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POVZETEK 

 

Magistrska naloga obravnava področje socialnega podjetništva v tržnem gospodarstvu. 

Raziskovanje obsega področja financiranja socialnih podjetij v Sloveniji, tržne naravnanosti 

socialnega podjetja in inovacij v socialnem podjetju. Magistrska naloga z izbrano strokovno 

literaturo ter izvedbo polstrukturiranih intervjujev v izbranih socialnih podjetjih natančno 

prouči vidike tržnega gospodarstva, ki bi jih socialna podjetja morala upoštevati pri svojem 

udejstvovanju na tržnem segmentu. Rezultati magistrske naloge kažejo nujnost prilagajanja 

socialnega podjetja tržnim zakonitostim, saj bodo le tako kos vse večjim izzivom v 

konkurenčnem okolju gospodarstva in gospodarskega razvoja. 

Ključne besede: socialno podjetništvo, inovativnost socialnega podjetništva, tržna naravnanost, 

inovacija. 

SUMMARY 

The following master's thesis deals with the field of social entrepreneurship within a market 

economy. Research covers the fields of social enterprise financing in Slovenia, market stance 

of a social enterprise and innovations within a social enterprise. Through meticuluosly chosen 

literature and by conducting semi-structured interviews this master's thesis carefully studies 

aspects of the market economy which need to be taken into consideration by social enterprises 

when speaking of the market segment of operations. The outcomes of this thesis clearly point 

out the need for social enterprises to adapt to market forces. Results indicate that only through 

adaptation can social enterprises cope with the growing challenges within a competitive 

environment of the economy and economic development. 

Keywords: social entrepreneurship, innovativeness of social entrepreneurship, market 

orientation, innovation. 
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1 UVOD 

V magistrski nalogi bomo obravnavali socialno podjetništvo v tržnem gospodarstvu. Predstavili 

bomo vidike tržnega gospodarstva, ki bi jih socialna podjetja morala upoštevati pri razvoju in 

tržni rasti. Socialno podjetništvo je lahko spodbujevalec regionalnega in lokalnega razvoja, žal 

pa je v Sloveniji slabo poznano. Zaradi slabe prepoznavnosti socialnega podjetništva je zato 

nujno treba vložiti veliko več časa in sredstev v promocijo. V magistrski nalogi se bomo 

osredotočili predvsem na vlogo socialnega podjetništva v tržnem gospodarstvu. Obravnavali 

bomo vidik inovativnosti v socialnem podjetništvu. Predstavili bomo prilagojena orodja in 

pristope tržnega gospodarstva, ki naj bi se uporabljali v socialnem podjetništvu.  

Do leta 2020 bo vse več zasebnih podjetij uvajalo elemente socialnega podjetništva, pri tem pa 

bodo lahko uspešnejša od tradicionalnih socialnih podjetij. Mala in srednje velika podjetja 

iščejo možnosti, kako pridobiti zvestobo strank in preprosto vrniti nekaj skupnostim, v katerih 

delujejo, da bi v njih dobili pomembnejšo vlogo. Izvajanje enakih storitev za nižje cene in želja 

po konkurenčnosti bosta podjetja prisilila v znižanje plač in manjše zaposlovanje delavcev. 

Socialno podjetništvo pa se bo s privatizacijo javnih služb na trgu pojavilo kot donosna 

podjetniška ideja.  

V magistrski nalogi bomo večji del posvetili razvoju inovativnosti v socialnem podjetništvu. 

Proučevali bomo inovativni pristop in tehnike inovacij, potrebne za uspešno tržno 

pozicioniranje socialnega podjetništva. 

1.1 Opredelitev problema in teoretičnih izhodišč 

Slovenija je na področju socialnega podjetništva po kazalcih razvoja zaposlitvenih priložnosti 

in razvoja človeškega kapitala pod evropskim povprečjem. Demografski trendi v Sloveniji so 

skrb vzbujajoči, saj je v zadnjem desetletju naraščala tudi povprečna starost prebivalstva. Po 

indeksu staranja prebivalstva je Slovenija nad evropskim povprečjem (Rebernik idr. 2013, 10). 

Za zmanjševanje brezposelnosti in večanje potreb po novih delovnih mestih ne bodo dovolj le 

spodbude za večjo inovativnost in rast v realnem sektorju, saj malo in srednje gospodarstvo 

premalo izkoriščata razvojne potenciale. Prav zato sta toliko bolj pomembna neizkoriščen 

potencial socialne ekonomije pa tudi področje razvoja socialnega podjetništva in delavskega 

zadružništva v slovenskih regijah. Socialna ekonomija ni več le odmik od klasičnega 

podjetništva, temveč se je oblikovala kot drugačna oblika ekonomije, ki bi morala imeti 

priznana družbeni pomen in vlogo. 
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Gospodarska kriza je prinesla visoko stopnjo brezposelnosti, socialno izključenost ranljivih 

skupin in družbeno neenakost. Staranje populacije in vedno večji odstotek upokojencev v 

Sloveniji ne dajeta spodbudne slike, vseeno pa ne zaustavljata želje po vzpostavitvi 

prijaznejšega okolja ljudem. V luči spodbudnejšega okolja moramo slediti že preverjenim 

evropskim praksam, ki spodbujajo zagon in delovanje socialnega podjetništva. Socialne 

inovacije, ki jih prinašata socialna ekonomija in socialno podjetništvo, so zagon drugačnih in 

učinkovitih pristopov pri razreševanju trenutnih kriznih trenutkov. Iščejo se novi tržni odgovori 

na krizo javnih storitev, ki morajo zadostiti tako potrebam po povečani dostopnosti kot 

zahtevam po njihovi kakovosti. Prepoznana je nuja po uvedbi novih pristopov za doseganje 

skladnosti na videz konfliktnih ciljev večje konkurenčnosti, višje stopnje družbene vključenosti 

in trajnostnega razvoja. Mnoge odgovore na zastavljene cilje ponuja prav socialno podjetništvo, 

ki pa se v Sloveniji zagotovo razvija prepočasi. Razlog za prepočasno odzivnost na področju 

socialnega podjetništva je zagotovo dejstvo, da se premalo vlaga v načrtne promocije in 

krepitve kompetenc na področju socialnega podjetništva. Rezultat neodzivnosti pa bo dejstvo, 

da bodo mnoge priložnosti za uvedbo novih socialnih inovacij propadle (Rebernik idr. 2013, 

8). 

Socialna podjetja in socialne inovacije so med seboj tesno povezane zasnove, odnosi med temi 

pa še niso dobro razumljeni in raziskani. Pogosto se predpostavlja, da so socialna podjetja sama 

po sebi inovativna. Zahra idr. (2009, 519) so v raziskavi proučili pojav socialnega podjetništva 

kot zaporedje inovativne dejavnosti in procesov. Inovativna organizacijska kultura spodbuja 

sposobnost inoviranja ob prisotnosti ustreznih virov in drugih značilnosti socialnih podjetij. V 

svoji raziskavi so avtorji potrdili pozitiven vpliv socialnih inovacij na uspešnost socialnih 

podjetij, kar je prepričljiv argument za vključitev socialnih inovacij v modele rasti socialnih 

podjetij. Po njihovem mnenju so socialne inovacije mehanizem za prilagajanje socialnih 

podjetij okolju. 

1.2 Namen in cilji raziskave 

Na podlagi do zdaj obravnavane teorije smo spoznali, da je socialno podjetništvo v Sloveniji 

manj razvito. Do zdaj namreč še ni bilo prepoznano kot področje, ki lahko izrazito vpliva na 

ustvarjanje novih delovnih mest, prav tako ne kot področje, ki razvija ter implementira 

inovativne storitve in produkte. Slednji so pomembni za izboljšanje konkurenčnega položaja 

socialnih podjetij, v sodobni socialni ekonomiji pa jih je treba spodbujati z ustreznim 

izobraževanjem in ukrepi ekonomske politike. Namen magistrske naloge je proučiti pomen 

inovacij za uspešno delovanje socialnega podjetja v tržnem gospodarstvu. Raziskavo bomo 

razdelili na teoretični in empirični del. Oba dela raziskave bosta imela velik poudarek na 

inovativnosti v socialnem podjetništvu. 
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Inovativnost je pomemben vidik pri razvoju socialnega podjetja, zato bodo cilji teoretičnega 

dela naslednji:  

 Proučiti in analizirati literaturo s področja inovativnosti v socialnem podjetništvu in tržne 

naravnanosti. 

 Opredeliti vlogo managementa v socialnem podjetju. 

 Predstaviti primere dobrih praks tujih socialnih podjetij.  

MacMillan (2003, 1) definira socialno podjetništvo kot tesno povezavo med podjetništvom in 

inovacijami, ki z raziskovanjem in izkoriščanjem različnih potencialov dolgoročno in 

uravnoteženo zadovoljujejo socialne potrebe družbe. V nadaljevanju definira socialno 

podjetništvo kot izviren in ustvarjalen način k podjetništvu, ki prispeva pozitivne spremembe k 

trajnostnemu razvoju. V luči tega pristopa si bomo v empirični raziskavi zastavili naslednje 

cilje: 

 Izvesti poglobljene intervjuje s štirimi vodilnimi osebami v inovativnih socialnih podjetjih 

v Sloveniji. 

 Ugotoviti, kateri dejavniki vplivajo na inovativnost in tržno rast socialnih podjetij. 

 Opredeliti znanja in spretnosti za inovacije v socialnem podjetju. 

 Podati predloge in priporočila za uspešno delovanje socialnih podjetij v tržnem 

gospodarstvu. 

Dacin idr. (2010, 24) v svoji študiji ugotavljajo, da ima socialno podjetništvo z ustvarjanjem 

novih podjetij velik razpon različnih aktivnosti in procesov. Raziskovanje, prepoznava in 

vpeljevanje različnih dejavnosti in procesov se izvajajo z namenom povečanja socialne 

blaginje. Na podlagi teh ugotovitev bomo v magistrski nalogi oblikovali naslednja raziskovalna 

vprašanja:  

 Kakšen pomen ima znanje managementa za uspešno delovanje socialnega podjetja?  

 Kakšen pomen ima inovativnost za uspešno delovanje socialnega podjetja? 

 Kakšna je povezava managementa in inovacij za razvoj socialnega podjetja? 

