev. Kljub temu, da so se konkurence zavedali, pa njenemu 

proučevanju v večini primerov niso namenili zadosti pozornosti.  

 

4.5 Težave in ovire 

Težav in ovir s katerimi so se projekti srečevali je veliko. Seveda so nekatere specifične za 

vsak projekt posebej, veliko pa je tudi skupnih. Zdi se, da po pretečenem obdobju 

sofinanciranja iz razpisa, veliko težavo predstavlja lastno iskanje denarnih virov. 

 
O5: »Ogromno je težav. To je pionirsko delo v Sloveniji.« 

4.5.1 Znanja podjetništva in podjetniška veščine 

S problemi so se določeni soočali zaradi pomanjkanja znanj in veščin podjetništva. V 

pogovoru je bilo to še posebej izraženo v enem primeru. Izobraževanje in podporo so si 

največkrat zagotavljali sami, v okviru organizacij s pomočjo katerih so delovali.  

O1: »Nismo neki menedžersko podkovani, pri nas je bolj socialno. Podjetništvo malo manjka, 
teh veščin samega vodenja in administracije, čeprav so se mogle sodelavke pol podučit o 
vsem tem. /…/  izdelava poslovnega načrta, to tud. Kje začet. To je bil en pogoj, da ga tekom 
projekta naredimo. Spet valda po internetu gledaš kakšne so točke. Kdo bo, kako bo to 
naredil. Mi smo pa po svoje naredili.« 

Pomanjkanje podjetniških znanj pa naj ne bi predstavljalo težave večini. Skoraj vsi so se 

predhodno tudi zavedali, da bo potrebno precej podjetniškega znanja in da ima socialno 
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podjetništvo precej povezav s klasičnim. V več primerih so pri projektu sodelovali tudi ljudje 

z izobrazbo podjetniških smeri oz. so že predhodno delovali na vodstvenih delovnih mestih, 

kar jim je olajšalo delo v projektu. 

O6: »Imeli smo že predhodno neka podjetniška znanja. Če se greš podjetništvo, se pričakuje 
da poznaš neke podjetniške osnove. Je pa res, da gre pri socialnem podjetništvu za neko novo 
dimenzijo podjetništva. Ne gre za klasično podjetništvo. /…/ Če nimaš neke prakse od prej, bo 
zelo težko, da bi pri socialnem podjetništvu uspel.« 

O4: »Podjetniška znanja nam niso predstavljala problema, obe z direktorico imava tudi 
ustrezno izobrazbo.« 

O2: »Kar se tiče vodenja podjetja lahko rečem, da brez izkušenj je težko vodit projekt iz EU 
socialnega sklada, ker je težak in zapleten. Je pa bom rekla tako: tist ko tega ni sposoben, tud 
podjetja ni sposoben vodit. /…/ Mi s projektom nismo imeli težav, da bi rekla administrativno 
vodenje projekta, izpeljava aktivnosti. Ne. Vodenje samega podjetja je pa druga zgodba, tako 
da je pa tako čist po domače povedano, če si prvič direktor imaš težave. Tu so pa izkušnje, pa 
podporno okolje.« 

Glede na dejstvo, da gre v socialnem podjetništvu vendarle za neke vrste podjetje, so nujna 

znanja iz ekonomije, marketinga, managementa, vodstvene sposobnosti itd. Pomembno 

vlogo imajo tudi izkušnje. Mogoče s strani prijaviteljev projekta v določenih primerih na 

začetku ni bilo ustreznega razumevanja podjetništva, s strani MDDSZ mogoče tudi ni bilo 

izraženega dovolj jasnega pričakovanja/referenc po podjetniškem znanju in veščinah, ki naj 

bi jih vodje projektov imele oz. potrebovale za vodenje socialnega podjetja. Ocenjujem, da je 

ravno pomanjkanje teh znanj in izkušenj prispevalo k oviranju uspešnejšega razvoja 

nekaterih projektov, tudi tistih, ki sicer poročajo o zadovoljstvu glede svojih znanj in 

sposobnosti.  

Številni podjetniki pogosto večkrat »propadejo« preden ustanovijo uspešno podjetje. V tem 

smislu se mogoče od raziskovanih projektov pričakuje preveč. Zavedati se je potrebno, da 

bodo različni socialno podjetniški projekti tudi neuspešni, ne bo nadaljevanja njihovih vsebin 

tudi zaradi še neustreznega podpornega okolja. Toda zaradi tega nikakor ne gre opustiti ideje 

razvoja socialnega podjetništva v Sloveniji, potrebno je le še bolj intenzivno delo in učenje na 

napakah.  
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4.5.2 Delo z ranljivo skupino 

Zaradi dela s specifično ranljivo skupino, so se pojavljale težave tudi na tem področju.  

O2: »Mi smo imeli recimo tudi probleme z nekaterimi, ki smo jih želeli vključiti. Takoj ko so 
slišali samo besedo socialno podjetje je bil nek odpor – jaz pa že nisem socialni problem.« 

O5: »Na začetku so vsi skeptični. Kaj je zdaj, zakaj bi ti meni pomagal.« 

O1: »Težave pri samemu delu z ljudmi. To so bli skos neki konflikti. Skos morš met te veščine 
kako jih motivirat, kako reševat konflikte, kako organizirat, da bo vsem prav.«  

O2: »Mi smo od začetka vključevali [ciljna skupina]osebe starejše osebe od 55 let in vmes 
ugotovili, da ni nobenega podpornega okolja za te osebe. Vzet človeka, ki je bil 15 let 
brezposeln. To je problem. Čeprav oseba recimo nima zmanjšanih delovnih sposobnosti, ima 
zmanjšane socialne sposobnosti, to je ogromn problem če želiš imeti učinkovitega delavca. 
/…/ Projekt recimo ni predvideval, da je potrebno ljudi naučit, da bojo pravočasno prihajali na 
delo. In to je proces, ki lahko traja tudi do dveh let. Ljudje so imeli probleme tudi, kako se 
obnašat, ko dobijo plačo, ki je prej 15 let niso dobivali. Nekomu, ki se prihodek trikrat poveča, 
se lahko zmeša, to je skoraj tako kot tisti, ki zadane sedmico na lotu. So meli krize." 

Pomemben prispevek k uspešnosti podjetja lahko zagotavljajo zaposleni. Za socialna podjetja 

(tipa B) je značilno vključevanje ranljivih skupin, ki pa zaradi svojih specifičnosti lahko iz 

ekonomskega vidika podjetju prinašajo nižjo dodano vrednost in veliko dodatnega dela. 

Projekti so se med seboj razlikovali tudi po tem, na katero ranljivo skupino so se 

osredotočali. Najpogosteje je šlo za osebe starejše od 50 oz. 55 let. V dveh primerih so prav 

posebno ciljno skupino predstavljali brezdomci, ki so najverjetneje potrebovali več podpore, 

usposabljanja in pomoči kot druge skupine. Med drugimi vključenimi ranljivimi skupinami 

izstopajo zaradi svoje posebne življenjske situacije. Sploh v primeru enega projekta je 

mogoče šlo bolj za opolnomočenje zaposlenih in ustvarjanja možnosti za pridobivanje novih 

veščin. Očitek neuspešnosti delovanja socialnega podjetja torej ni nujno na mestu. Ne 

moremo reči, da je projekt, ki je uspel zagotoviti pomembne koristi za ranljivo skupino, manj 

uspešen od sicer tržno uspešnega projekta, ki pa tovrstnih socialnih učinkov ni imel.  

Projekti so začeli z delovanjem že pred sprejetjem ZSocP. Razpis, na katerega so se prijavljali, 

je zahteval vključenost ranljivih skupin, ki pa po ZSocP (2011) ni nujna. Projekti, gledano iz 

vidika zakona, so svoje težave nekako podvajali s tem, ko so v večini primerov vključevali 

tako ranljive skupine, obenem pa so izbrali dejavnosti, za katere ni pričakovati, da bodo 

imele prav veliko kupcev. Zakon namreč predvideva dva tipa socialnega podjetništva. Pri tipu 
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A gre za opravljanje dejavnosti, ki na trgu brez zunanje finančne pomoči ne bi imele možnosti 

preživetja (kakršne so si projekti v večini primerov izbrali). Prav vsi projekti pa so v svoje 

dejavnosti vključevali tudi ranljive skupine, ki posledično za podjetje s sabo prinašajo 

določene probleme, kar predvideva tip B. V več primerih je torej šlo za kombinacijo tipa A in 

tipa B, pri čemer so se zaradi tega težave lahko množile. 

4.5.3 Administrativne ovire 

Eno izmed težav, s katerimi so se soočali projekti, je predstavljala tudi zahtevana 

administracija. Zelo pogosto so poročali o težavah prevelike birokracije, kar pa se v večji meri 

povezuje z razpisom samim in ne nujno toliko s težavami. s katerimi bi se socialno podjetje 

samo soočalo . 

O5: »Če imaš vse napisano, to vseeno ni nujno, da ti sploh vzamejo v obravnavo, če pravilno 
ne napišeš. Če besedilo ni pravilno napisano. Prva dva stavka, če so narobe napisana… ti 
zavrnejo vse. /…/ Težko je dobit ta sredstva.«  

O6: »Velik problem pri tovrstnih evropskih projektih je administracija. Sama veliko delam na 
pripravi dokumentacije, da sploh lahko prejmemo finančna sredstva, ki so bila pravzaprav že 
odobrena. /…/ Problem tega je, da se bolj osredotočiš na to, da boš pravilno izpolnil papirje in 
jih priložil, da bodo na finančnih kontrolah šli skozi, kot pa da se posvetiš realni aktivnosti, ki 
jo potrebuje podjetje, da lahko normalno funkcionira in preživi na trgu, kot vsako drugo 
podjetje. Dosti časa gre za papirologijo, namesto da bi se posvečal reševanju vsakodnevnih 
situacij skozi delo in organizacijo podjetja.« 

O1: »V okviru projekta je bilo enga samega človeka za delat samo administracije, vsa 
poročila, zahtevke, vnašanje v sistem. To je šlo živcev veliko. /…/ Majo neko inšpekcijsko 
službo, ki najde vse majhne detajle, ko se malo zmotiš, pa ti vse zavrnejo, cel zahtevek. In 
morš pol čakat, pač popravt, potem pa se spet tri mesce čaka. /…/ Samo sodelovanje je bilo 
dobro, njihove zahteve so bile prevelike. Preveč so zahtevali za to, kar so dali na koncu.« 