MacMillan (2003, 1) v svoji knjigi ugotavlja, da je socialno podjetništvo povezovanje zasebnih 

podjetij z družbeno konotacijo, ki razbremenjuje javni sektor. S tem se povečuje socialno 

bogastvo ter tako pozitivno vpliva na družbo kot tudi sam podjetniški razvoj. Zelo pomembna 

področja so zagotovo uvajanje novih delovnih mest ter povečevanje razvoja, proizvodne 

konkurenčnosti in bolj kakovostnega življenja. 
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1.3 Predvidene metode raziskovanja 

Raziskava bo sestavljena iz teoretičnega in empiričnega dela. Teoretični bo temeljil na metodah 

deskripcije, komparacije, kompilacije in sinteze. Za proučevanje inovativnih pristopov in tehnik 

inovacij, potrebnih za uspešno tržno pozicioniranje socialnega podjetništva, bomo uporabili 

metodo deskripcije. Povezanost med managementom in inovacijami v socialnem podjetju bomo 

ugotavljali z metodo komparacije. Z metodo sinteze bomo oblikovali nova stališča za uporabo 

inovativnih metod pri uspešnosti socialnega podjetja. Omenjene analize ter teoretično-

analitičen pregled strokovne literature, znanstvenih razprav in raziskav pa tudi poglobljen 

pregled člankov tujih in domačih avtorjev s področja obravnavanega problema nam bodo služili 

za pripravo teoretičnega dela magistrske naloge.  

Empirični del raziskave bo temeljil na analizi sekundarnih in primarnih podatkov. Trenutno 

skoraj vsa socialna podjetja v Sloveniji zaradi neustreznih poslovnih modelov in neustreznega 

razvojno usmerjenega upravljanja delujejo po načelu ekonomije obsega, pri čemer je velik 

poudarek na količini ter manj na dodani vrednosti in inovativnosti v socialnih podjetjih. Pri 

analizi sekundarnih podatkov bomo uporabili podatke, ki nakazujejo na krepitev inovacijskih 

sposobnosti socialnih podjetij, in podatke, ki nakazujejo na povečanje inovativnosti storitev v 

socialnih podjetjih. Podatke bomo pridobili iz prosto dostopnih podatkovnih zbirk Gospodarske 

zbornice Slovenije ter Centra za informiranje, sodelovanje in razvoj nevladnih organizacij. Za 

potrebe raziskave bomo zbrali tudi primarne podatke, in sicer bomo izvedli raziskovalni 

intervju. Za slednjega smo se odločili zato, ker nam daje možnost, da spraševano osebo prosimo 

za dodatno pojasnitev posameznih izjav.  

Prednost raziskovalnega intervjuja v primerjavi z drugimi tehnikami zbiranja podatkov je v 

njegovi nestrukturirani obliki. Intervju velja za razmeroma prožno tehniko. V njem bomo 

uporabili polstrukturirana anketna vprašanja, ki bodo odprtega in zaprtega tipa. V vzorec 

raziskave bomo zajeli štiri slovenska socialna podjetja. Intervjuji bodo narejeni z vodilnimi 

osebami v izbranih socialnih podjetjih. Vzorec štirih intervjujev bomo oblikovali na podlagi 

merila inovativnosti organizacije, za to pa upoštevali nagradi, prejeti na Slovenskem forumu 

inovativnosti in za družbeno odgovornost HORUS. Vprašalnik bo zajemal vprašanja, ki se 

nanašajo na področja inovativnosti v socialnem podjetništvu in izobraževanja v managementu, 

ki zagotavljajo uspešno tržno rast socialnih podjetij. 

1.4 Predpostavke in omejitve raziskave 

Med gospodarsko krizo so se razmere na trgu dela izrazito poslabšale, saj se je stopnja delovno 

aktivnih v vseh starostnih skupinah močno znižala. V Sloveniji so zaradi močne starostne 

segmentacije trga dela nezadostno število novih delovnih mest najbolj občutili mladi. 
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Demografski podatki v Sloveniji so skrb vzbujajoči, saj delež populacije, starejše nad 65 let, 

hitro narašča, delež mladih pa je skromen. Pri tem ne gre prezreti, da je stopnja delovne 

aktivnosti starejših v primerjavi s preostalimi evropskimi državami zelo nizka. Dolgoročnega 

upadanja števila delovnih mest in posledično naraščanja stopnje brezposelnosti ne bo mogoče 

reševati le s spodbudami za razvoj večje inovativnosti v socialnem podjetništvu. Slednje 

predstavlja tisto zasnovo gospodarstva, ki je odporna proti tržnim pretresom, saj je izrazito 

vezan na lokalno povpraševanje. S svojo prilagojenostjo lokalnim izzivom ima velik potencial 

za zaposlovanje in socialno integracijo. Socialna podjetja delujejo po tržnih zakonitostih, razlog 

za ekonomsko aktivnost pa predstavljajo prav družbeni cilji, ki so enakovredni ekonomskim.  

Za potrebe magistrske naloge bodo uporabljena že uveljavljena merila za inovativnost, ki so 

predvsem namenjena opredelitvi inovativnosti v tržnem gospodarstvu in niso prilagojena 

specifičnim lastnostim socialnega podjetništva, kar predstavlja omejitev pri pisanju magistrske 

naloge, saj gre za merila, na katere ni mogoče imeti vpliva in jim je treba zaupati.  

Za ugotavljanje pomena inovativnosti za uspešnost socialnega podjetja bodo izvedeni intervjuji 

z deloma zaprtimi in odprtimi tipi vprašanj. Pričakujemo, da se bo vodilni management odzval 

na povabilo na intervjuje. K omejitvam naloge prispeva tudi kvalitativni pristop, ki daje 

poudarek proučevanju subjektivnih doživetij posameznika in ugotavljanju pomena, ki ga 

posameznik pripisuje posameznim dogodkom, pri čemer niso zanemarjeni subjektivni pogledi 

raziskovalca na proučevan položaj. Podatki so zbrani bolj v besedni in slikovni kot numerični 

obliki (Žulič 2012, 86). V magistrski nalogi bomo uporabili vzorec štirih socialnih podjetij, zato 

bodo tehnike zbiranja podatkov prilagojene za analizo manjšega obsega, ki ne omogočajo 

posploševanja na preostalo populacijo. 
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2 SOCIALNO PODJETNIŠTVO 

Socialno podjetništvo je precej nova znanstvena veja, zato ne preseneča, da se je med teoretiki 

oblikovala določena stopnja neenotnosti glede predstavitve teorij s področja socialnega 

podjetništva. Njihova neenotnost še dodatno opozarja na nujnost dodatnega poglobljenega 

raziskovanja na področju socialnega podjetništva.  

Med vsemi teorijami o socialnem podjetništvu najbolj izstopa tista, ki zagovarja, da socialno 

podjetje storitve in produkte uspešno proda na trgu. Boschee in McClurg (2003, 93) sta razvila 

teorijo, da obstajajo socialna podjetja, ki so odvisna od raznih donatorjev in pokroviteljev. Na 

drugi strani pa najdemo samozadostna socialna podjetja, ki s svojimi storitvami in produkti 

uspevajo na trgu ter pri tem celo povečujejo socialni dobiček. 

Nicholls in Dees (2015, 358) navajata pet dejavnikov, ki opredeljujejo socialno podjetništvo: 

 prilagodljivost in učenje; 

 ponotranjanje predstav, ki vzdržujejo socialno vrednost; 

 usmerjanje novih izzivov v smeri vizije in razvoja; 

 integracija v postopek konstantnih inovacij; 

 delovanje brez restrikcij, tudi v primeru minimalnih sredstev, in izkazovanje izostrenega 

občutka odgovornosti. 

Avtorja v svoji teoriji vidita pomanjkljivost v prihodkovni dejavnosti. Po njunem prepričanju 

je to konceptualna in psihološka napaka. Socialna podjetja uporabljajo svoja podjetniška znanja 

brez iskanja trajnosti in samozadostnosti. Vedno znova se obračajo na že znane individualne 

donatorje, fundacije in vladne agencije. Če socialnemu podjetju ne uspe ustvarjati lastnega 

dohodka, postane za vedno odvisno od nujno potrebnih donacij in vladnih razpisov. Takšnim 

načinom delovanja se morajo socialni podjetniki izogniti.  

Avtorja med drugim ugotavljata, da je prihodkovna dejavnost lahko zelo močno orodje, ki pa s 

pomanjkanjem načrtnega pridobivanja znanja o prihodkovnih strategijah v okviru socialnega 

podjetništva ne pride do pravega izraza. V okviru znanstvenoraziskovalnega pristopa avtorja 

opozarjata, da je prišel trenutek širitve razmišljanja. Pri tem pa je treba pozabiti na besedna 

prepričevanja, ki so večinoma zasnovana na anekdotah in napihnjenih zgodbah o uspehu. 

Po naravi so socialna podjetja oz. organizacije bolj osredotočene na ljudi, saj je njihova 

primarna naloga, da uresničijo potrebe in pričakovanja posameznika in družbe (Brady, 2003, 

15). 

Brady (2003, 13) je na sliki 1 izpostavil, da obstajajo tri temeljne definicije podsistemov 

globalnega gospodarstva, in sicer profitno, tržno in socialno usmerjen podsistem.  
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Sodobno gospodarstvo lahko razdelimo na tri temeljne podsisteme, ki so zasnovani na 

raznovrstnih načelih in vrednotah. Danes vsak podsistem zajema približno tretjino 

gospodarskih aktivnosti tržno razvitih ekonomij.  

 

Slika 1: Trije podsistemi globalnega gospodarstva. 

Vir: Brady 2003, 13 

2.1 Razvoj socialnega podjetništva v Sloveniji 

Zrinstein in Bratkovič (2014, 159) ugotavljata, da je položaj socialnega podjetništva v Sloveniji 

pomembno različen, kot je v drugih državah Evropske unije. Socialno podjetništvo kaže 

zasnove gonilne sile regionalnega in lokalnega razvoja. Zasnova socialnega podjetništva 

ustvarja družbene vrednosti in tako prispeva k trajnostnemu razvoju. Socialno podjetništvo 

omogoča različne priložnosti za ustvarjanje trajnih delovnih mest za mlade, starejše in druge 

ranljive skupine prebivalstva. V slovenskem okolju še ni doživelo svojega polnega delovanja, 
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zato tudi ne moremo proučiti pozitivnih učinkov, ki jih lahko prispeva slovenski ekonomiji. 

Razloge za nedoseganje zastavljenih ciljev najdemo v površnem poznavanju in nerazumevanju 

modela socialnega podjetništva kot tudi v neustreznem podpornem okolju, v katerem bi socialni 

podjetniki lahko razvijali svoje ideje ter tako proaktivno prispevali k reševanju družbenih 

problemov. 

V Sloveniji je z 1. 1. 2012 začel veljati Zakon o socialnem podjetništvu, ki celovito pokriva 

področje socialnega podjetništva. To je prvi zakon v Sloveniji, ki podrobno določa pravni status 

socialnega podjetja ter definira pogoje za delovanje in postopke poročanja. V zakonu sta 

opredeljena dva tipa socialnih podjetij, in sicer socialno podjetje tipa A in socialno podjetje tipa 

B. Socialna podjetja tipa A se ustanovijo za trajno opravljanje dejavnosti socialnega podjetja 

na način, da bodo trajno zaposlovala najmanj enega delavca v prvem letu in najmanj dva 

delavca v naslednjih letih. Socialna podjetja tipa B se ustanovijo za zaposlovanje najbolj 

ranljivih skupin na trgu dela na način, da bodo določeno dejavnost opravljala s trajnim 

zaposlovanjem najmanj tretjine teh delavcev od vseh zaposlenih delavcev (Ministrstvo za 

gospodarski razvoj in tehnologijo, 2015). 

V luči hitrih gospodarskih sprememb tako v Sloveniji kot na področju Evropske unije se 

pripravlja tudi Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o socialnem podjetništvu 

(Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, 2015). Ta sprememba uvaja novo definicijo 

socialnega podjetništva in omogoča njegovo izvajanje na vseh področjih gospodarskih 

aktivnosti. Sprememba zakona odpravlja socialna podjetja tipov A in B. Prav tako zakon 

omogoča, da lahko pridobitna gospodarska družba ustanovi socialno podjetje, na katerega 

prenese del podjetja ali dejavnosti v primeru, ko z ustanovitvijo zagotovi nova delovna mesta 

za svoje presežne delavce, pri čemer mora tako ustanovljeno socialno podjetje delovati po 

načelih socialnega podjetništva. Zakon odpravlja nejasnosti glede poročanja in ohranjanja 

statusa socialnih podjetij. S spremembo zakona se poenostavlja registracija socialnih podjetij, 

evidenca socialnih podjetij pa se po 42. členu vodi na AJPES-u. 

Izobraževalni sistemi skozi razvoj civilne družbe so temeljili na aparatu oblasti, ki je omogočal 

cirkulacijo dobička. Ta povratni cirkulajoč moment civilne družbe je povratno učinkoval na 

aparate oblasti, jih preoblikoval in okrepil tako, da so tudi sami postali cirkulajoči. Da bi 

zadostili potrebam, ki jih postavlja produkcija, so iznašli tehnike oblasti (Pezdir, Majerhold 

2003, 19). 

V zadnjih letih je zaslediti pozitivne premike izobraževalnega sistema. Vzpostavljena je nova 

vez, ki je oblikovana na modelu trojne vijačnice: gospodarstvo – univerza – država. Poglaviten 

namen sodelovanja med omenjenimi deležniki je ustvarjanje inovacij. Z ustvarjanjem inovacij 



 

 

9 

 

z vijačnicami se zagotavlja konkurenčna prednost sistema na globalnih trgih (Pezdir, Majerhold 

2003, 24). 

Ustvarjalnost je miselni in sociološki potek, ki spodbuja razvoj novih idej ali zasnov. Oblikuje 

nove povezave med obstoječimi zamislimi in modeli. Ustvarjalnost se z znanstvenega vidika 

dojema kot produkt ustvarjalnih misli, ki vsebujejo izvirnost in sprejemljivost. Alternativna in 

vsakodnevna razlaga pojma ustvarjalnosti je enostavna – ustvarjanje nečesa novega (Kržin 

2009, 1560).  

Z znanjem nastale inovacije, ki se s pomočjo doseženega znanja tudi širijo, so pomembna 

gonilna sila za širitev gospodarstva in družbenega razvoja. Robert Solow je leta 1987 prejel 

Nobelovo nagrado za ekonomijo za svoja dognanja o vzrokih gospodarske rasti. Njegova 

ugotovitev je bila pomembna za razvoj moderne gospodarske teorije rasti, ki opredeljuje 

tehnološki napredek in inovacije kot najmočnejše gonilo rasti, ter pomembno vplivajo na 

produktivnost na ravni podjetij, panog in nacionalnih gospodarstev (Kržin 2009, 1560). 

Novejše raziskave kažejo, da pretvorba družbenega kapitala v gospodarsko rast poteka z 

uporabo socialnih inovacij. Slednje so vse bolj pomembne za gospodarsko izobilje in socialno 

kohezijo, medtem ko ta dva cilja postajata vse močnejša v današnji družbeni ureditvi. 

Kompleksne in hitro se spreminjajoče okoliščine povečujejo potrebo po ustvarjalnem reševanju 

problemov. Ustvarjalnost, ki vodi v inovativnost kot komponenta socialnega podjetništva, 

dopušča nastanek nekaj pozitivnega na družbo. Socialno podjetništvo kot preplet podjetniške 

dejavnosti in družbeno koristnega dela uvrščamo med družbene inovacije (Kržin 2009, 1560). 

2.2 Financiranje socialnega podjetništva 

Za mnoga socialna podjetja je možnost pridobitve posojil pogoj v fazi zagona in razvoja. Žal 

so socialna podjetja v Sloveniji slabo poznana in veljajo za tvegana tudi v bančnem sektorju, 

zato še težje najdejo potrebna sredstva za ustanovitev in razvoj kot druga podjetja. Socialna 

podjetja so večinoma aktivna samo na lokalni ravni, srečujejo pa se z enotnimi pravili bančnega 

trga, dostopa do strukturnih skladov in izvajanja pravil o javnem naročanju (Brodnjak 2014, 1). 
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Slika 2: Delitev virov financiranja glede na lastništvo. 

Vir: Žugelj idr. 2001, 60 

Na sliki 2 je prikazana delitev virov financiranja glede na lastništvo, ki je prav tako odvisna od 

višine finančnih sredstev socialnih podjetij. Oba pogoja pa sta odvisna od njihove faze razvoja 

(idejna podpora, razvoj pilotnih projektov in prototipov). Zaradi nedodelanosti razvoja 

socialnega podjetništva na finančnih trgih (razdrobljenost, pomanjkanje vseevropskih platform 

za posojila ipd.) imajo socialna podjetja velike težave pri zagotavljanju stabilnih finančnih 

virov. Na sam razvoj socialnega podjetništva zagotovo negativno vplivajo preveč togi in 

birokratski sistemi, ki otežujejo dostop do javnih sredstev (Brodnjak 2014, 49). 

2.2.1 Klasični viri financiranja  

Mesec (2006, 13) v svoji analizi ugotavlja, da je zbiranje sredstev težko opravilo večine 

socialnih podjetij. Veliko teh se za svoje preživetje ukvarja z iskanjem razpisov in potencialnih 

donatorjev pa tudi pisanjem prošenj ter telefonskimi klici. To jim povzroča veliko dodatnega 

dela, na koncu pa nezadosten pritok denarja za preživetje socialnega podjetja. 

Vodlan (2010, 32) pa ugotavlja, da lahko organizacija s pomočjo fundraisinga ohranja moč za 

trajnostni obstoj in napredek. Socialno podjetje z uporabo fundraisinga oblikuje stabilen vir 

sredstev, hkrati pa je manj občutljivo na spremembe financiranja. Praksa v tujini kaže, da 
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socialna podjetja z zbranimi sredstvi vzpostavijo rezervne sklade, ki jim zagotavljajo obstanek 

na trgu tudi v težkih časih. Iz te prakse se je razvilo pravilo, da ima vsako socialno podjetje 

rezervni sklad, ki socialnemu podjetju omogoča nemoteno avtonomno trimesečno delovanje.  

V Sloveniji socialna podjetja prejemajo podporo razmeroma majhnega števila domačih 

finančnih virov. Obstoj maloštevilnih finančno podpornih virov ustvarja odvisnost socialnih 

podjetij od donatorjev, saj v primeru izgube pomembnih finančnih sredstev od glavnega 

donatorja socialno podjetje najverjetneje zapade v finančne težave. S poglabljanjem finančnih 

težav socialnega podjetja, ki je posledica odvisnosti od enega finančnega vira, je tako prisoten 

tudi problem preoblikovanja oz. prilagajanja delovanja socialnega podjetja na razpisana 

prioritetna področja in program podpornika. Sledenje raznim razpisnim pogojem programa 

podpornikov otežuje sledenje viziji in doseganje zastavljenih ciljev socialnih podjetij (Mevlja 

in Kavčič 2012, 74).  

Donacije 

Denar, blago in storitve, ki jih socialno podjetje prejme od fizične osebe, beležimo med 

donacije. Če pa organizacija sprejme denar, blago ali storitve od pravne osebe, se ta štejejo kot 

dotacije. Prostovoljni prispevki od neposrednih donatorjev se praviloma pridobivajo prek 

(Mevlja in Kavčič 2012, 76): 

 osebnih stikov, 

 osebne korespondence in telefonskih pogovorov, 

 neosebnih pisem, 

 telefonskih odzivnikov, 

 dobrodelnih prireditev, 

 oglaševanja v medijih, 

 različnih klubov podpornikov. 

Preglednost in ažurnost informacij o porabi zbranih prispevkov sta nujna za kredibilnost 

poslovanja socialnega podjetja in odgovoren pristop pri koriščenju zbranih sredstev. Tovrstne 

informacije morajo vsebovati tudi podatke, ki kažejo na namen zbiranja sredstev in koristnost 

uporabe za obstoječe donatorje (Mesec 2006, 23). 

Uporabniki 

Tako kot tržno orientirana podjetja morajo biti tudi socialna učinkovito vodena, in sicer z 

namenom doseganja kakovostnih rezultatov in transparentnega delovanja. Širša javnost in 

uporabniki teh organizacij pričakujejo visoko kakovost delovanja. Zato je nujno potrebno, da 
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je vodstvena ekipa organizacije opremljena z različnimi znanji, ki so pomembna za uspešno 

vodenje socialnega podjetja. Zagotovo je eno pomembnejših znanj, ki jih vodstvena ekipa mora 

imeti, trženjsko. Ta se uporablja tako v socialnem podjetju kot v tržno naravnani organizaciji. 

V prvi fazi je zagotovo treba prepoznati potrebe morebitnih uporabnikov, v drugi pa oblikovati 

individualizirano storitev, ki bo najbolje zadovoljila potrebe uporabnika ali skupino 

uporabnikov. Glavno vodilo pri ugotavljanju in oblikovanju novih storitev je sprotno 

spremljanje posebnih potreb individualnih uporabnikov. Ena primernejših metod za pravočasno 

prepoznavo potrebe je zagotovo aktivno sodelovanje med uporabniki in izvajalci, ki se pozneje 

lahko oblikuje v partnerski odnos. Prek tega postane uporabnik storitve sodelavec izvajalca in 

tako soustvarja storitev, namesto da bi bil samo njen pasivni prejemnik (Mevlja in Kavčič 2012, 

77). 

Vovk (2010, 45) podaja nekaj praktičnih nasvetov za lažje trženje v socialnih podjetjih: 

 Socialna podjetja naj nikoli brezplačno ne ponujajo nobenega produkta ali storitve. 

 Izvedejo naj tržno analizo, na podlagi te pa naj oblikujejo cenovno politiko in storitve. 

Preverijo naj stroške poslovanja. Če nudijo popuste na storitve ali produkte, naj ustrezno 

skomunicirajo s kupci v smeri obrazložitve pomena znižanih cen v akciji.  