O2: »[Ime organizacije] je delal že ogromno evropskih projektov. Bilo je jasno, da rabimo 
samo eno osebo samo zato, da bo delala administracijo na projektu. Smo se tega krasno 
jasno zavedali in smo to tud tako naredili. Čeprav na začetku zgleda, sej to samo tako, tako 
nardiš. Ja če je vse pravilno in okej gre to, ampak takoj, ko je ena napaka, se ti pa cel sistem 
podre. Res rabiš enga človeka sam zato. /…/ Negativna stran teh evropskih sredstev je, da je 
popolnoma nefleksibilno. Tako kot je tam napisano, tako mora bit. Če želiš spremembe , 
padeš v takšno administracijo, da se spet zapletaš. Podjetništvo pa rabi ravno to – 
fleksibilnost.« 

O3: »Dostikrat gledajo, če je pika ali vejica. In pol če bi mogla biti pika, pa rečejo: dajte raje 
vejico. Brez veze. Manj pa v bistvu na neke učinke, rezultate, kaj se kje dogaja. Zdaj sicer 
obljubljajo, da bodo v naslednjem obdobju bolj šli na rezultate in vsebino, kar se tud zdaj 
dogaja. Spoznavajo nek projekt na terenu, ni toliko iz pisarne. Pisarne gledajo samo papirje in 
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se ugotavlja, kje so birokratske napake. Saj je treba spoštovat zakone, normalno, ampak 
včasih je to problem. Ker s strani teh ustanov pogosto pride do enega občutka, da smo mi 
zdaj vsak na svojem bregu.« 
 
V intervjujih se je ta tema pojavila praktično pri vseh, bilo je tudi veliko kritik na račun 

dokumentacije, ki se naj bi je zahtevalo preveč. Poročali so o preveliki porabi časa za 

birokracijo in so na tem mestu videli pomembno možnost za bolj učinkovito izrabo njihovega 

dela (npr. možnost porabe tega časa za ukvarjanje s samo vsebino, delovanjem projekta, 

reševanjem vsakodnevnih težav).  

O1: »Že samo opremljanje prostora, recimo ko ti potem delaš na koncu zahteve za 
uveljavljanje teh sredstev, smo imeli blazne probleme. Mi smo šli v trgovino, da smo kupili 
police, šraufe in ljudje so sami to delali. Potem pa moraš za vsak račun, za vsako zadevo 
opredelit, opisat. Rabiš naročilnico, dobavnico, račun, slike od tega predmeta, vse. Dosti lažje 
bi bilo it k eni firmi, da nam opremi celoten prostor. Maš en račun in je to to. To smo meli pa 
problem, ker ena sredstva se določajo po eni kategoriji, druge z drugo. Na računu pa ena 
paše sm, ena tja in potem je cela kolobocija s temi računi.« 

O3: »Zelo je pomembno, da se vključujejo predstavniki državnih inštitucij malo manj 
birokratsko v te zadeve. Da poznajo projekte, da vejo zakaj se gre, da ni kaj za skrivat. Da 
lahko tud vsebinsko vrednotijo, manj pa administrativno. /…/ Če bomo mi kot izvajalci 
projektov uspešni, potem bo tudi program uspešen in država. Tako da v bistvu ni tako, da oni 
nas morajo bremzat v tem smislu, ampak kako sodelovat in tudi na tem področju krepit 
socialni kapital in povezanost.« 

Na račun ukvarjanja s potrebno dokumentacijo se je torej v projektih mogoče zapostavljalo 

vsebinski in izvedbeni del. Po zaključenem obdobju sofinanciranja dveh let, bi mogoče 

kakšen izmed projektov lahko bil na trgu tudi uspešnejši, če se ne bi bilo potrebno v projektu 

toliko ukvarjati s samo administracijo. Kot so izpostavili v enem izmed pogovorov, je 

potrebno manj omejitev, omogočanje fleksibilnosti in bolj proste »podjetniške roke«. S 

strani predstavnikov državnih institucij bi bilo potrebno tudi večje zaupanje in ne toliko 

iskanje napak, na podlagi katerih bi lahko zavrnili zahtevek za izplačilo subvencije.  

4.5.4 Specifične težave 

Seveda pa so se soočali tudi s težavami delovanja, ki so bile specifične za vsak projekt. To so 

težave, ki jih je potrebno reševati v konkretnih situacijah in zanje ni mogoče podajati 

splošnih receptov. Mnogih vnaprej ni moč predvideti in se pokažejo šele skozi delovanje v 

praksi. Projekti, kot so bili raziskovani, so nujni za oblikovanje dobrega podpornega okolja, 

saj šele ti usmerjajo našo pozornost tudi na področja, ki bi bila drugače lahko spregledana. 
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O6: »so se pojavljali tudi določeni problemi, od tega kako si zagotoviti infrastrukturo, kako 
začeti z delom, si pridobit opremo in podobno. /…/ V Sloveniji je problem sama pripravljenost 
kupcev, da bi kupili izdelke ki jih ponujamo – kar pa je naš vir financiranja.« 

O4: »Naš problem je predstavljala predvsem odmaknjenost uporabnikov, razpršenost, 
posledično visoki potni stroški, sama nezmožnost plačila storitve s strani uporabnikov …« 

O1: »Druga stvar je problem z banko. Človek, ki ima blokiran račun, lahko dobi samo socialne 
transferje, vse ostalo mu pa trgajo. Eden je dobil dodatek za aktivnost, prevoz in malico v 
okviru tega projekta. To so mu recimo dol trgali. Potem smo mogli mi reševat, pa dopise pisat 
na banko, da je to vseeno socialni transfer. Pa še na zavod, da so oni opredelil to kot socialni 
transfer.« 

4.5.5 Težave financiranja 

Denar, pridobljen preko javnega razpisa, je projektom omogočil, da so pričeli s svojimi 

dejavnostmi in imeli prvi dve leti zanje zagotovljen denar.  

O5: »Finančno podporo smo meli iz projekta, moraš točno narediti finančni plan, za kaj bi 
sredstva mel, kaj se bo delalo. In smo imeli za opremo, za vse to, za plače. Račune je treba 
dat na Ministrstvo za delo in družino. Tam pregledajo račune pa rečejo: aha to je primerno, 
to ni. To odpade." 

O3: »V določenem obdobju dveh let je bla podpora vsebini, da se lahko razvijaš. Ker če ti sam 
moraš iz rok v usta v tem smislu, potem je težko kaj bistvenega napredka nardit.« 

Denar so na začetku za sam projekt morale zagotoviti organizacije, ki so projekt prijavile, 

vrnjenega pa so dobile naknadno, ko so dokazale upravičenost porabe sredstev ipd. Tudi to 

so nekateri izpostavili kot problem.  

O1: »Če ti kot društvo nimaš nekih lastnih sredstev, da bi založil, ne moreš furat. To je bilo kar 
nekaj tisoč evrov založenga denarja, ki smo ga šele potem kasnej nazaj dobival. /…/ Bolje bi 
bilo, da bi na začetku dobil neka sredstva in jih počasi porabljal. Drugače se moramo pa 
zapufat. Neki smo se, ker potem drugače za plače ni.« 

O5: "Težava je tudi, da ministrstvo prepočasi vrača denar. /…/ Tam meljejo prepočasi. Ena 
kontrola, peta, deseta. Mi nimamo toliko, da bi zdej nonstop drugo, peto, deseto čakali.« 

Težave financiranja predstavljajo glavno težavo, s katero se soočajo projekti/podjetja, ki z 

dejavnostjo nadaljujejo, saj prihodki, ki si jih zagotavljajo na trgu, niso vedno dovolj visoki, da 

bi pokrili vse stroške.  

O4: »Uporabnikov je veliko, finančna situacija pa jim žal ne omogoča plačila storitve, Občine 
niso pristopile k sofinanciranju dejavnosti, kar bi olajšalo razvoj storitve v prihodnje. /…/ 
Potrebovali bi finančno podporo občin, da bi se projekt lahko nadaljeval.« 
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O6: »Financiranje trenutno poteka iz naslova prodaje izdelkov ter iz drugih storitev. Prodaja 
je zaenkrat še premajhna, da bi pokrili stroške zaposlenih in obratovanja.« 

Sofinanciranje prek razpisa je projektom omogočalo pričetek in zagon opravljanja dejavnosti, 

po zaključenem obdobju pa je preživetje odvisno od pridobivanja sredstev drugje. Čeprav je z 

ZSocP predvidena subvencija, ki naj bi jo socialna podjetja dobivala, pa je glede na trenutno 

neizplačevanje teh subvencij preživetje dejavnosti odvisno predvsem od uspeha na trgu. 

Mogoče je bilo tega zavedanja med izvajanjem projektov premalo, vprašanje preživetja 

vsebin projektov pa posledično ostaja.  

O2: »Največji naš problem je bil, da smo se prepozno obrnili na trg. Takrat ko imaš denar se 
poleniš. 10 mescev pred koncem bi morali že polno delovati na trgu. Ta čas smo premalo 
izkoristli. /…/ Socialno podjetništvo je v prvi vrsti podjetništvo. Tudi če dobiš denar od nekih 
subvencij. Trg je prisoten ves čas. Ne smemo verjet, da nam bo karkoli podarjeno. Ta denar 
od evropskih sredstev je res šenkan. Je pa odgovornost na vsakemu, ki projekt vodi, da se 
tega zave in z njim tako gospodarno ravna, da bo na koncu lahko preživel. Bistvo je ustvarjat 
trajna delovna mesta. In to je dalj od dve leti.« 

O3: »Če govoriva tako na splošno: ene ocene so, da se nekje ta sredstva za podporo 
nevladnemu sektorju za 30 % zmanjšujejo. To pomeni, da jih je potrebno vsaj kompenzirat. 
Vedno več stvari bo treba pridobivat na trgu, bodisi prek projektov, bodisi prek proizvodnje 
izdelkov in storitev, ki jih boš lahko prodal. Tukaj potem to socialno podjetništvo pridobiva ta 
problem, ta tržni vidik.« 

Pri uresničevanju naših idej in načrtov so finance seveda pomemben dejavnik. Zadostni 

finančni viri nam omogočajo uspešno opravljanje dejavnosti, zato bi mogoče morali v okviru 

projektov za delovanje na dolgi rok razmisliti o različnih možnostih njihove pridobitve. Velika 

ovira je seveda zaradi nedelovanja ZSocP v praksi (npr. subvencije, olajšave) pa vendar se 

pričakuje, da bi bili projekti vseeno tržno bolj dobičkonosni. Potenciala je veliko, prav tako 

neizkoriščenih možnosti. Za premagovanje težav financiranja je mogoče potrebno le še več 

podjetniške miselnosti.  