 Socialna podjetja naj skrbno načrtujejo postopek nakupa, ta pa mora biti hiter in prijazen.  

 Vzpostavijo naj kodeks dobre prodaje, tako da je kupec vedno ozaveščen, kaj in koliko bo 

dobil za svoj denar.  

 Socialna podjetja naj sledijo svoji tržni usmerjenosti, pri tem pa ne smejo pozabiti, da 

delujejo na družbeno odgovorno delovanje.  

 Upoštevajo naj tržne usmeritve. 

 Delujejo naj profesionalno. 

Sponzorstva 

Družbeno odgovorno ravnanje podjetij je v zadnjih letih postalo vse bolj aktualna zasnova 

razvitejšega dela svetovnega gospodarstva. Pristopi, s katerimi se podjetja lotevajo družbeno 

odgovornega delovanja, so zelo različni. Podjetja poudarjajo svoj odnos do zaposlenih, medtem 

ko druga preko sponzorskih in donatorskih sredstev podpirajo humanitarne in okoljevarstvene 

aktivnosti, ki čim manj obremenjujejo okolje (Mevlja in Kavčič 2012, 78). 

Socialna podjetja že s svojim delovanjem zasledujejo družbeno odgovorne cilje, s tvornimi 

pobudami pa vplivajo na povečanje občutka za družbeno odgovornost v podjetjih. Tako 

pripomorejo k vzpostavitvi ter razvoju uspešnega in odgovornejšega delovanja pa tudi k 

strateškim partnerstvom in skupnemu doseganju zastavljenih ciljev. Socialna podjetja 

praviloma potrebujejo sredstva za delovanje, zato so prejeta sponzorstva od podjetij vedno 
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dobrodošla. Pri tem ne gre zanemariti tudi dejstva, da je to začetek novega partnerskega 

sodelovanja s podjetji, ki bo v naslednjih letih prispevalo več kot samo finančna sredstva. 

Rezultat partnerskega sodelovanja bo lahko v obliki strokovnega izobraževanja ali kot možnost 

sodelovanja s strokovnjaki za trženje, kar bo pripomoglo k boljšemu pozicioniranju socialnega 

podjetja na trgu. V takšnih primerih se mora socialno podjetje zavedati lastne odgovornosti do 

tovrstne oblike sodelovanja in pri tem proučiti, ali imajo na voljo primerne kadre in znanja oz. 

razumevanje podjetniške kulture, ki je osnova za kvalitetno sodelovanje (Mevlja in Kavčič 

2012, 80). 

2.2.2 Novejši viri financiranja 

Socialno podjetništvo je nepredvidljivo in v neprekinjenem preoblikovanju. Razvoj in 

uspešnost socialnega podjetništva se preusmerjata k podjetnikom, ki so se pripravljeni učiti in 

prilagajati razgibanemu procesu konkurenčnega socialno-podjetniškega okolja (Robnik 2006, 

106). 

Robnik (2006, 107) navaja, da je socialno-podjetniški proces rezultat gonilnih sil, kot so 

podjetniki, poslovne priložnosti in potrebna finančna sredstva, namenjena za uresničitev 

socialno-poslovne priložnosti zagona ali razvoja in rasti. Razvoj in financiranje razvoja 

socialnih podjetij sta ključni nalogi tako na področju Slovenije kot v Evropski uniji. 

Množično financiranje 

Je poslovna tehnika financiranja, ki v dobesednem prevodu pomeni veliko število manjših 

investitorjev. Zbiranje sredstev poteka na spletnih platformah s pomočjo posebnih spletnih 

družabnih omrežij. Prepoznana je kot nova oblika financiranja, ki praviloma nudi možnost 

profitnim, kulturnim in družbenim projektom, da poiščejo podporo pri posameznikih in dobijo 

v zameno produkte ali delež podjetja (Dover in Zacharakis 2013, 67). 

Cunningham idr. (2015, 103) navajajo, da je množično financiranje pomemben premik v 

iskanju potrebnih finančnih sredstev. S tovrstno obliko financiranja je poslovno financiranje na 

voljo vsem, ki imajo dostop do spleta, in predstavlja demokratizacijo dostopnosti do poslovnega 

kapitala. Prav zaradi ideje in namena množičnega financiranja ta postaja eden od ustaljenih 

virov za financiranje podjetniške ideje, ki ne morejo pridobiti sredstev na tradicionalen način. 

Praviloma se prek množičnega financiranja uresničijo podjetniške ideje, ki so na prvi pogled 

videti kompleksne, tvegane in morda tudi slabše predstavljene. Vsekakor pa množično 

financiranje omogoča socialnemu podjetništvu, da najde svojo nišo in podpornike za njihov 

projekt, ki je lahko drugačen od poznanega.  
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Obveznice z družbenim učinkom 

Luo idr. (2015, 129) v analizi opredeljujejo obveznice z družbenim učinkom (angl. social 

impact bonds) kot finančni mehanizem, pri katerem zasebni vlagatelji financirajo družbeno 

koristno dejavnost. Izvedena dejavnost ustvarja družbeni učinek, zasebni vlagatelji pa za to 

dobijo delež prihranka javnih sredstev. Vlagatelji prejmejo finančne donose v sorazmerni višini 

ustvarjenih prihodkov. Mehanizem temelji na zavezi države (npr. lokalnih skupnosti), da bo 

delež prihranjenih sredstev zaradi družbenega učinka izvedenih dejavnosti namenila 

investitorju, ki je dejavnost financiral (Luo idr. 2015, 133). Slika 3 prikazuje postopke, ki so 

potrebni za investicijo v družbeno koristne dejavnosti. 

 

Slika 3: Potek investicij v družbeno koristne dejavnosti. 

Vir: Luo idr. 2006, 133 

 

V analizi so investitorji navedeni kot gospodarske družbe, banke ali pa posamezniki, ki si želijo 

investirati v družbeno koristne dejavnosti. Mehanizem je osredotočen na rezultate, ki so merljivi 

v praksi in ustrezno ovrednoteni. To pomeni bistveni odstop od klasične sheme financiranja, 

kjer so sredstva namenjena za opravljeno število storitev (Luo idr. 2015, 132). 
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Tvegani kapital 

Pojem tveganega kapitala se pojmuje kot osrednji dejavnik ekonomije 21. stoletja (ekonomije 

informacij). Uporaba tveganega kapitala spodbuja in omogoča razvoj podjetniških zamisli od 

njihovega začetka do lansiranja inovacije na trgu. Lastniki hitro rastočih podjetij imajo različna 

znanja, sposobnosti in podjetniške izkušnje. Na podlagi slednjih želijo nekateri lastniki 

preprosto in hitro zaslužiti, kar pa ni vedno izvedljivo, še posebej, če poslovni načrti in ideje 

niso bili postavljeni na pravih osnovah (Ryan idr. 2013, 68). 

V analizi Ryan idr. (2013, 70) navajajo, da je tvegani kapital trajno vloženo premoženje, ki se 

šteje k lastniškemu kapitalu. Na podlagi analize so ugotovili, da mora podjetnik imeti takšne 

sposobnosti, da upraviči zaupanje vlagatelju tveganega kapitala. Cilj vlagatelja tveganega 

kapitala je oplemenitenje kapitalskega vložka. Analiza je pokazala, da je tvegani kapital 

pomembno finančno sredstvo, ki predstavlja pomembno obliko financiranja za rast socialnega 

podjetja. Prav tako tvegani kapital predstavlja alternativno obliko vira financiranja za mala 

podjetja. Tvegani kapital postaja vse pomembnejši pri začetni in razvojni fazi rasti poslovanja 

podjetja, še posebej v primerih, ko ga uporabijo kot začetni kapital za izrazito tvegane ideje in 

zagon podjetniških skladov.  

Tvegani kapital opredeljujejo kot vir za aktivne in motivirajoče delovne odnose. V današnjem 

času imajo investitorji tveganega kapitala izrazit pomen v podjetjih, v katera so vložili lastna 

finančna sredstva. Investicije financerjev tveganega kapitala zahtevajo določene izkušnje, 

znanje in sposobnosti tveganja. Nagrada investitorjev je visok kapitalski dobiček. Tvegani 

kapital se zbira v investicijskih skladih in predstavlja alternativni vir zunanjega financiranja. 

Interes investicijskih skladov je, da tvegani kapital vložijo v nova in rastoča podjetja, v katerih 

želijo imeti lastništvo glade na višino vloženega kapitala (Ryan idr. 2013, 71). 

2.3 Skladi za financiranje socialnih podjetij v Sloveniji 

Zirnstein in Bratkovič (2014, 168) v svoji analizi ugotavljata, da se večji delež spodbud usmerja 

na vzpostavljanje prostorskih pogojev za ustanavljanje in delovanje socialnih podjetij, manj pa 

na druge instrumente podpornega okolja. V analizi navajata, da so se bolj problematični ukrepi 

izkazali na področju dostopov do virov financiranja socialnih podjetij.  

Omogočanje dostopa do virov financiranja naložb v socialna podjetja se kaže v obliki 

najemanja ugodnejših posojil ter zagotavljanju jamstev in subvencij iz proračunskih virov. V 

okvir spodbujanja razvoja socialnega podjetništva in s tem povezanega črpanja evropskih virov 

za socialna podjetja spada vzpostavitev posebnih skladov, ki bi spodbujali razvoj socialnega 

podjetništva (Zirnstein in Bratkovič 2014, 168). 
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2.3.1 Slovenski podjetniški sklad 

Slovenski podjetniški sklad razvija in izvaja ukrepe države. Ti se nanašajo na izboljšanje 

dostopa do virov financiranja razvojnih naložb za mikro-, mala in srednje velika podjetja. 

Slovenski podjetniški sklad te ukrepe izvaja v skladu s programom in razvojnimi dokumenti 

ministrstev. Na podlagi teh ukrepov spodbuja podjetniške ideje na področjih zagotavljanja 

storitev. Zagotavlja ugodnejše vire financiranja za razvojne naložbe podjetij. Sklad prek 

poslovnih bank nudi možnost pridobitve finančnih spodbud za neposredne in posredne finančne 

investicije ter ugodne vire financiranja za razvoj produktov in storitev (Brodnjak 2014, 4). 

Brodnjak (2014, 5) v svoji analizi navaja, da Slovenski podjetniški sklad v svojih pogojih 

poslovanja vsebuje 9. člen, ki opredeljuje, da lahko Slovenski podjetniški sklad glede na namen 

in cilje posameznega produkta v svoji poslovni politiki za posamezno leto določi tudi druge 

vrste upravičencev do posameznega produkta. To pomembno določilo Slovenskemu 

podjetniškemu skladu omogoča tudi financiranje socialnega podjetništva pod ugodnimi pogoji.  

2.3.2 Evropski sklad za socialno podjetništvo 

Evropski parlament je sprejel uredbo, ki vzpostavlja pravni okvir za delovanje evropskih 

skladov za socialno podjetništvo, ki se obravnavajo kot finančni mehanizmi, namenjeni za 

razvoj in delovanje socialnih podjetij. Združujejo vlagatelje, ki želijo investirati v podjetja z 

družbenim učinkom. Povezavo med obema zasnovama delovanja evropskih skladov za socialno 

podjetništvo pa si prizadevajo zgraditi specializirani investicijski skladi. V tej uredbi so v skladu 

s ciljem natančno opredeljeni kolektivni naložbeni podjemi. Uredba določa, da bi se skladi 

lahko opredelili kot kvalificirani portfelj za socialna podjetja, v kolikor bi najmanj 70 odstotkov 

svojega investicijskega kapitala in neporabljenega kapitala na vpoklic vložili v socialna podjetja 

(Brodnjak 2014, 20).  

Alternativnemu investicijskemu skladu, ki s svojo investicijsko politiko vlaga do 500 milijonov 

evrov v družbeno koristne projekte, je z uredbo dovoljeno, da pridobiva oz. nalaga sredstva po 

vsej Evropski uniji, pri tem pa ne bi bil podvržen dodatnim administrativnim oviram. Uredba 

tako dodatno spodbuja rast socialnih podjetij v Evropski uniji. Z zasledovanjem ciljev uredbe 

postane glavni cilj socialnih podjetij doseganje pozitivnega socialnega učinka in ne povečanje 

dobička. S pomočjo kvalificiranih portfeljev za socialna podjetja se lahko družbeno odgovorna 

podjetja osredotočajo na doseganje merljivega pozitivnega socialnega učinka (Brodnjak 2014, 

20). 
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2.3.3 Primer dobre prakse 

V članku Socialno podjetništvo po britansko je avtor Marjan Horvat predstavil Davida Barrieja 

kot enega od prepoznavnejših britanskih socialnih podjetnikov. David Barrie ustanavlja 

podjetja, katerih glavni namen ni povečevanje dobička. Ustvarjen dobiček v teh socialnih 

podjetjih investirajo v ustvarjanje novih družbeno-socialnih inovacij. S sodelovanjem pri večjih 

projektih, vrednih 15 milijonov evrov, je njegovo zanimanje pritegnil predvsem urbani razvoj 

mestnih naselij in podeželskih mest. Skupaj s sodelavci jim je uspelo pridobiti več kot milijardo 

in pol evrov naložb (Horvat 2014). 

Leta 2002 je svoj prvi projekt posvetil revitalizaciji nekdanjega rudarskega mesta Castleford v 

zahodnem Yorkshiru. V prvi fazi projekta se je spraševal, ali lahko dobro arhitekturno 

oblikovanje in načrtovanje ter s tem posledično povezane usmerjene naložbe oživijo skupnost. 

V skupnem sodelovanju z meščani in televizijo Channel 4 je pridobil javna in zasebna sredstva 

v vrednosti 18 milijonov evrov. Na podlagi skupnega sodelovanja je k projektu pritegnil tudi 

svetovno znane arhitekte in umetnike. Z vzajemnim sodelovanjem vseh deležnikov na projektu 

so preoblikovali več javnih prostorov. Med drugim so zgradili nov most in nova igrišča. Projekt 

je trajal do leta 2009 in je dobil več nagrad, povezanih s spremembo paradigme snovanja 

urbanega razvoja (Horvat 2014). 

V Middlesbroughu na severozahodu Anglije je David Barrie začel s projektom urbanega 

kmetovanja. To mesto si je izbral zato, ker velja za nezdravo in revno zaradi velike 

koncentracije kemičnih snovi v zraku. S tem projektom se je spraševal, kako ljudem omogočiti 

zdravo prehranjevanje. Cilj projekta je bil, da bi si ljudje sami gojili zelenjavo na javnih 

površinah. Posredno so za ta namen v mestu uredili 280 različnih lokacij, kjer so namestili 

velike posode za gojenje zelenjave. Poleti so med pobiranjem pridelka pripravili skupni obrok 

z namenom povezovanja skupnosti. V tem projektu je sodelovalo osem tisoč ljudi. Od leta 2007 

je prireditev postala tradicionalna (Horvat 2014). Barrie je nadaljeval s projektom ljudski 

supermarket, ki bi imel prijazne prodajalce, zdravo hrano in sprejemljive cene. V središču 

Londona v zapuščeni trgovini je s sodelavci organiziral zadrugo. Ta je odprla ljudski 

supermarket, v katerem lahko kupuje vsak. S plačilom letne članarine, ki znaša 22 evrov, in 

donacijo štiriurnega prostovoljnega dela na mesec so upravičeni do popusta pa tudi drugih 

ugodnosti. S prostovoljnim delom trgovina dosega cenovno konkurenčnost in s tem širi 

zaposlovanje. Supermarket je bil sprva precej trendovski. Z daljšim obstojem na trgu pa se je 

izoblikovala ciljna skupina kupcev, ki je zajemala predvsem študente, brezposelne moške, 

starejše od 45 let, in ženske, starejše od 50 let (Horvat 2014).  

Na podlagi prej opisanega primera dobre prakse izhaja, da je socialno podjetništvo vse 

pomembnejša usmeritev. Ta razvijajoča se zasnova vnaša vrsto sprememb tudi na področje 
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socialnega dela, saj predvideva vključevanje in zaposlovanje ranljivih skupin, s tem pa 

neposredno pripomore h kakovostnejšemu življenju ljudi. 
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3 TRŽNA NARAVNANOST SOCIALNEGA PODJETJA  

V literaturi prevladujeta dve različici opredelitve tržne naravnanosti socialnega podjetja – tržna 

naravnanost kot kultura in tržna naravnanost kot aktivnost. V nadaljevanju naloge sta 

predstavljeni obe opredelitvi.  

3.1 Opredelitev tržne naravnanosti 

Najbolj uveljavljena je opredelitev Narverja in Slaterja (2000, 69), ki tržno naravnanost 

opredeljujeta kot »organizacijsko kulturo, ki učinkovito ustvarja potrebno vodenje za 

ustvarjanje večje vrednosti za kupce in s tem večjo uspešnost socialnega podjetja«. Zasnovo 

tržne naravnanosti sta osnovala na treh vedenjskih sestavinah (Narver in Slater 2000, 69): 

 Naravnanost h kupcem – sprejemanje sedanjih in prihodnjih ciljnih kupcev. Poznavanje 

kupčeve celotne verige vrednosti pomaga socialnemu podjetju, da nenehno ustvarja večjo 

vrednost za kupce. 

 Naravnanost h konkurentom – prepoznavanje kratkoročnih prednosti in slabosti ter 

dolgoročnih sposobnosti in strategij najpomembnejših sedanjih in potencialnih 

konkurentov. 

 Medfunkcijski koordinaciji – povezana uporaba virov socialnega podjetja pri ustvarjanju 

večje vrednosti za ciljne kupce. Tu sta prisotni dve odločilni merili. Prvo je merilo 

dolgoročne osredotočenosti, drugo pa dobičkonosnosti. 

Naravnanost h kupcem in konkurentom predstavlja iskanje podatkov o obojih na ciljnem trgu. 

Medfunkcijska koordinacija temelji na informacijah o kupcih in konkurentih, kar omogoča 

širjenje informacij znotraj socialnega podjetja, s tem pa se ustvarja večja vrednost za kupce 

(Narver in Slater 2000, 69). 

Tržno naravnanost kot niz aktivnosti lahko opredelimo z naslednjimi besedami: zbiranje 

informacij o trenutnih in prihodnjih potrebah kupcev, diseminacija teh informacij v socialnem 

podjetju ter odzivanje celotnega socialnega podjetja nanje. Analiza zunanjih dejavnikov vpliva 

na pridobivanje informacij o potrebah in preferencah kupcev. Zunanji dejavniki se kažejo kot 

politično-pravno okolje, tehnologija, konkurenti in druge silnice v okolju socialnega podjetja. 

Temelj za usklajeno delovanje socialnega podjetja se kaže v uspešnem širjenju informacij. 

Izbira ciljnih trgov tako v ponudbi izdelkov kot storitev se kaže v odzivnosti socialnega na 

informacije iz okolja. Te informacije zadovoljujejo sedanje in pričakovane potrebe ciljnih 

trgov, ki spodbudi pozitiven odziv pri končnih porabnikih. Pri vseh treh aktivnostih sodelujejo 

različni oddelki v podjetju (Rayport in Jaworski 2005, 68). 
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Avtorji opredeljujejo tržno naravnanost z dveh različnih vidikov. Opredelitve zasnove so precej 

enake, hkrati pa ima vsaka svoje lastne elemente. Skupni pogled na tržno naravnanost je 

pridobivanje informacij. Rayport in Jaworski (2005, 68) sta področje zbiranja informacij 

obravnavala širše. Po njunem mnenju je treba poleg formalnih in neformalnih načinov zbiranja 

informacij o kupcih in konkurentih pridobiti tudi informacije o drugih pomembnih vzgonih v 

okolju (politično-pravnem in tehnološkem). 

Narver in Slater (2000, 71) sta se usmerila predvsem na zbiranje in interpretiranje informacij o 

kupcih in konkurentih. Vse tri sestavine tržne naravnanosti po Narverju in Slaterju (2000, 71) 

(naravnanost h kupcem in konkurentom ter medfunkcijska koordinacija) vključujejo širjenje 

informacij, vendar pa raziskovalci Rayport in Jaworski (2005, 68) tudi tu razlikujejo med 

formalnim in neformalnim širjenjem informacij. Narver in Slater (2000, 72) opisujeta tretjo 

sestavino tržne naravnanosti kot medfunkcijsko koordinacijo, ki je zajeta v odzivnosti podjetja 

v obliki ustvarjanja večje vrednosti za kupce. Za razliko pa Rayport idr. (2005, 70) eksplicitno 

ne obravnavajo medfunkcijske koordinacije kot sestavine tržne naravnanosti. V tem kontekstu 

pa poudarijo pomen vključenosti vseh oddelkov v vse tri tržne naravnanosti. 

Razlika med opredelitvama se kaže pri obravnavi dobičkonosnosti. Rayport idr. (2005, 71) so 

na podlagi preiskovalne raziskave ugotovili, da managerji gledajo na dobiček kot na rezultat 

tržne naravnanosti. Zaradi takega pogleda ne vključujejo dobičkonosnosti v opredelitev tržne 

naravnanosti. Nasprotno pa je dobičkonosnost vključena v Narverjevo in Slaterjevo (2000, 70) 

opredelitev tržne naravnanosti kot cilj poslovanja, vendar jo avtorja skupaj z dolgoročno 

osredotočenostjo ločita od vedenjskih sestavin tržne naravnanosti (Narver in Slater 2000, 70). 