O2: »Podjetniško obnašanje pomeni: sledi tudi in predvsem finančnim ciljem. Ker če lahko 
finančnim, boš lahko zadaj tudi socialnim, kar je tvoje poslanstvo. Če ti nimaš iz česa ljudi 
plačat, tudi nimaš ljudi in potem pravzaprav kaj socialnega niti ne moreš delat. Logika mora 
bit obratna.« 

Že v poslovnem načrtu je potrebno finančnemu vidiku nameniti ustrezen del pozornosti. 

Drnovškova, Stritar in Vahčič (2005) poudarjajo, da finance v podjetjih predstavljajo nadvse 

pomemben del poslovanja. Načrtovanje denarnih pretokov je zelo zahtevno, za oblikovanje 
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dobrega finančnega načrta pa je potrebnega veliko znanja. Marsikateri podjetniki se naj bi 

zaradi tega za pomoč pri oblikovanju finančnega načrta obrnili na strokovnjake. Tudi v okviru 

projektov, ki z vsebinami nadaljujejo, bi v določenih primerih mogoče bilo vredno razmisliti o 

iskanju tovrstne pomoči. Strokovnjaki bi z nasveti lahko pomagali socialnim podjetjem pri 

rasti in razvoju, v prvi vrsti pa seveda pri preživetju.  

 
4.6 Razumevanje socialnega podjetništva 

Enotna opredelitev socialnega podjetništva ne obstaja niti v teoriji, kaj šele v praksi. Projekti 

so dajali različne poudarke posameznim vidikom socialnega podjetja in vsak po svoje 

vzpostavljali ravnovesje med izpolnjevanjem družbeno koristnih ciljev in tržno naravnanih 

ciljev. Nekateri so izhajali iz potreb svojih uporabnikov in se bolj usmerjali v opolnomočenje 

le-teh. Spet drugi so izhajali bolj iz podjetništva, saj so ocenjevali, da je za izpolnjevanje 

socialnih ciljev socialnega podjetja najprej potrebno zagotoviti obstoj na trgu. Se pa vsi 

zavedajo nujnosti uspešnega podjetniškega poslovanja in določenih povezav načina 

delovanja s klasičnimi podjetji. 

O2: »Dejstvo je, da socialno podjetništvo ni romantika, to niso pravljice za lahko noč.  To je 
čisto trdo garanje za denar. Mi moramo gledat na profit, mi moramo nastopat na trgu in 
zaslužit, da lahko plačamo stroške, izplačujemo plače, dat kaj denarja na stran za hude čase. 
To je čisto podjetniško mišljenje. /…/ mi smo firma, tu ni kaj za debatirat, delat – preživet.« 

O6: »V socialnem podjetništvu gre v principu čisto za enako podjetništvo klasičnemu. Kot 
socialno podjetje težiš k opravljanju širše družbeno koristne dejavnosti, k zaposlovanju težje 
zaposljivih oseb, kar ti pravzaprav prinaša nižjo dodano vrednost, in ravno iz tega naslova je 
država dolžna pomagat. Vsekakor pa se moraš marketinško, organizacijsko, na vsakem 
nivoju socialnega podjetja enako organizirat in ravnat kot v klasičnem podjetju.  Ravno tako 
si moraš narediti plan prodaje, načrt, kako ga boš dosegel, kako si boš organiziral delo. Gre 
za enake metode dela kot so v klasičnem podjetništvu.« 

O3: »Seveda, podjetništvo je ključna sestavina tega, kar počnemo. S tem da mi pri nas malo 
širše pojmujemo ta pojem podjetništva. Ta priponka socialno podjetništvo, ni sam neka 
priponka, kjer bi druga beseda ostala ista, kot če je ne bi blo, ampak spremeni cel pomen 
pojma.« 

Opozarjajo tudi na problem ozaveščenosti širše družbe.  

O2: »Kaj sploh pomeni socialno podjetništvo. To si vsak po svoje razlaga. Kljub temu da je 
tema popularna, menim, da še vedno ni dovolj ozaveščenosti o tem. /…/ Tudi sam pojem 
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socialno podjetništvo je problematičen. In vprašanje, kateri bi bil tisti pravi. Takoj so 
asociacije na neke reveže. Veliko se ukvarjamo s tem, kaj sploh je socialno podjetništvo. Ko 
govoriš z ljudmi in omeniš "socialno" je konec. Te ne poslušajo naprej. Sploh pa ne morejo 
razumet, da je to povezano z ustvarjanjem profita – če pa že to nekak sprejmejo, pa ocenijo, 
da je to napačno, kajti sociala ne sme bit povezana z ustvarjanjem profita.« 

Za oblikovanje ustreznega podpornega okolja je potrebno, da tudi širša družba pozitivno 

sprejme socialna podjetja. S promocijo socialnega podjetništva bi lahko naredili še veliko v 

smeri večje ozaveščenosti ljudi, seveda pa je potrebno soglasje o definiranju socialnega 

podjetništva tudi v strokovnih krogih. Kot že rečeno je razumevanje socialnega podjetništva 

neenotno tudi med intervjuvanimi, predvsem v smislu čemu so v projektih dajali večje 

poudarke. Zdi se, da so si iz polja socialnega podjetništva vsak vzeli tisto, kar ustreza 

njihovemu razumevanju in v čemer so videli večje koristi. Po moji oceni gre v več primerih za 

nemoč vzpostavljanja uravnoteženega razmerja med socialnimi in podjetniškimi cilji, to  pa 

naj bi bilo odlika socialnih podjetij.  

 

4.7 Podporno okolje v Sloveniji 

Intervjuvani poročajo, da o pravem podpornem okolju v Sloveniji pravzaprav ne moremo 

govoriti. Obstaja določena naklonjenost razvoju socialnih podjetij s strani širše družbe. V 

zadnjem času se je povečalo tudi število predavanj, izobraževanj na temo socialnega 

podjetništva. Vendar pa podpore, ki bi jo projekti resnično potrebovali, pravzaprav ni. 

Oblikovalci projektov so se tako znašli vsak po svoje in iskali svoje vire podpore. Podporno 

okolje so skušali oblikovati znotraj svojih organizacij.  

O2: »Pri nas imamo že inkubator. Tako smo lahko znotraj sami sebi pomagal in z ljudmi 
potem tudi delali. /…/ "podporno okolje [ime organizacije], to je zelo pomembna stvar. 
Marsikaj propade, če si samorastnik. Tukaj pa maš, in izkušnje na nek način, in 
administrativno, tehnično, različne oblike podpore, do dela z ljudmi, kar je prva stopnja. /…/ 
Našo podporo predstavljajo tudi prijatelji in znanci, tudi nekaj vodilnih ljudi iz gospodarstva, 
smo njih vprašali za nasvet in so bili pripravljeni pomagat.« 

O3: »Nekega posebnega podpornega okolja za to ni. Tako da smo mi že od začetka, ko smo 
začeli s projekti delat, smo delali projekte na večih ravneh. Ne sam usposabljanje in delovna 
mesta, ampak tudi razvoj podpornega okolja. /…/ Je pa potrebno, to je zdaj že v glavnem 
vsem jasno, da je potrebno posebne vrste podporno okolje, zarad tega, ker so ene posebnosti 
socialnih podjetij, ki niso zajete v ostalih oblikah. In da gre tukaj za povezovanje večih 
področij in zarad tega se zahtevajo te posebnosti. Hkrati gre za razvojne dejavnosti pa hkrati 
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proces socialne aktivacije in proces socialnega vključevanja. Pa so tudi te socialne vsebine 
poudarjene. V podjetništvu kot takem te vsebine niso poudarjene v tolikšni meri kot pri nas.« 
 
O4: »Mislim, da smo mi še vseeno nekje na začetku. Ko smo se mi prijavljali na razpis, niso 
bili pogoji še čisto zreli.« 
 
O2: »V zadnjem času je to socialno podjetništvo postalo tudi zelo popularno. Veliko je 
izobraževanj na to temo. Ampak to je bolj tako … Ne vidimo neke velike koristi od tega. Mi 
stavimo predvsem na svoje izkušnje. /…/ Na neka predavanja pa ne damo dosti. Lahko si 
sami preberemo, kako se napiše recimo poslovni načrt. Ampak napisat ga moramo še vedno 
sami.« 
 
O6: »V zadnjem času se je pojavila množica novih organizacij in inkubatorjev po Sloveniji, ki ti 
skušajo nudit pomoč pri samem delovanju socialnega podjetja, ampak bi izpostavila problem, 
da v Sloveniji na tem področju še ni zadosti znanja. Ni zadostnega kvalitetnega znanja. Mnogi 
so videli tržno nišo v tem, priložnost, vendar eno je praksa, drugo pa teorija.« 

Podporo in pomoč so v okviru projektov nekateri iskali v tujini. Nekateri še vedno  sodelujejo 

s tujimi podobnimi projekti. 

O1: »Se je šlo tudi v tujino pogledat. V Italijo in Avstrijo so šli malo pogledat, kako je tam, ko 
je malo bolj že razvito. Pa malo se je preučilo zadeve, tudi kako je v Angliji. Taka analiza v 
tujini. /…/ Meli smo tudi partnerja pri projektu iz Avstrije. Smo šli na ekskurzijo za tri dni tja in 
si pogledali njihove programe in majo zelo podobno kot imamo zdej mi in smo dobili dosti 
izkušenj.« 

O6: »Pomembno je, da vidiš, kaj imajo v tujini že narejeno, da se z izkušnjami iz tujine 
poskušaš učit. Pogledat smo šli v Avstrijo, v [ime organizacije], kjer so nam bili pripravljeni 
razkazat stvari, svetovat, pomagat. Na njih se lahko obrnemo z vprašanji ali problemi. Z 
novim projektom smo od marca vključeni tudi  v mednarodno mrežo /…/ Tako smo povezani s 
številnimi organizacijami po celi Evropi. Od Anglije, Irske, Švedske, Nizozemske, Belgije do 
Francije …« 

Določeno podporo so našli tudi s strani partnerjev v projektu, posameznih ljudi, s katerimi so 

navezali stike. 