Deshpandé in drugi (2000, 45) podobno kot Narver in Slater (2000, 73) obravnavajo tržno 

naravnanost kot kulturo, pri čemer uporabljajo izraz naravnanost h kupcem kot sopomenko za 

tržno naravnanost. Usmerjenost h kupcem opredelijo kot »niz prepričanj«, ki na prvo mesto 

postavljajo interese kupcev. Kljub temu pa interesi kupcev ne izključujejo interesov drugih 

deležnikov (managerjev, lastnikov in zaposlenih), ki pomembno vplivajo na dolgoročni razvoj 

dobičkonosnosti podjetja. Naravnanost h kupcem se kaže kot del celotne, toda veliko bolj 

temeljne kulture podjetja. V nasprotju s prvotno opredelitvijo raziskovalci pozneje opredelijo 

tržno naravnanost kot niz medfunkcijskih procesov in aktivnosti, ki so usmerjeni v ustvarjanje 

in zadovoljevanje kupcev na podlagi nenehnega zagotavljanja potreb (Deshpandé idr. 2000, 

355). 

V literaturi se pogosto omenja opredelitev tržne naravnanosti dveh raziskovalcev – Shapirovo 

(2012) in Ruekertovo (2002). Opredelitev tržne naravnanosti z vidika procesa odločanja je 

Shapiro (2012, 265) pojasnil kot niz procesov, ki se dotikajo vseh vidikov podjetja. Tako je za 

tržno naravnano podjetje značilno širjenje informacij o vseh pomembnih dejavnikih nakupa po 
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vseh oddelkih v podjetju. K učinkovitemu širjenju informacij prispevajo tudi sodelovanje 

oddelkov pri strateškem in taktičnem odločanju ter sprejemanje usklajenih odločitev vseh 

oddelkov in predano izvajanje teh odločitev (Shapiro 2012, 265). Ruekert (2002, 234) je tržno 

naravnanost strateške poslovne enote opredelil kot zbiranje in uporabo informacij o kupcih. 

Poudaril je oblikovanje strategije, ki zagotavlja zadovoljitev potreb kupcev ter uresničevanje te 

strategije na podlagi odzivanja na potrebe in želje kupcev. Avtor poudarja pomen strateškega 

načrtovanja na ravni strateške poslovne enote, saj je razvijanje tržne naravnanosti pogosto 

pomembna strateška sprememba. Poleg tega proces načrtovanja zagotavlja vez med 

pridobivanjem tržnih informacij in odzivnostjo na potrebe kupcev (Ruekert 2002, 235). 

Prevladuje mnenje, da je treba pri opredelitvi in merjenju tržne naravnanosti upoštevati različne 

skupine deležnikov. Managerji morajo pri trženjskih odločitvah upoštevati interese različnih 

skupin deležnikov. Naravnanost k drugim skupinam deležnikov je delno odvisna od uspešnosti 

razvijanja naravnanosti h kupcem. Avtorji poleg kupcev in konkurentov upoštevajo še naslednje 

skupine deležnikov (Hooley 2005, 20): 

 delničarje, 

 zaposlene, 

 dobavitelje, 

 distributerje, 

 sindikate, 

 medije, 

 javnosti in  

 člane vlade. 

Postavlja se vprašanje, koliko pozornosti naj podjetja pripišejo interesom različnih skupin 

deležnikov. Avtor raziskave svetuje, da v razmerah predvidljivega povpraševanja zbrane in s 

tem povezane stabilne tržne strukture ter maloštevilnih močnih kupcev podjetja dajejo večji 

pomen na proučevanje konkurentov. S tem se poišče ravnotežje med osredotočenostjo na kupce 

in konkurente ob hkratnem upoštevanju značilnosti poslovnega okolja. Hooley (2005, 21) 

svetuje, da je večji poudarek na kupcih na dinamičnih trgih z večjimi vstopnimi in izstopnimi 

ovirami, številnimi konkurenti ter močno segmentiranimi trgi končnih porabnikov. 

Rudd (2008, 99) je na podlagi vzorca proizvodnih in storitvenih podjetij ugotovil, da podjetja 

največ pozornosti namenjajo kupcem, konkurentom, delničarjem in zaposlenim, najmanj pa 

sindikatom. Podjetja izvajajo največ raziskav o kupcih, nekatera tudi o konkurentih, medtem 

ko razumevanju drugih skupin pripisujejo majhno pomembnost. Managerji se pri poslovnem 

odločanju bolj opirajo na svojo presojo kot na ugotovitve formalnih raziskav. Naravnanost h 

kupcem je značilno povezana z naravnanostjo h konkurentom in zaposlenim (Rudd 2008, 99). 
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3.2 Razmerje med tržno naravnanostjo in tržnim konceptom 

Trženjska literatura je presenetljivo nedosledna pri opredelitvi dveh najpogosteje uporabljenih 

izrazih:  

 trženjskega koncepta in 

 tržne naravnanosti. 

Deshpandé idr. (2000, 342) ugotavljajo, da obstajajo nejasnosti o tem, kaj tržna naravnanost 

sploh je in kakšen je njen odnos do trženjskega koncepta. V literaturi zasledimo oba pojma, 

zato je smiselno proučiti njuno povezanost. 

Edini namen poslovanja je pridobiti kupca, zato sta v vsakem podjetju ključni dve funkciji – 

trženje in inovacije (Deshpandé idr. 2000, 355). 

Kotler in Gertne (2011, 36) sta v svojem članku trženjski koncept opredelila kot prepričanje, da 

je rešitev za doseganje ciljev podjetja ta, da je podjetje uspešnejše od konkurentov pri 

pridobivanju, ohranitvi in rasti števila kupcev z ustvarjanjem, posredovanjem in 

komuniciranjem. Konceptualna zasnova teh dveh raziskovalcev temelji na štirih stebrih: 

ciljnem trgu, potrebah kupcev, usklajenem trženju in dobičkonosnosti na podlagi zadovoljstva 

kupcev. 

Kohli in Jaworski (1993, 54) sta tržno naravnanost ločila od trženjskega koncepta: trženjski 

koncept je poslovna filozofija, tržna naravnanost pa uresničevanje tega koncepta. 

Aktivnosti, ki so skladne s trženjskim konceptom, imenujemo tržno naravnano podjetje. 

Nasprotno pa Hunt (2013, 285) trdi, da tržna naravnanost ni niti enaka trženjskemu konceptu 

niti ni različna od njega, prav tako ni uresničevanje trženjskega koncepta. Na tržno naravnanost 

gleda kot na dopolnitev trženjskega koncepta. Opredeli jo kot sistematično pridobivanje 

informacij o sedanjih in morebitnih kupcih ter konkurentih pa tudi kot sistematično analiziranje 

teh informacij. Vse to z namenom, da razvije znanje o trgu in načrtno uporabo tega znanja, ki 

vodi v razumevanje, oblikovanje, izvedbo in spreminjanje strategije (Hunt 2013, 288). 

3.3 Ugotavljanje tržne naravnanosti 

Večina podjetij sprejme tržno naravnanost takrat, ko jih k temu prisilijo razmere. Te se kažejo 

kot usihanje ali počasna rast prodaje, drugačni vzorci nakupovanja ter povečano število 

konkurence. Prehodnost med zaprto in odprto poslovno naravnanostjo je po navadi posledica 

številnih, za podjetja bolečih izkušenj z izzivi konkurenčnega okolja. Ti izzivi konkurenčnega 

okolja pogosto zahtevajo nov pristop vodenja, zamenjavo vodstvenega kadra, kontinuirano 

usposabljanje in spodbujanje zaposlenih. Za ugotavljanje tržne naravnanosti je ključnega 
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pomena razumevanje dejavnikov, kot so ocena donosnosti sredstev, ocena celotne uspešnosti 

socialnega podjetja, ocena dobička, količina prodaje in tržnega deleža ter na koncu še ocena 

rasti in prodaje. Tržna naravnanost je sprejeta kot pomemben sestavni del kulture podjetja. 

Vendar se v podjetju pokažejo težave z ugotavljanjem ustrezne tržne naravnanosti. Lee in 

Cadogan (2009, 368) sta se osredotočila predvsem na proučevanje posledic tržne naravnanosti, 

manj pa sta analizirala dejavnike, ki vplivajo na ugotavljanje tržne naravnanosti.  

Nasution idr. (2014, 341) so v svoji empirični analizi pokazali, da na ugotavljanje tržne 

naravnanosti vplivajo naslednji dejavniki: 

 naklonjenost vodilnih managerjev k tveganju; 

 povezanost oddelkov; 

 sodelovanje med zaposlenimi; 

 notranje komuniciranje; 

 vodenje, ki temelji na sodelovanju in podpori; 

 centralizacija odločanja. 

Ugotovili so, da imajo tržno naravnana socialna podjetja boljše sposobnosti ugotavljanja tržne 

naravnanosti. To pomeni, da imajo boljše sposobnosti gradnje vezi s kupci in členi na tržni poti. 

Prizadevanja za povečevanje sposobnosti za zaznavanje trga in razvijanje odnosov s kupci so 

del celotnega prizadevanja za razvoj tržno naravnane organizacije. To je izraz filozofije, ki 

opredeljuje, da se vse odločitve začnejo s kupcem na podlagi poglobljenega razumevanja potreb 

in vedenja kupcev (Nasution idr. 2014, 339). 

3.4 Posledice tržne naravnanosti  

Posledice tržne naravnosti so v literaturi precej bolj raziskane kot ugotavljanje tržne 

naravnanosti. Te so razdelili v štiri skupine (Kirca idr. 2009, 112): 

 Uspešnost – ti dejavniki temeljijo na upoštevanju stroškov (dobiček, prodaja in tržni delež). 

 Inovacije – inovativnost, zmožnost snovati ter konkretizirati ideje, produkte in procese 

(tržni delež, prodaja, donosnost naložb ROI in dobičkonosnost novih naložb). 

 Usmerjenost h kupcem (zaznana kakovost izdelkov ali storitev, zvestoba, zadovoljstvo). 

 Usmerjenost k zaposlenim (predanost, skupinski duh, naravnanost h kupcem, zadovoljstvo 

z delom, zmanjšanje nesoglasij). 

V raziskavi so Kirca idr. (2009, 11) proučevali povezanost tržne naravnanosti z najrazličnejšimi 

kazalniki uspešnosti poslovanja. Ti so dobiček, donosnost naložb, donosnost sredstev, 

donosnost prodaje, tržni delež, rast tržnega deleža, rast prodaje, kakovost izdelka, zvestoba 

kupcev, zadovoljstvo kupcev, zadovoljstvo zaposlenih, uspešnost novih izdelkov. Ugotovili so, 
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da povezljivost tržne naravnanosti in uspešnosti podjetja ni enotna, čeprav večina raziskav kaže, 

da je tržna naravnanost značilno pozitivno povezana z različnimi kazalniki uspešnosti 

poslovanja (Kirca idr. 2009, 111). 

Avtorji ugotavljajo, da so bolj tržno naravnana podjetja uspešnejša od manj tržno naravnanih 

podjetij po vseh vidikih merjenja uspešnosti. Podjetja z višjo stopnjo tržne naravnanosti 

zasledujejo dolgoročne cilje, ki so povezani s krepitvijo tržnega položaja in rastjo. Podjetja z 

nižjo stopnjo tržne naravnanosti pa se bolj osredotočajo na preživetje, zniževanje stroškov in 

cilje, povezane z branjenjem tržnega položaja. Ugotovili so, da podjetja z višjo stopnjo tržne 

naravnanosti bolj merijo na celotni trg, kar je posledica višje stopnje agresivnosti z željo doseči 

vodilni položaj na trgu. Hkrati pa ta podjetja bolj prilagajajo izdelke in storitve različnim 

potrebam trga. Diferenciacijo ponudbe dosežejo na podlagi kakovosti pa tudi cene (Kirca idr. 

2009, 113). 
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4 INOVACIJE V SOCIALNEM PODJETNIŠTVU 

V raziskavi ESPAS (Global trends to 2030) poudarjajo, da vse večjo moč dobivajo socialne 

inovacije, in sicer s pomočjo transformacije iz industrijske družbe v družbo znanja ter prehoda 

iz industrijskih gospodarstev v gospodarstvo znanja in storitev. To so inovacije, ki so predvsem 

usmerjene v izboljšanje družbene blaginje. V omenjeni raziskavi so socialne inovacije 

predstavljene kot novejše rešitve za reševanje obstoječih družbeno-ekonomskih zahtev in 

problemov. S tem vplivajo na proces družbeno-ekonomskih participacij in pokrivajo široko 

področje. Ta področja zajemajo inovativnost pri otroškem varstvu, spremembo sistema 

zdravstvenega varstva na domu in internetnih družabnih omrežij, razvoj globalne verige 

pravične trgovine, spodbujanje mestnih stanovalcev k uporabi koles namesto avtomobilov 

(ESPAS 2015, 55). 

Nagy in Ruzzier (2013, 24) v svoji knjigi ugotavljata, da je inovacijski proces spreminjanja 

poslovnih modelov odvisen od trga. Uspešnost poslovnega modela na podlagi inovacijskega 

procesa določi komercializacija. Poudarjata, da ima poslovni model odločilen pomen pri 

razvijanju inovacij in uvajanju inovativnih rešitev v ta model. Avtorja navajata, da je glavna 

vloga poslovnega modela v ustvarjanju vrednosti za podjetje. V svoji knjigi opisujeta raziskavo, 

ki so jo izvedli v podjetju Doblin. Namen te je bil proučiti investicije v socialnem podjetju in 

njihovo povezavo s kreiranjem vrednosti. Ugotovili so, da so se pri kreiranju vrednosti izkazali 

ekonomično učinkoviti poslovni modeli socialnih podjetij, hkrati pa manj ekonomično 

učinkoviti, ko gre za investiranje v podjetjih (višina investicijskih sredstev). V socialnih 

podjetjih se s procesom prestrukturiranja poslovnih modelov in procesov skrivajo velike zaloge. 

Soočajo se s pomanjkanjem sredstev, po drugi strani pa so inovativna v svojem razmišljanju. 

Socialna podjetja so primorana razvijati nove izdelke in storitve, če želijo pridobiti sredstva za 

svoje delovanje. V inovativnejših produktih in storitvah se namreč skriva dodana vrednost, ki 

je pomembna za sam razvoj socialnih podjetij. Zgolj invencije in inovacije pa niso pogoj za 

uspešnost socialnih podjetij, velik delež uspeha je odvisen tudi od poslovnega modela (Nagy in 

Ruzzier 2013, 24). 

4.1 Opredelitev in razvrstitev inovacij 

Invencija je nova zamisel, ki ponuja možno rešitev problema ali nerešeno potrebo. Lahko gre 

za odkritje novih metod in materiala ali novega znanja. Komercializacija invencije pa pomeni 

inovacijo (Freeman in Soete 2009, 585). Fagerberg v svoji knjigi opredeli, da je invencija vsaka 

zamisel za razvoj novega izdelka ali uvedbo novega procesa. Pojem inovacije pa je opredeljen 

kot začetni korak h konkretizaciji te ideje na trgu (Fagerberg 2005, 4). Včasih je invencijo in 

inovacijo težko ločiti (biotehnologija). V praksi pa je med njima velika časovna razlika. 



 

 

26 

 

Podjetje mora povezati različne vrste znanja, sposobnosti, veščine in vire, da začne proces 

spremembe iz invencije v inovacijo (Fagerberg 2005, 5). 

Pretnar v svoji knjigi (2002) opredeljuje invencijo in inovacijo kot dva pojma, ki imata več 

pomenov. Invencijo opredeli kot pojem, ki zajema vsak znanstveni dosežek ali industrijsko 

raziskovalno delo. Obsega tako znanstvena odkritja kot tudi invencije, kot so izumi v smislu 

patentne zakonodaje. Slednja izraz izum opredeljuje kot nanašanje na novo rešitev 

prepoznanega problema, ki odgovarja kriterijem za podelitev patenta (noviteta, stopnja 

inventnosti ipd.). Prav tako ima pojem inovacija dva različna pomena. Uporablja se za 

interpretacijo pojma invencije v gospodarske namene ali za celovit inovacijski proces (Pretnar 

2002, 31). 

Pojem inovacije je bil v preteklosti povezan predvsem s tehnologijo, vendar je treba poudariti, 

da vse inovacije nimajo tehnološke podlage in jih lahko opredelimo veliko širše. Širina 

inovacije se kaže kot rezultat izboljšav v katerikoli funkciji podjetja (Makovec Brenčič 1998, 

38). V luči širšega vidika inovacij ta pomeni uvedbo novejših ali izpopolnjenih obstoječih 

produktov, storitev ali procesov in preoblikovanje organizacijskih struktur. Pojem inovacija 

obsega tehnološke inovacije, med katere uvrščajo tehnološke procese in produkte ter 

netehnološke ali organizacijske inovacije. Netehnološke inovacije se pojavljajo zlasti v obliki 

naprednih tehnik managementa (Kotnik 2004, 10). 

V priročniku Oslo Manual: Guidelines for Collecting and Interpreting Innovation Data (OECD 

2005, 18) je opredeljeno, da je lahko inovacija nov izdelek ali storitev, nova tehnologija 

proizvodnega procesa, nova struktura, administrativni sistem, nov načrt ali program. Prav tako 

priročnik opredeljuje inovacije kot središče gospodarskih sprememb. Priročnik med drugim 

razlikuje pet vrst inovacij (OECD 2005, 29): 

 uvedbo novih izdelkov, 

 uvedbo novih proizvodnih metod, 

 odpiranje novih trgov, 

 razvoj novih virov oskrbe s surovinami ali drugimi vložki, 

 ustvarjanje novih tržnih struktur v panogi. 

4.2 Pomen inovacij za socialno podjetje 

S spremembo gospodarskih in družbenih okoliščin v 21. stoletju so socialna podjetja spoznala, 

da inoviranje postaja aktivnost. Ta pa jim nudi možnost izvedbe konkurenčnega položaja. 

Nasprotno pa razgibano okolje vpliva na oblike razvoja inovacijskih aktivnosti v socialnem 

podjetju. Kot smo že zapisali, inoviranje ni povezano samo z razvojem novih izdelkov in 
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storitev, temveč obsega veliko več. To inoviranje v socialnem podjetju se kaže od razvoja 

organizacije, procesov in strategij do poslovnih modelov, razmišljanj in predvidevanj s 

pomočjo uporabnikov (Nagy in Ruzzier 2013, 70). 

Inovacija, ki je uspešno uvedena na trg, je posledica procesa kompleksnega inoviranja, ki 

zajema vrsto aktivnosti. Pomembno je, da socialna podjetja ustvarjajo vrednost skozi 

inoviranje. S tem spodbudijo gospodarski napredek in blaginjo. Raziskave potrjujejo, da ne 

postanejo vse invencije inovacije, temveč se iz vseh invencij le en odstotek izvede kot inovacija. 

Še manjša verjetnost je, da ta inovacija postane industrijsko uporabna z obstojem možnosti, da 

od patentirane vrednosti njen lastnik pridobi kakšno večjo korist kot le podeljeni patent. Zato 

so socialna podjetja nagnjena k nenehnim raziskovanjem, da lahko računajo na uspeh (Nagy in 

Ruzzier 2013, 71). 

Države se v zadnjem času ukvarjajo z oblikovanjem strateških dokumentov z namenom 

podpiranja rasti s pomočjo inovacij. Te naj bi bile usmerjene k človeku in od uporabnikov 

spodbujene. V nizkih tehnološko-proizvodnih in storitvenih panogah se je pojavila potreba po 

intenzivnem spodbujanju inoviranja, saj naj bi to pozitivno vplivalo na rast bruto domačega 

proizvoda (BDP). S pomočjo metodologije dizajnerskega razmišljanja so zagovorniki tega 

procesa mnenja, da je inovacijske in uspešne podjetniške rezultate precej lažje doseči v nizko- 

kot pa visokotehnoloških panogah (Nagy in Ruzzier 2013, 72). 

4.2.1 Procesna inovacija 

Uvedba nove ali bistveno izboljšane metode proizvodnje se imenuje procesna inovacija. Ta 

zajema bistvene izboljšave v tehnikah opreme. Združuje tudi izboljšane metode v programski 

opremi. Z uvedbo procesnih inovacij znižamo stroške na enoto in s tem povečamo kakovost ter 

proizvajamo nove, bistveno boljše izdelke/storitve. Takšne inovacije zajemajo tudi nove ali 

bistveno izboljšane tehnike, opreme ali programske opreme (OECD 2005, 49). Na sliki 4 je 

prikazano, kako procesne inovacije vplivajo na tehnološki razvoj in družbene spremembe. 
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Slika 4: Tehnološki razvoj in uporaba inovacij v družbenih spremembah. 

Vir: Hellriegel 2009, 57 

4.2.2 Organizacijska inovacija 

Organizacijska inovacija pomeni uvajanje novih organizacijskih pristopov v poslovanje 

podjetja, spreminjanje organizacijske kulture ali zunanjih vplivov (vitka proizvodnja, 

management oskrbovalne verige, vpeljava organizacijskega koncepta, ki zaposlenim omogoča 

aktivnejšo vlogo pri odločanju razvoja socialnega podjetja, nove koncepte sodelovanj z 

različnimi deležniki s področja raziskovalne sfere in kupcev). Namen teh inovacij je izboljšanje 

zadovoljstva z delom (in posledično tudi izboljšanje produktivnosti dela) ali znižati stroške 

dobav. V organizacijski inovaciji je bistvenega pomena, da ta metoda ni bila prej uporabljena 

in je plod strateških odločitev managementa (OECD 2005, 52–53).  