O1: »Maš pač partnerje v projektu. Tukaj je blo [ime organizacije]. Oni so izvajali delavnice 
pretežno za uporabnike, da so se oni lažje vključevali, bolj neka psihosocialna podpora enkrat 
na teden, ko je psihologinja vodila. Reklo se je delavnice socialnih veščin. Neki malega je bilo 
pa iz njihove strani za nas, ampak spet kako z uporabniki delat. /…/ Navezali smo veliko 
stikov z ljudmi, ki se ukvarjajo s podobnimi dejavnostmi.«  
 

Poročali so, da bi potrebovali predvsem podporo v reševanju vsakdanjih konkretnih situacij. 
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O2: »Nujno je mentorstvo. Da je nekdo, ki ima izkušnje in se lahko nanj obrneš. Usmerjanje, 
sodelovanje in potem tako lahko pridobiš izkušnje. /…/ Rabiš nekoga, ko naletiš na težavo, da 
se lahko nanj obrneš in ugotavljaš skupaj, kaj bi bilo najbolje za naredit. Mislim tudi, da je 
nemogoče ustvarit podporno okolje v smislu nekih predavanj in izobraževanj. V temu 
šolsko/akademskem nivoju ne vidimo toliko prednosti. Res so neka praktična znanja, npr. 
kako napisati poslovni načrt, ampak reševanje dnevnih situacij je čisto nekaj drugega. To bi 
bilo za nas koristno. Imet telefone, ko ti neki zašteka, da lahko nekoga pokličeš, se vsest na 
kavo pa predebatirat težavo.« 
 

Možno podporo vidijo tudi v obliki mreženja, sodelovanja z drugimi socialnimi podjetji. 

O6: »Povezovanje, skupna promocija, blagovne znamke, skupne aktivnosti, skupna vizija in 
skupno nastopanje na tržišču. Le tako se lahko okrepiš, postaneš prepoznaven, lažje lobiraš 
nasproti vladi, lažje pridobivaš finančna sredstva. Za socialno podjetništvo je ključno ravno to 
povezovanje, da si podjetja ne konkurirajo, ampak sodelujejo.« 
 
O3: »Mi zdej zagovarjamo to stališče, da bi podporno okolje sooblikovali. Da bi na nek način 
sami sodelovali pri oblikovanju tega. Da bi se povezovali z drugimi izvajalci projektov, pa 
hkrati tudi s temi ustanovami državnimi. Tukaj je oblikovanje neke mreže, da ni tu inštitucija, 
ampak je podpora ravno v mreženju. Da mi skupaj na nek način nastopamo. Ker mi mamo 
neko izkušnjo. Smo pač nek projekt že delali, al pa nek problem že srečali, ali kar koli. Nekdo 
pa tega še nima in se s tem sooči. Kdo bo njemu bolje pomagal kot nekdo, ki je skozi to šel.« 

Podporno okolje lahko bistveno olajša delovanje socialnega podjetja. Pšeničny (2000) 

nasploh za vsa podjetja poudarja, da je pomembno širše okolje z makro dejavniki – država, 

tudi širša gospodarska regija (Evropska skupnost), ki z ekonomsko, finančno in davčno 

politiko vplivata na podjetniško klimo, kot tudi ožje regijsko, lokalno okolje, s katerim je 

podjetje neposredno v stiku. Avtor pravi, da je nujno zagotavljati tudi različne podporne oz. 

spodbujevalne programe, ki lahko pripomorejo k uspešnemu zagonu in obstoju podjetja na 

trgu.  

ZSocP in Strategija razvoja predvidevata oblikovanje podpornega okolja, ki bi socialnim 

podjetjem omogočalo razvoj in preživetje. A napisano ne velja prav dosti, če se ne udejanja v 

praksi. Pomoč, ki bi jo projekti (socialna podjetja), potrebovali, so kot rečeno v obliki 

reševanja vsakdanjih, konkretnih situacij, v obliki nekega mentorstva. Zanimiva in koristna 

ideja se sogovornikom zdi mreženje, povezovanje, preko česar bi si lahko delili izkušnje in 

znanje.  
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4.8 Uspeh projekta, uspeh na trgu 

Po pretečenem obdobju sofinanciranja je zelo pomembno, v kolikšni meri so dejavnosti 

uspešne na trgu, ali prinašajo dobiček. To jim prinaša obstoj in nadaljevanje vsebin projekta. 

Cilji zadani na začetku projektov (npr. usposabljanje in zaposlitev določenega števila oseb) so 

bili načeloma pri vseh realizirani, tako da lahko govorimo o določenem uspehu projektov. Če 

pa imamo v mislih dolgoročni uspeh in obstoj dejavnosti projektov na trgu, pa o uspehu ne 

moremo biti več tako prepričani. Sicer se vsebine v petih od šestih primerov še vedno 

nadaljujejo, a se ne financirajo izključno iz sredstev pridobljenih s prodajo izdelkov/storitev. 

Eden izmed projektov se je po pretečenem obdobju sofinanciranja ravno zaradi primanjkljaja 

finančnih sredstev zaključil. 

O4: »Brez pomoči države al pa občine pri tej storitvi, ki je vezana na določeno ranljivo 
skupino, se bojim da je težko v našem okolju. Nam bi pa krasno teklo, če bi zdej občina bla 
pripravlena za te uporabnike delno sofinancirat in po tej nižji ceni bi ljudje to lahko 
plačevali.« 

O1: »Prodaja gre nekako. Po zaključku projekta nimamo več financiranja. Prodaja je čedalje 
boljša, recimo povprečje 1500 evrov na mesec, s tem lahko zaposlimo eno osebo.« 

O2: »V naslednjih 3 mescih v planu imamo realizirat 5 zaposlitev. In to so realni cilji. Tržne 
poti tečejo, se uveljavljamo počasi. In bomo lahko plače zanje zagotavljali sami. /…/ Cilje smo 
vse dosegli, tu ni dileme. Bolj je vprašanje kvaliteta teh ciljev, bi lahko bilo kaj boljše.« 

O5: »Ko je konec projekta mora biti zadeva tržno vzdrževana. [Dejavnost]/ zaenkrat še 
funkcionira. Kolko časa, kako, je odvisno od trga. /…/ Glede na to, da ni bilo takega dobička, 
vedite, da mi še nismo imeli leto samostojno na trgu. Če dobički so, ne moremo o tem 
govoriti. Zaenkrat je to, da pokrijemo stroške, da funkcionira, da zaposleni dobijo plačo. /…/ 
A ne vemo, kako bo čez eno leto. Ko se bo na trgu pokazalo, bomo videli, a ta [dejavnost] 
prinaša minus al plus. /…/ Če plus okej, gre naprej, če minus bomo zaprli.« 

O3: »Cilji so bili doseženi. Vsi. Tako da mi smo zadovoljni s tem, kar je bilo, pa mislim, da tudi 
vsi ostali tisti, ko so bili vključeni, vsaj kolikor vidim. /…/ Prodajamo vsako leto boljše, s tem se 
lahko pohvalimo. Mamo rast prodaje, proizvodnje same. Mamo rast na področju storitev 
oziroma tud v smeri nekega turizma in izobraževalnih aktivnosti.« 

Projekti poročajo o rasti, razvoju dejavnosti. Nenehen razvoj je tudi nujen odziv na stalno 

spreminjajoči se trg. Kot pozitivno za uspeh podjetja se kaže tudi večanje prodaje in šele na 

daljši rok bo mogoče videti ali bodo te dejavnosti tržno uspešne.  
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4.9 Vizija, prihodnost 

Razen enega, vsi v raziskavo vključeni projekti, z vsebinami in dejavnostmi projekta 

nadaljujejo v takšni ali drugačni obliki. Ttudi v primeru zaključenega projekta je projektno  

dejavnost prevzela druga ustanova, tako da tudi tu ni bilo čiste prekinitve. Rešitve za težave s 

financiranjem so iskali na različne načine: nekatere so v projektu zaposlili prek javnih del, 

nekateri so našli vire financiranja tudi od drugod in ne le iz prodaje izdelkov/storitev itd. Vsi 

še delujoči pa imajo ideje in načrte za prihodnost in o ukinitvi dejavnosti za enkrat ne 

razmišljajo. 

O6: »Naša vizija je, da vzpostavimo še več [ime projekta] po Sloveniji. /…/ Potenciala je v 
Sloveniji na tem področju glede [dejavnost] še zelo veliko. [Ime projekta] normalno še vedno 
deluje. Preko nadaljevalnega projekta [ime projekta] vzpostavljamo mrežo po Sloveniji.« 

O1: »Za naprej se pa iščejo možnosti. Tam ko imamo mi [dejavnost] je zraven en prostor, ki je 
veliko časa prazen in zdaj smo pač, če bi nekako dobili to zastonj. Da bi pač našo [dejavnost] 
razširili in naredili bolj področno. Mamo ful enih idej za naprej. « 

O3: »Vsebine se vse nadaljujejo, ki so ble v projektu. Nič ni ugasnjeno. /…/ Sigurno tudi mamo 
neke razvojne načrte. Tudi kar se tiče vlaganj v [dejavnost] smo zastavili tako, da razvijamo in 
te programe in delavnice, in izobraževalne programe, in terapevtske programe, tako da dosti 
teh programov. Skozi posamezne projekte se vsi razvijajo, ampak mislim, da prihodnost 
sigurno je.« 

Za dolgoročen obstoj in razvoj socialnega podjetja je usmerjenost v prihodnost nujna. 

Potrebna je vizija, postavljanje tako kratkoročnih, kot tudi dolgoročnih ciljev. Pšeničny (2000) 

opozarja, da ustanovitev podjetja in prvi uspehi ne pomenijo, da je s trdim delom in napori 

podjetnik dokončno opravil. Ravno nasprotno. Za dolgoročni obstoj podjetja je nujno iskanje 

vedno novih rešitev, idej, usmerjenost k razvoju, nikakor pa ne pomeni zgolj čakanje na 

»žetev«. Življenjski cikel podjetja je zelo odvisen od vložkov v podjetje oz. v njegov razvoj. 

Ideja, s katero vstopamo k ustanovitvi podjetja, največkrat predstavlja le začetek, uvod, v 

razvoj vedno novih storitev/proizvodov, s katerimi odgovarjamo na spreminjajoče se potrebe 

uporabnikov/kupcev. Ob tem je potrebno poudariti, da tudi rast in razvoj zahtevata skrbno 

načrtovanje, analizo, poslovni načrt.  

Ocene, koliko je tega zavedanja med socialnimi podjetniki, ne morem podati, lahko pa 

rečem, da so vsi usmerjeni v prihodnost, imajo svoje načrte in jih bodo tudi skušali uresničiti.  
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4.10 Komentar zakona, strategije 

Zakon o socialnem podjetništvu je v uporabo prešel z začetkom leta 2012. Odzivi nanj so 

različni, veliko je kritik. Pričakovanja o koristih, ki jih naj bi zakon prinesel je bilo veliko, ob 

sprejetju zakona pa jih je veliko ostalo tudi neizpolnjenih.  

O2: »Zakon se mi zdi absolutno zelo slab. /…/ Administrativnih ovir je ogromno, kar je za 
neko podjetje, ki želi nastopati na trgu ovira. /…/ Ni nobene stimulacije, ne mislim tu finančne 
v zakonu samem, ampak so samo ovire. Bistveno lažje deluješ, če nisi registriran kot socialno 
podjetje, več imaš maneverskega prostora, bolj proste podjetniške roke imaš, kot pa če se 
moraš držat določil, ki so v zakonu, ki so dostikrat neživljenjske. /…/  Veliko je nekih 
nejasnosti, zadeva je tako omejujoča, da pravzaprav nič od tega nimaš. To je tudi razlog, da 
se mi nismo želeli registrirat in smo rekli dejmo počakat. V zakonu je neki skupaj nametano, 
vsi smo od zakona neki pričakovali, a to ni to. /…/ Namesto da bi nekako spodbudilo, je zelo 
determinirano, kaj, kako, posebni standardi, računovodska vodenja. To so omejitve, ki si jih 
kot podjetnik težko postavljaš. /…/ Tudi kar se tiče zaposlovanja ljudi – če je človek iz ranljive 
skupine, ga sploh ne moreš odpustit. Več je stvari, ki zaenkrat kažejo v to smer, da nimaš 
nobenih prednosti.« 

O6: »Zakon je kar skop, predvidenih ni niti nekih davčnih olajšav … Zakon sam je mogoče 
malo preohlapno napisan. Ima sicer neke konkretne predloge oz. se ve npr. koga lahko 
socialno podjetje zaposluje, vendar v operativi sploh še ne deluje.« 

O3: »Samo socialno podjetje po vsebini ni tolko vezano na to, a zakon je, al zakona ni. Bi pa 
naj zakon uredil to področje. V vsakem primeru pa ne omejeval ampak spodbujal to področje. 
Sam zakon nič ne pomeni. Morajo biti izvedbeni akti. Kar je tam pomembno noter zapisano, 
je strategija in podporno okolje.« 

V praksi zakon še ni zaživel, sprejete ni še niti Strategije razvoja socialnega podjetništva za 

obdobje 2012–2015. Veliko je nejasnosti, nedorečenega. 

O5: »Zakon o socialnem podjetništvu so dali ven, a vlada ni naredila pogojev, da bi ta zakon 
zaživel. So obljubili, pa ni bilo kaj iz tega. /…/ Strategija ni pripravljena, nonstop so neki 
posveti, a definitivno ni pripravljena.« 

Razmah socialnih podjetij otežuje nedorečena situacija, predvsem glede sofinanciranja, 

konkretnih podpornih elementov in strategije razvoja socialnega podjetništva. Projekti, ki pri 

nas že delujejo po načelih socialnega podjetništva in sooblikujejo razumevanje tega 

področja, poročajo predvsem o negotovosti, s katero se soočajo zaradi nejasnih ali 

previsokih zahtev in pogojev s strani sofinancerjev. Z njihove strani gre tako predvsem za 

tehtanje slabosti in koristi, ki jih posamezen razpis ali pridobitev statusa prinašata. Nekateri 
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namreč ugotavljajo, da lahko prednosti pridobljenega sofinanciranja izničijo previsoke 

zahteve in omejitve. 

O1: »Razmišljamo, da bi se registrirali kot socialno podjetje valda, ampak če bomo meli kak 

privilegij. Če si ti prek društva, se lahk prijavljaš na razpise. Tam bi pa začeli čist od nule. Edin 

če bo subvencija. Tist je treba malo pretehtat, kaj bo bolje." 

S strani države, kljub načelni naklonjenosti socialnemu podjetništvu, ni prave podpore, niti 

podanih jasnih zahtev, pogojev, smernic razvoja. Strategija razvoja socialnega podjetništva za 

obdobje 2012–2015 kljub temu, da bi morala biti sprejeta že z januarjem 2012, je slabe pol 

leta kasneje še vedno v osnutku. Tudi subvencije predvidene v zakonu se še ne izplačujejo, to 

pa je glavni razlog, zakaj se projekti niso odločali za pridobitev statusa socialnega podjetja.  

O6: »Mi smo se registrirali kot socialno podjetje in zaposlujemo tretjino težje zaposljivih oseb, 
vendar za njih ne prejemamo subvencije, kot je predvideno v zakonu. /…/ Pomembno je, da 
se je zakon sprejel, čeprav še ne deluje operativno, tako kot bi moral. Potrebno bo še veliko 
korakov prehodit, da bo zadeva funkcionirala kot v tujini.« 

S strani države bi bilo potrebno aktivnejše delovanje v smeri omogočanja razmer za razvoj 

socialnega podjetništva. Razmišljanje o pridobitvi statusa socialnega podjetja je bilo prisotno 

pri vseh projektih, a se za ta korak večina ni odločila. Zdi se jim, da status prinaša s sabo 

številne omejitve in nobenih koristi.  

O2: »Ne, se ne želimo. Trenutno v tem ne vidimo nobenih prednosti. /…/ Tud če se ne 
registriraš, še vedno lahko deluješ po principih, načelih socialnega  podjetništva čisto 
normalno.« 

O1: »Smo razmišljali, a zaenkrat ne. Okej, zakon je napisan, ni pa še te strategije za samo 
izvajanje oziroma ni še subvencij, mogoče pol ko to bo.« 

O5: »Rabi se motivacija, da se nekdo odloči, da nardi socialno podjetje. /…/ Folk je 
zainterisiran, a ker se te zadeve ne zrihtajo, je pol problem. Država je tu prepočasna.« 
 
Za pridobitev statusa, pa so se odločili v enem izmed projektov. Kljub temu, da zakon v praksi 

še ne deluje, so se za ta korak odločili, da bi pospešili proces, ki je potreben, da se bo zakon 

izvajal.  

O6: »Smo prvo socialno podjetje uradno registrirano v Sloveniji. Od marca letos. /…/ Za 
registracijo kot socialno podjetje smo se odločili predvsem iz vidika, da začne zakon 
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operativno delovat. Upamo, da se bo to tudi kmalu v praksi pokazalo. Zakon predvideva neke 
olajšave za delovanje, za katere upamo, da se bodo v bližnji prihodnosti tudi kaj realizirale. 
Zakon je napisan in upamo, da ne bo zgolj sam sebi v namen.« 

Sprejetje zakona prav gotovo pomeni določen korak naprej. Vseeno pa se stvari prepočasi 

odvijajo. Kljub kritikam, ki jih je zakon v tej začetni fazi deležen, je mogoče potreben še 

nekoliko daljši čas njegovega izvajanja v praksi, da se bo bolje pokazalo, kje so njegove 

prednosti in šibke točke. Nujno potrebno je tudi čimprejšnje sprejetje in izvajanje Strategije, 

ki bo jasneje opredeljevala podporno okolje in socialnim podjetjem stvari olajšala. 

 

5 INTERPRETACIJA REZULTATOV GLEDE NA RAZISKOVALNA 

VPRAŠANJA 

1. RV: Kakšne so možnosti za uspešno delovanje socialnega podjetja v Sloveniji? 

V projektih vključenih v analizo so bili vsi na začetku zadani cilji doseženi. Šlo je za cilje, ki so 

bili obenem pogojeni tudi s pridobivanjem sredstev (npr. končana izvedba usposabljanj za 

določeno število ljudi). S strani MDDSZ tako projekte ocenjujejo kot uspešno končane. Je pa 

zanimivo eden izmed sogovorcev izpostavil vprašanje kakovosti teh ciljev. V primeru 

neodvisnosti od subvencioniranja, bi mogoče nekateri projekti stremeli k višjim ciljem.  

ZSocP (2011) kot cilje socialnega podjetništva navaja: krepitev družbene solidarnosti in 

kohezije, spodbujanje sodelovanja ljudi in prostovoljstva, krepitev inovativne sposobnosti 

družbe za reševanje svojih problemov, zagotavljanje dodatne ponudbe, razvijanje novih 

možnosti zaposlovanja in delovnih mest, socialno in poklicno reintegracijo ranljivih skupin. 

Uspešno delovanje socialnega podjetja bi lahko opredelili z doseganjem teh ciljev. Toda po 

drugi strani v teh ciljih ni govora o podjetniških ciljih, doseganje katerih je za preživetje 

socialnega podjetja nujno potrebno. Pavel in Štefančičeva (2005) opozarjata, da za socialna 

podjetja veljajo isti gospodarski pogoji kot za vsa druga podjetja. Socialno podjetje se mora 

usmerjati v iskanje novih poslovnih priložnosti, tržnih niš; če želi preživeti, mora biti 

konkurenčno na odprtem trgu. Torej o uspehu socialnega podjetja lahko govorimo šele ko le-

to dosega tudi podjetniške cilje. Tu se lahko spet pojavi dilema o kakovosti zadanih 

podjetniških ciljev projektov. Ob končanem obdobju sofinanciranja projektov z razpisom, si 
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»projekti« na trgu povečini ne morejo zagotoviti zadostnih financ, da bi pokrili stroške 

delovanja. Vire financiranja iščejo drugje. Po moji oceni niti ni za pričakovati, da bi socialno 

podjetje po dveh letih lahko na trgu že samostojno preživelo. Tudi na Posvetu predstavnikov 

pilotnih projektov socialnega podjetništva so prišli do ugotovitve, da v dveh letih ni možno 

zaključiti vseh faz potrebnih za uspešen razvoj socialnih podjetij tipa B. V prvi fazi naj bi šlo za 

socialno integracijo in razvoj osebnih veščin (6–12 mesecev); v drugi socialno-ekonomski fazi 

za integracijo in razvoj poklicnih veščin, izobraževanje in analizo trga (6–18 mesecev); v tretji 

ekonomsko-socialni fazi za razvoj produktov in ustanovitev podjetja, razvoj poslovnih funkcij 

(6–12 mesecev); v zadnji ekonomski fazi pa za investicijo v opremo, razvoj trženja in 

inoviranja (6–12 mesecev). Ta eksperimentalna izvedba naj bi trajala 3–5 let, proti koncu 

dvoletnega izvajanja projektov pa se naj bi le-ti nahajali med drugo in tretjo fazo (Kovač, 

2011). Potrebno bi bilo torej še več časa.  

Po moji oceni bi sam uspeh socialnega podjetja morali meriti v sposobnosti vzpostavljanja 

ustreznega ravnovesja med socialnimi in podjetniškimi cilji. Projekti so to ravnovesje 

vzpostavljali vsak po svoje, pri čemer se v več primerih zdi, da ravnovesja pravzaprav ni bilo. 

Težili so bolj na eno ali drugo stran in kot prioriteto postavljali različne cilje. Mogoče je bilo 

to zato, ker so se nahajali v različnih prej omenjenih fazah delovanja. Za realnejšo oceno 

možnosti delovanja socialnih podjetij v Sloveniji bi bilo bolje, če bi analizo delala po vsaj 

petih letih delovanja »projektov«, ko se pričakuje, da je eksperimentalna izvedba gotovo 

zaključena.  

Možnosti za delovanje socialnega podjetja v Sloveniji so tesno povezane z urejeno 

zakonodajo, upoštevanjem in izvajanjem Strategije razvoja tudi v praksi. Kljub načelni 

podpori se s strani države stvari ne odvijajo dovolj hitro in pravzaprav zavirajo razmah 

socialnih podjetij. V prvi vrsti je nujen čimprejšnji sprejem Strategije razvoja socialnega 

podjetništva za obdobje 2012–2015 in dosledno izvajanje tako ZSocP kot Strategije. Sprejetje 

najpomembnejših dokumentov ter sploh njihovo upoštevanje in izvajanje je nujno, če želi 

država resneje pristopiti k razvoju in utrditvi socialnega podjetništva znotraj svojih meja.  

Zagon, preživetje in uspešno delovanje socialnega podjetja je zelo odvisno tudi od 

podpornega okolja, ki lahko spodbuja ali zavira razvoj podjetja. Ustreznega okolja za razvoj 

socialnih podjetij v Sloveniji še nimamo. Intervjuvanci so poročali, da bi bila zanje posebej 
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koristna pomoč in podpora pri reševanju konkretnih vsakdanjih situacij v obliki mentorstva 

(da lahko takrat, ko naletijo na težavo, nekoga pokličejo, se z njim pogovorijo). Prav tako so 

možnost podpore videli v povezovanju podobnih projektov, socialnih podjetij, s katerimi bi si 

na ta način lahko delili znanje in izkušnje. Glas (2000) za vsa podjetja nasploh poudarja, da je 

smiselno, da različni segmenti podporne mreže v določeni državi zajemajo široko paleto 

pomoči in spodbujajo okolje, v katerem bodo lahko nastala nova podjetja. To obsega: 

pozitivno naravnano spodbudo okolje z enostavnimi birokratskimi postopki in davčnimi 

olajšavami; omogočanje neodvisnosti podjetij; podporo podjetij ob samem začetku; pomoč 

pri pridobivanju finančnih virov in razvoju distribucijskih mrež; povezovanje z drugimi 

podjetji; podporo pri reševanju tehničnih/tehnoloških težav; pa tudi svetovanje, usmerjanje, 

informiranje. Že sama motivacija, kot pravi Melink Pavlinova (2000), je tesno povezana  z 

določenim okoljem, v katerem se podjetnik nahaja. V okolju, ki spodbuja razvoj podjetništva 

in je pozitivno naravnano k podjetniškemu delovanju, bo prav gotovo več ljudi razmišljalo o 

tem, da bi se podali na to pot, in se jih bo tudi več odločilo ta korak narediti. V nasprotnem 

primeru bo motivacija nespodbudnega okolja temu primerno manjša. Za razvoj in razmah 

socialnih podjetij je nujno potrebno torej ustrezno spodbudno podporno okolje, ki bo 

pozitivno vplivalo tudi na dojemanje socialnega podjetništva širše družbe in zagotovilo 

podporo tudi z njene strani.  

Pri doseganju podjetniških ciljev socialnega podjetja, bi se lahko bolj zgledovali tudi po 

klasičnih podjetjih, ki imajo z vse večjim zavedanjem nujnosti razvoja človeških virov ter 

sledenjem vrednotam učečih se organizacij tudi precej skupnega s socialnimi podjetji. Za 

»projekte« vidim še veliko rezerve predvsem v možnostih uspešnejšega podjetniškega 

delovanja.  

Projekti so v vseh še delujočih primerih usmerjeni v prihodnost. Imajo svojo vizijo, načrte za 

nadaljnji razvoj in delovanje. Kljub še neustreznemu podpornemu okolju in drugim 

neugodnim razmeram vidijo možnost razvoja in nadaljevanja vsebin projektov, kar nakazuje 

na določen obstoj možnosti razvoja socialnih podjetij v Sloveniji. Je pa res, da se bodo 

socialna podjetja ustanovljena v tem času srečevala z mnogimi težavami in ovirami, na 

katere kasnejša v bolj ustreznem podpornem okolju najverjetneje sploh ne bodo naletela.  
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 2. RV S kakšnimi težavami in omejitvami so se v okviru projekta soočali? 

Socialno podjetništvo se pri nas na nek način šele uveljavlja in išče svoje mesto v uradnih 

dokumentih. Ni še razvitega ustreznega podpornega okolja, sam ZSocP v praksi še ne deluje 

kot bi moral, uradne smernice razvoja niti še niso povsem jasne. S projekti, ki jih je država 

podprla tudi preko Javnega razpisa za razvoj socialnega podjetništva se pravzaprav v praksi 

šele na nek način išče težave in omejitve, ki jih je potrebno reševati. Šlo je za pilotne 

projekte, ki soustvarjajo pot bodočim socialnim podjetjem. 

Na Posvetu predstavnikov pilotnih projektov socialnega podjetništva so udeleženi skupaj 

izpostavili naslednje ovire (Kovač, 2011):  

- način financiranja, ki ustvarja probleme pri najemanju in plačilu stroškov kreditov. 

Ustreznejši bi bil sistem »predfinanciranja«. (Op. a. Ta način financiranja je bolj 

povezan s sofinanciranjem prek razpisa, kakšne bodo ovire pri izplačevanju subvencij 

pa niti še ni znano); 

- različna praksa ministrstev pri priznavanju DDV-ja kot upravičenega stroška; 

- pomanjkanje znanj poslovnega načrtovanja ter menedžerskih in trženjskih znanj; 

- pomanjkanje pomoči pri sistemiziranju funkcije razvoja veščin oz. »podjetja, kot 

učnega podjetja«; 

- pomanjkanje strokovne in finančne podpore pri vzpostavitvi skupnih sistemov 

trženja. 

Skozi pogovore so se izpostavljali še različni drugi problemi. Od konkretnih problemov, s 

katerimi se srečujejo zaradi vključevanja ranljivih skupin, težav prevelike birokracije in 

administracije, težav, ki jih povzročajo različna razumevanja socialnega podjetništva, do 

konkretnih težav delovanja, ki so bile specifične za vsak projekt. Velik problem za projekte, ki 

po dveh letih nadaljujejo z vsebinami, predstavlja financiranje, kar pa rešujejo vsak na svoj 

način. 

Kljub mnogim težavam, ki so naštete pa niti približno ni mogoče našteti vseh, s katerimi se 

socialna podjetja srečujejo. Zdi se, da seznam, tudi zaradi spreminjajočih se razmer v družbi 

in na trgu, pravzaprav nikoli niti ne more biti končan. Različni avtorji (npr. Branco idr., 2004; 
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Zidar in Rihter, 2010; Lužar idr., 2005) opozarjajo še na številne druge ovire, na katere 

socialna podjetja lahko naletijo (glej tudi poglavje 2.2.4).  

Problemi, s katerimi se projekt/podjetje sooča, so odvisni od mnogih dejavnikov. Od ranljive 

skupine, ki jo vključujejo (nekatere ranljive skupine zahtevajo več pomoči kot druge), 

dejavnosti, s katero se ukvarjajo, lokacije, kamor se umeščajo, odziva lokalne in širše 

skupnosti itd. Vsa socialna podjetja se ne bodo srečevala z istimi problemi (tudi projekti so 

izpostavljali različne težave), je pa res, da je veliko tudi skupnih. Slednje povzročajo 

predvsem problemi neustrezno podprtega področja z uradnimi dokumenti in pomanjkanje 

primernega podpornega okolja. 

Zavedati se je potrebno, da prvi uspehi podjetja na trgu ne pomenijo nujno dolgoročne 

uspešnosti in ni mogoče misliti, da so po začetnih zagonskih letih težave dokončno 

premagane. Pomen nikoli končanega razvoja in učeče se naravnanega okolja je precejšen za 

pozitivne rezultate na dolgi rok. Vseskozi spreminjajoče se okolje zahteva od podjetnika, da 

spremembam sledi in se nanje odziva, kar pa s seboj vedno znova prinaša nove težave 

(Pšeničny, 2000).  

Ocenjujem, da bi se lahko socialna podjetja pri premagovanju težav bolj zgledovala po učečih 

se podjetjih, s katerimi imajo veliko skupnega. Pri njih bi lahko iskala primere dobre prakse in 

nase prenesla filozofijo, ki je v mnogih segmentih v socialnih podjetjih načelno že zastopana. 

Možina (2001) opredeljuje učečo se organizacijo kot tisto, ki oblikuje klimo, kjer se vsak 

posameznik usposablja in razvija svoj potencial, ki širi kulturo učenja na svoje stranke, 

lastnike in poslovne partnerje, ki vodi stalen proces sprememb zaradi učinkovitega 

doseganja ciljev vseh zaposlenih v organizaciji in v kateri sta delo in učenje sinonima. V njej  

so zaposleni sodelavci in prijatelji, tako delavci kot njihovi vodje. Usmerjeni so v stalno 

kreiranje novih idej, reševanje problemov in iskanje novih možnosti za učenje. Pri učeči se 

organizaciji gre za pomembno preusmeritev pozornosti na posameznika – zaposlenega. Šele 

usklajevanje njegovih ciljev s cilji organizacije lahko prinaša večji uspeh organizacije, 

pomembne koristi od tega pa imajo tudi zaposleni.   
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3. RV: Kakšni so bili odzivi okolja na opravljanje dejavnosti projekta? 

Lokalna in širša okolica predstavljata pomemben dejavnik pri uspešnemu vključevanju 

socialnega podjetja v okolje. Ne le v obliki izražanja podpore, omogočanja socialne 

integracije zaposlenih in same dejavnosti, ampak tudi kot potencialna kupna moč, ki 

omogoča preživetje podjetja. V začetni fazi je sodelovanje z okolico nujno že zaradi potrebe 

opravljanja analize trga. Tržna raziskava zahteva spoznavanje s potrebami kupcev, njihovimi 

navadami, željami, to pa je tudi možnost za začetni stik in sodelovanje z okoljem.  

Odzivi družbe – lokalne in širše okolice, s katerimi so se projekti srečevali, so bili izključno 

pozitivni. Okolje je pozitivno naravnano do aktivnosti, ki so jih v okviru projektov opravljali, 

prav tako se niso srečevali s predsodki okolice do vključene ranljive skupine. Vrednote in 

načela, na katerih temelji socialno podjetništvo, so bile med ljudmi načeloma dobro sprejete. 

Ocenjujem, da je čas za uvajanje socialnega podjetništva v Sloveniji ugoden. Gospodarska 

kriza je spodbudila tudi naše razmišljanje o smiselnosti vrednot kapitalistične družbene 

ureditve in mnogi se že obračajo »nazaj« k vrednotam socialne ekonomije.  

Povezovanje z okolico je potekalo na različne načine in je bilo najbolj intenzivno v začetni 

fazi. Sicer se tudi v nadaljevanju v več primerih to sodelovanje nadaljuje (tudi preko 

prostovoljcev), a ga je manj kot na začetku. V povezovanju posebej z lokalno okolico vidim 

priložnost za še uspešnejšo integracijo projektov v okolje, doseganja širših ciljev socialnega 

podjetništva ter možnost za pridobivanja novih kupcev. V nekaterih primerih so intervjuvanci 

problem premajhne povezanosti z okoljem tudi izpostavili in obenem opozorili na njihovo že 

predhodno razmišljanje o bodočih načinih intenzivnejšega sodelovanja. Vprašanje o tem, 

kakšni naj bi bili konkretni načini in oblike tega sodelovanja, pa ostaja odprto. 

Intervjuvanci so tudi poročali, da je poznavanje socialnega podjetništva med ljudmi 

premajhno. V večini primerov naj bi šlo zgolj za površno razumevanje o koristih socialnih 

podjetij, manjka pa konkretne in poglobljene ozaveščenosti. V povezovanju z okolico vidim 

ugodno priložnost za premagovanje omenjenega. 
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4. RV: Kako se je oblikovala poslovna ideja? 

Za preživetje kakršnega koli podjetja na trgu je pogosto ključna dobra poslovna ideja. Ideja, 

ki nima tržnega potenciala, se ne odziva na potrebe potencialnih kupcev, lahko kaj hitro 

propade. Pomembna sta tudi pravi čas in ugodne okoliščine.  

Podjetniški proces soustvarjajo tri silnice: sam podjetnik oz. podjetniški tim, ki je pravzaprav 

gonilna sila procesa ter prevzema nase številna tveganja; nato so tu ugodne okoliščine – 

odkrivanje priložnosti, v okviru katere bi lahko podjetniška ideja zaživela; Ne nazadnje pa so 

seveda nujni določeni viri, sredstva. Na vsakega od teh segmentov je možno v določeni meri 

tudi vplivati in tako krojiti usodo uspešnosti podjetja (Plut in Plut, 1995).  

Projekti so ideje pridobivali na različne načine. V vseh primerih je šlo za odziv na zaznane 

potrebe okolja. Izhajali so iz potreb že prej sodelujočih, prav tako pa so odkrivali potrebe iz 

širšega okolja. V praktično vseh primerih se je ideja razvijala daljši čas, tudi več let (ne nujno 

intenzivno), sam razpis ministrstva pa je predstavljal ključni faktor za pričetek dejavnosti. 

Večina dejavnosti se brez zagonskih sredstev pridobljenih prek razpisa skoraj gotovo ne bi 

razvila, prav gotovo pa ne v takšni obliki. 

Za uspešni zagon kakršnega koli podjetja so ključne priprave. Nujen je kakovostno izdelan 

poslovni načrt, v okviru katerega podrobneje preučimo možnosti uspeha. Poslovni načrt nam 

pomaga od ideje do njene realizacije. Z njim preverimo poslovno zamisel in jasno začrtamo 

pot proti želenemu cilju. Je »pisni dokument, ki opisuje vse ustrezne notranje in zunanje 

elemente ter strategije, pomembne za začetek novega posla. Pogosto gre za skupek delovnih 

načrtov kot so trženje, finance, proizvodnja in kadri. Loteva se tako kratkoročnih kot 

dolgoročnih odločitev. /Gre za osnovni poslovni zemljevid in/ odgovarja na vprašanja: kje 

sem zdaj, kam grem, kako bom do tja prišel« (Antončič, Hisrich, Petrin in Vahčič 2002, 

str. 186). 

Glede na to, da se v podjetništvu zapisu kakovostnega poslovnega načrta pripisuje velik 

pomen, je presenetljivo, da se že s samim razpisom ni zahtevalo njegovo predhodno 

oblikovanje. V enem izmed pogovorov je bilo izpostavljeno, da bi bil koristen poslovni načrt 

tudi za več kot le dve leti (predvidevanja dlje v prihodnost kot le za čas trajanja projektov), 
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kar bi mogoče tudi nekoliko spremenilo same aktivnosti in povečalo možnosti za dolgoročni 

obstoj. 

Priprave na izvajanje dejavnosti so intenzivneje potekale za čas trajanja projektov. V tem 

obdobju so se med drugim ukvarjali tudi s promocijo dejavnosti, raziskovanjem konkurence. 

Priprave so se izvajale v okviru sposobnosti, znanja in veščin sodelujočih, s tem pa je prišlo 

tudi do razlik v kakovosti priprav.  

 

6 UGOTOVITVE RAZISKAVE 

Pogovori, ki sem jih izvedla, so potekali načeloma v precej sproščenem vzdušju. Intervjuvanci 

so izražali precejšnjo pripravljenost za pogovor in obenem bili veseli mojega zanimanja za 

socialno podjetništvo. Sklepam, da se najverjetneje zavedajo problema premajhne 

osveščenosti družbe in so v intervjuju videli možnost predstavitve svoje dejavnosti.  

Na samem začetku bi želela opozoriti na morebitno napačno interpretacijo pogovorov. Ena 

ura pogovora prav gotovo ni dovolj, da bi si lahko izoblikovala natančno sliko o delovanju 

posameznih projektov. Intervjuji pravzaprav predstavljajo nekakšen izsek iz celotnega 

konteksta, ki pa je lahko zaradi mojega nezadostnega poznavanja področja tudi kdaj napačno 

razumljen. Za spoznavanje delovanja projektov sam pogovor niti ne more biti zadosten, 

potrebno bi bilo daljše sodelovanje v praksi, ki bi odpiralo poglobljene analize.  

Pri nekaterih pogovorih sem se kot sogovornica počutila precej negotovo. Znanje, ki sem ga 

pridobila s teoretičnim raziskovanjem, je v primerjavi z njihovimi izkušnjami in poznavanjem 

področja neprimerljivo. Šlo je za projekte, ki imajo na področju socialnega podjetništva že 

daljšo tradicijo in temu primerno število izkušenj. Sem pa ravno od njih pridobila tudi največ 

novega znanja. Eden izmed sogovornikov je s prispodobo moje občutenje dobro izrazil: z 

vlakom socialnega podjetništva se te organizacije vozijo tudi že do dvajset let. Sama nanj 

vstopam na vmesni postaji in skušam razumeti pot, ki so jo prevozili.  

Ocenjujem, da so vsi projekti, ki sem jih spoznala, razmeroma uspešno delovali. Zavedali so 

se pomembnejših faktorjev, ki lahko vplivajo na njihov uspeh in jih v okviru svojih znanj in 

možnosti tudi upoštevali. Zdi pa se, da so bile med njimi vseeno precejšnje razlike v 
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predhodnih znanjih, izkušnjah s področja socialnega podjetništva in podjetniških veščin. 

Njihove izhodiščne situacije so bile zelo različne. To je privedlo do njihovega  bolj ali manj 

poglobljenega in temeljitega dela. Nekateri so ostajali bolj na začetni ravni in podjetnega 

okolja v okviru projektov niti niso dobro razvili, medtem ko so se drugi s podjetništvom 

ukvarjali bolj profesionalno. Pomembno povezavo s tem vidim tudi v podpornem okolju, ki 

so si ga znotraj organizacij uspeli zagotoviti. Večja, bolj razvejana kot je organizacija inna več 

področjih ko deluje, tem večjo podporo je posledično omogočala. 

Velike razlike so bile tudi v tem, kam je bila usmerjena pozornost delovanja. Nekateri so se 

več ukvarjali s promocijo, drugi z delom s ciljno skupino. Vključene ranljive skupine so bile 

med seboj zelo različne (mladi brez izkušenj in izobrazbe, brezdomci, invalidi, starejši 

dolgotrajno brezposelni itd.) in so zahtevale tudi različno podporo, usposabljanje. V 

nekaterih primerih je bolj prevladalo delo z ranljivo skupino, spet v drugih usmerjenost k 

trgu. Iskanje ravnovesja med omenjenima ciljema je bilo v nekaterih primerih bolj, v drugih 

manj uspešno.  

Med organizacijami, v okviru katerih so delovali različni projekti, so tudi določene razlike v 

razumevanju socialnega podjetništva – vsak zase vzame iz tega področja tisto, kar se mu zdi 

pomembnejše in to prilagaja svoji konkretni situaciji, možnostim. Nekateri v ospredje 

postavljajo samo podjetništvo in šele iz tega kasneje ustvarjajo družbene učinke, drugi so 

osredotočeni predvsem na opolnomočenje ranljive skupine in podjetništvo nekoliko 

zapostavljajo, spet tretji ravnovesje razumejo drugače in iščejo svoj način. Ker so te filozofije 

od organizacije do organizacije nekoliko drugačne, sem se včasih malce lovila, da sem se 

miselno uskladila z njihovim razumevanjem. 

Pri interpretaciji pridobljenih podatkov je svojevrsten izziv predstavljalo tudi primerjanje 

projektov, njihovih težav in načinov delovanja. Projekti so si namreč med seboj zelo različni, 

vsak je izhajal iz svojega okolja, se osredotočal na drugo ranljivo skupino, tudi dejavnosti so 

bile zelo raznolike. Pri posameznih pogovorih so prehajale v ospredje različne teme, ki so se 

izkazale za pomembnejše v posameznem projektu. 

Nehvaležna naloga je tudi ocenjevanje uspešnosti projektov. Če izhajam bolj iz podjetniške 

miselnosti, bi morala projekte ocenjevati glede na njihov uspeh na trgu. Iz tega vidika je 
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uspeh večine projektov vprašljiv. Po drugi strani so bolj kot ne vsi poročali o zadovoljstvu 

vključenih ranljivih skupin, koristih, ki so jih le ti imeli od zaposlitve: pridobivanje novih znanj, 

kompetenc, višanje samopodobe, neodvisnosti itd. Evalvacija in pogovori, ki so jih sproti ali 

na koncu izvajali s vključenimi ranljivimi skupinami, so prinesle predvsem pozitivne odzive. 

Za vključene posameznike so koristi torej bile, lahko so zanje predstavljale tudi pomembne 

prelomnice. Je pa res, da jih po pretečenem obdobju usposabljanja veliko ni moglo v 

projektu sodelovati naprej, po zaključenem obdobju zaposlitve pa še nekateri preostali. Za 

večino torej projekt ni predstavljal dolgoročne vključenosti. Vprašanje je tudi, koliko so lahko 

v tem obdobju sodelovanja odnesli na dolgi rok. Koliko ljudem se je socialna vključenost 

pravzaprav res izboljšala? Ocenjevanje uspešnosti je glede na omenjene dileme zelo težavna 

naloga in si sama pravzaprav dokončne ocene ne bi upala podati. Za to bi bilo potrebnih več 

raziskav. 

Ugotavljam, da določene možnosti za razvoj socialnega podjetja v Sloveniji so. Socialna 

ekonomija, tudi socialno podjetništvo v različnih oblikah, imata tudi pri nas že določeno 

zgodovino. Je pa res, da smo na nek način praktično še povsem na začetku in bo 

ustanavljanje in razvoj socialnih podjetij ob primernem razvoju podpornega okolja čez pet ali 

deset let veliko lažje. Ob tem se mi zdi zelo pomembno poudariti, da je s strani države nujno 

potrebna spodbuda, ki bi v naš prostor uvajala nove projekte in socialna podjetja, kajti le z 

delovanjem v praksi tudi že spisani uradni dokumenti ne bodo sami sebi namen, razmah 

socialnih podjetij pa ne bo obstal na mestu. Menim, da prihodnost socialnega podjetništva v 

Sloveniji obstaja. Za konkretnejši oprijem načel in vrednot socialne ekonomije v širši družbi 

bo sicer potrebnega še precej osveščanja, a ocenjujem, da je sedaj za to primeren čas, ki 

omogoča, da se ideja socialnih podjetij med ljudmi utrdi.  
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Slika 7: Zaznani ključni  

vplivi pri uspehu socialnega       

podjetja v Sloveniji 
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Na uspeh socialnega podjetja vplivajo številni različni dejavniki. Med seboj so različno 

povezani in prepleteni, pri nekaterih gre za vzajemni vpliv. Na Sliki 7 so izpostavljeni nekateri, 

ki so v pogovorih z intervjuvanci prihajali bolj v ospredje. Potrebno pa je opozoriti, da nikakor 

ne gre za predstavitev vseh, ustvarjajo se lahko tudi nove povezave med njimi. 

Sodelujoči v socialnem podjetju morajo s svojim znanjem in usposobljenostjo vzdrževati 

ravnovesje med socialnimi in podjetniškimi cilji. Potreben je ravno pravšnji občutek za delo z 

ljudmi (ranljivimi skupinami), obenem pa mora imeti podjetnik podjetniške veščine in 

ustrezno znanje o podjetništvu, kar mu omogoča razumevanje potreb tržišča in seveda 

pripravo kakovostnega poslovnega načrta. Uspešna vključenost ranljive skupine, njeno 

opolnomočenje ni zabeleženo le kot uspešno dosežen socialni cilj temveč omogoča podjetju, 

da je bolj konkurenčno. 

Pomembno vlogo pri razvoju in uspehu socialnega podjetja ima podporno okolje (skozi 

intervjuje se je izkazalo, da v Sloveniji ustreznega podpornega okolja pravzaprav ni). Pri 

zagotavljanju tega okolja imata pomembno vlogo zakonodaja, ki ureja področje, in Strategija 

razvoja, ki bolj konkretno opredeljuje pomoči, olajšave ipd. Prav tako podporno okolje 

sooblikuje širša družba, katere odziv je odvisen tako od splošnega razumevanja socialnega 

podjetništva kot tudi aktivnega vključevanja družbe v aktivnosti socialnega podjetja.   

Financiranje se je izkazalo kot pomembnejša težava po pretečenem obdobju sofinanciranja 

projektov. Uspešnost zagotavljanja denarnih virov za delovanje socialnega podjetja je 

ključnega pomena za samo preživetje, odvisno pa je od več dejavnikov. V prvi vrsti je priliv 

denarja v podjetje odvisen od same uspešnosti na trgu. Ob tem je potrebno v obzir vzeti 

konkurenco, ki lahko hitro prevzame kupce. Potem je tu podporno okolje – država, pa tudi 

občine bi naj zaradi koristi, ki jih zanje prinaša socialno podjetništvo, bile dolžne pomagati 

tudi finančno. Subvencije so v ZSocP predvidene, a se jih za enkrat še ne izplačuje. Birokracija 

in administrativne ovire, ki otežujejo delo  lahko povzročijo pomanjkanje časa za ukvarjanje s 

samim delovanjem podjetja in posredno vplivajo na uspešnost podjetja na trgu ter s tem 

manjši dobiček.  

Za uspeh je pomembna tudi sama lokacija, na izbor katere lahko vpliva tudi prepoznana 

konkurenca. Sicer se skozi pogovore izbor lokacije ni toliko postavljal pod vprašaj – nekako je 
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bilo logično, da so projekte izvajali v kraju, kjer je njihov prijavitelj že prej deloval. Je pa bolj 

kot to bila prepoznana potreba po tesnem sodelovanju s širšo in predvsem lokalno okolico, 

preko promocije pa tudi nujnost aktivnega pridobivanja kupcev v okolju delovanja. 
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ZAKLJUČEK 

Socialno podjetništvo prinaša v naš prostor vrednote, ki so v kapitalistični družbeni ureditvi 

nekoliko zapostavljene. Gre za poudarjanje vrednot povezovanja ljudi, sodelovanja, 

opolnomočenja skupnosti in posameznikov, večanja socialnega kapitala itd. Socialno 

podjetništvo prinaša preko zaposlovanja ranljivih ciljnih skupin tudi nove možnosti reševanja 

brezposelnosti. Nasploh se kot družba soočamo s številnimi novimi družbenimi kot tudi 

okoljskimi problemi. Reševanje le-teh predstavlja izziv za socialna podjetja. Za njihovo 

uspešnejše premagovanje je potrebno sodelovanje vseh udeleženih – širše družbe, države, 

gospodarstva in samih socialnih podjetij. Ta z inovativnim pristopom skušajo prispevati h 

konceptu družbene odgovornosti in trajnostnega razvoja.  

Morda najpomembnejši prispevek diplomske naloge predstavlja empirični del. Intervjuji so 

zame prinašali številna nova spoznanja. »Romantično« podobo o socialnem podjetništvu, ki 

sem si jo ustvarila med pisanjem teoretičnega dela diplomske naloge so postavili na bolj 

realna tla. Seznanjanje s projekti in njihovimi aktivnostmi je zame predstavljalo 

najzanimivejši del raziskovanja. 

Ob opravljenem raziskovalnem delu, se sprašujem, koliko sem v eni uri pogovora lahko 

posamezen projekt pravzaprav res spoznala. Ocenjujem, da bi se bilo za resnejšo analizo 

možnosti razvoja socialnega podjetništva v Sloveniji potrebno vključiti v konkretno delo 

projektov, organizacij in se natančneje spoznati z vsakodnevnimi situacijami. Pisanje 

diplomske naloge mi je osebno prav gotovo prineslo zelo veliko novega znanja, vendar pa je 

na področju socialnega podjetništva za raziskovanje še veliko možnosti. Diplomska naloga 

mogoče nekaj več prinaša predvsem kot nekakšen pregled delovanj različnih projektov. V 

intervjujih sem ugotavljala, da se projekti med seboj niti ne poznajo dobro. Sicer vedo drug 

za drugega, več kot to pa pogosto ne. Skoraj vsi izrazili željo po povezovanju, mreženju, 

vendar do aktivnega sodelovanja še ni prišlo. 

Pri spoznavanju težav in ovir iz prakse sem spoznala, da je situacija mnogo bolj zapletena, 

kot se mi je zdelo, ko sem prebirala teorijo. Res je, da se socialno podjetništvo v Sloveniji ni 

pričelo razvijati  šele z nastankom Zakona, temveč je bilo v različnih oblikah prisotno že prej. 
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Problem urejanja področja, poenotenja razumevanja, poskusa umeščanja različnih oblik, ki 

na nek način že delujejo kot socialna podjetja v isto kategorijo, pa s seboj prinaša številne 

probleme in komplikacije. 

Ugotavljam, da bi bila za raziskovanje zanimiva še številna področja. Potrebna bi bila 

raziskava, koliko ljudje posamezna socialna podjetja in njihove aktivnosti sploh poznajo. 

Ocenjujem, da je za uspeh socialnih podjetij potrebna širša prepoznavnost, česar pa ti 

projekti še niso deležni. Za boljšo sodelovanje z državnimi ustanovami bi bilo zanimivo 

narediti tudi kakšen razgovor z uradnimi osebami in ugotavljati, kako oni gledajo na izpeljane 

projekte. Najverjetneje bi preko tega spet prišla do ugotavljanja novih problemov, ki zavirajo 

razvoj področja. Prav tako bi analiza delovanja projektov čez pet ali deset let  gotovo prinesla 

drugačne in mogoče tudi koristnejše rezultate. Projekti samostojnega delovanja na trgu 

praktično še nimajo. Težave, s katerimi so se soočali ob zagonu dejavnosti, so prav gotovo 

drugačne od tistih, na katere bodo naleteli v nadaljevanju. Za oblikovanje ustrezne pomoči in 

podpore pri razvoju socialnih podjetij bi torej bilo nujno spremljanje »projektov« tudi v 

nadaljevanju. Neraziskanega je še veliko, tako da bomo tudi na tem področju morali storiti še 

precej. 
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