Nekateri avtorji v opredelitvi inovacije izrecno poudarjajo ustvarjanje dodane vrednosti. 

Weerawardena in Mort (2006, 28) v svojem članku opredeljujeta inovacijo kot uporabo zamisli, 

ki so nove za podjetje, ustvarjanje nove dodane vrednosti neposredno za podjetja ali posredno 

za kupce. Te zamisli se kažejo kot novosti in dodana vrednost v izdelkih. Lahko pa se zamisli 

kažejo tudi v procesih v organizacijah in organizaciji dela ter ter sistemih trženja in 

managementa.  
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Delitev inovacij na izdelčne in procesne je ena od najpomembnejših. V literaturi sta pogosti 

tudi delitvi inovacij na tehnične in administrativne ter radikalne in inkrementalne. Velike 

spremembe v aktivnostih organizacij ustvarjajo radikalne inovacije, medtem ko inkrementalne 

majhne. V nadaljevanju bomo podrobneje opisali značilnosti teh dveh inovacij. Na izdelek, 

storitve in tehnologijo proizvodnega procesa se nanašajo tehnične inovacije. Povezane so z 

glavnimi delovnimi aktivnostmi. Na organizacijsko strukturo in administrativne procese se 

nanašajo administrativne inovacije. Posredno so povezane z osnovnimi delovnimi aktivnostmi, 

neposredno pa z managementom (Salunke idr. 2013, 1087). 

4.2.3 Radikalne in inkrementalne inovacije 

Velike spremembe v aktivnosti organizacije ustvarjajo radikalne inovacije; te pomenijo velik 

odmik od dosedanjih praks. Majhni odmiki od dosedanjih praks pa ustvarjajo inkrementalne 

inovacije, ki pomenijo prilagajanje znotraj neke tehnične paradigme (Damanpour, Aravid 2012, 

489). Izhajajoč iz omenjene paradigme radikalne inovacije pomenijo velike novosti, 

inkrementalne pa majhne. Pri tem je treba izpostaviti relativnost vprašanja med 

inkrementalnimi in radikalnimi inovacijami. Za neko podjetje pomeni inoviran proces radikalno 

inovacijo. Ta radikalno inoviran proces pa ne prinese bistvene novosti na trgu. Literatura je 

pogosto premalo natančna pri opredelitvi in merjenju, ali se velikost sprememb presoja iz 

zornega kota podjetja ali trga. 

S sposobnostjo hitrega uvajanja inkrementalnih inovacij lahko podjetja ostanejo konkurenčna. 

Konkurenčnost podjetja je odvisna od spremembe tehnologije posredovanja osrednjih koristi in 

kategorije izdelkov. Na drugi strani pa so zelo ranljiva, kar zadeva konkurente, saj uvajajo 

radikalne inovacije (Brezet in Gaziulusoy 2015, 560). 

Pred tem so ekonomisti razvrščali inovacije tudi na podlagi domneve, da obstajajo inovacije, ki 

izhajajo neposredno iz tehnološkega napredka. V nadaljevanju se razvije povpraševanje na trgu, 

zato so jih označevali kot tehnološko prodirajoče inovacije (Brezet in Gaziulusoy 2015, 562).  

Inovacije so lahko nastale kot neposreden odgovor na zaznano povpraševanje, zato so tovrstne 

inovacije poimenovali iz povpraševanja izhajajoče inovacije. Uporabnost tržno uspešne 

inovacije je vprašljiva, saj je tržno uspešna inovacija tista, ki združuje povpraševanje in 

tehnološki napredek. Prav ta spoznanja so prikazana na sliki 5, ki ponazarja spremembe med 

tehnologijami (Damanpour, Aravind 2012, 485).  
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Slika 5: Razlike med tehnologijami in spremembami. 

Vir: Damanpour, Aravind 2012, 486 

Inovacije se kažejo kot posebna funkcija podjetništva. Z njimi podjetnik ustvari nove vire za 

uspešno poslovanje. Sedanje vire pa nadgradi z nečim, kar izboljša možnost za poslovno 

uspešnost (Damanpour in Aravind 2012, 486).  

V literaturi se izraza inovacija in inovativnost pogosto uporabljata nedosledno. Nekateri avtorji 

ju uporabljajo kot sopomenki ali pa navajajo različne pomene inovativnosti. Razumejo jo kot 

nagnjenost podjetja k sprejemanju zamisli, ki se razlikujejo od uveljavljenega načina 

poslovanja, pa tudi kot dovzetnost zanje, kot del organizacijske kulture, kot stopnjo novosti 

izdelka, kot vodenje podjetja pri uvedbi novih izdelkov in storitev ter pri uporabi najboljše 

tehnologije. Pojem inovacija in inovativnost je pri nekaterih avtorjih razložen kot prizadevanje, 

da z namernim in osredotočenim ustvarjanjem ustvarijo spremembo v gospodarskem ali 

družbenem potencialu podjetja (Mast in Zaltman 2005, 425). 

4.3 Ugotavljanje uspešnosti inovacij 

Proučevanje inovacij v socialnem podjetništvu je razmeroma novo področje, ki se srečuje z 

omejitvami in zastarelim vzorcem razmišljanja. Tehnične spremembe tradicionalno pojmujemo 
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kot inovacije, ki se večinoma osredotočajo na nove tehnične rešitve v proizvodnji. Zato so 

inovacije v socialnih podjetjih, ki manj uporabljajo tradicionalno tehnologijo, razumljene kot 

inovacijsko podhranjene, s tem pa postanejo brez posebne vloge na inovacijskem področju 

(Drejer 2004, 53). 

Inovacije v storitvah se pogosto razumevajo in analizirajo širše. Širša analiza inovacij v 

storitvah je rezultat dominantne vloge storitev v sodobnem gospodarstvu ter pomena inovacij 

za gospodarsko rast in razvoj. Pomembno je usmerjanje raziskovalnega dela v raziskovanje 

preglednejše opredelitve posameznih inovacij v storitvah in s tem povezano iskanje skupnih 

inovacijskih dejavnosti. Z vprašanjem vstopa tehnologije v storitveno dejavnost se ukvarja 

tehnološki pristop, medtem ko storitveno-specifični proces analizira tiste oblike inovacij, ki so 

skupne samo storitvam (naključne inovacije, neopredmeteni procesi in produkti). Pristop na 

podlagi vključujočih inovacij izhaja po načelu, da inovacije socialnega podjetništva ni treba 

obravnavati ločeno od inovacij v gospodarstvu. V novejših raziskavah se je pokazalo, da imajo 

inovacije v socialnem podjetništvu več dimenzij. Te se kažejo v organizacijskih spremembah, 

ki vključujejo novo zasnovo storitev, nove odnose s strankami in nove načine distribucije 

storitev (Howells 2006, 718).  

Ugotavljanje inovacijske dejavnosti v socialnem podjetništvu je zahtevno vprašanje, še posebej 

zaradi raznolikosti in posebnih atributov storitev (neopredmetenost, interaktivnost med 

dobaviteljem in kupcem, informacijska dejavnost). Zahtevnost vprašanja se kaže v različnih 

vlogah, ki jih imajo storitve v procesu inoviranja v socialnem podjetništvu. Prepletenost 

storitvene in gospodarske dejavnosti v socialnem podjetništvu prinaša dodaten izziv za 

razumevanje inovacij na področju raziskovalne in farmacevtske dejavnosti ter na ravni 

poslovnih funkcij, še posebej na področju utrditve trženjske funkcije. Zato je v socialnem 

podjetništvu pri pojmovanju inovacij treba upoštevati čim širši pristop, ki temelji na kriterijih 

storitvenih dejavnosti in storitvenih funkcij (Stare, Bučar 2007, 29).  

Na podlagi teh temeljev ločimo (Stare, Bučar 2007, 29):  

 Inovacije v storitveni dejavnosti v povezavi z novo tehnologijo (npr. upravljanje bančnih 

storitev) ali inovacije storitvenih funkcij v povezavi z informacijsko-komunikacijsko 

tehnologijo (npr. internetni marketing). 

 Netehnološke oz. organizacijske inovacije v socialnem podjetništvu (npr. ponudba 

gostinskih storitev v obliki dostave hrane na dom) ali storitvenih funkcijah (npr. inovativne 

oblike dizajna, outsourcing marketinške funkcije). 

Zagotovo pa je treba poleg osnovnih oblik inovacij v socialnem podjetništvu upoštevati tudi 

položaj katalizatorja, katerega glavna naloga je spodbujati inovacijske procese, zasledimo pa 

ga v celotnem gospodarstvu (svetovalne storitve in storitve, povezane z zaščito intelektualne 
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lastnine). Na znanju temelječe storitve lahko vstopajo v inovacijski proces v vseh treh oblikah. 

Predstavljajo vir organizacijskih inovacij, so generator inovacij na področju informacijske 

tehnologije in spodbujevalec inovacij v celotnem gospodarstvu. Njihov pomen in prispevek k 

povečani konkurenčnosti gospodarstva lahko pravilno ocenimo samo ob upoštevanju različnih 

dimenzij storitvenih inovacij (Stare, Bučar 2007, 29).  

4.4 Merjenje uspešnosti inovacij 

Statistično spremljanje dimenzij inovacij v socialnem podjetništvu se kaže v celovitosti 

proučevanja. Proučevanje dimenzij inovativnosti v socialnem podjetništvu počasi dobiva svoje 

razsežnosti, vendar ima določene pomanjkljivosti, kot je pomanjkanje razpoložljivih podatkov 

o različnih vrstah inovacij v storitvah. Tipi inovacije se osredotočajo predvsem na tehnološke 

inovacije proizvodov in storitev ter procesov. Organizacija Community Innovation Survey 

(CIS) s pomočjo anket o inovacijah nudi dostop do pomembnih podatkov o inoviranju v državah 

Evropske unije. Ankete so bile načrtovane za spremljanje in analizo tehničnih vidikov 

inoviranja v industriji. Za boljše razumevanje dimenzij inovativnosti so v ankete postopoma 

vključevali tudi druge storitvene dejavnosti. Še vedno pa se ankete CIS predvsem osredotočajo 

na produktne in procesne inovacije. Za produktno inovacijo tako velja vpeljava novega ali 

pomembno izboljšanega proizvoda in storitve na trg, za procesno pa uveljavitev novega ali 

bistveno izboljšanega proizvodnega postopka za distribucijo surovin, izdelkov ter storitev. Prav 

tako za procesno inovacijo veljajo podporne dejavnosti za izdelke in storitve (Filitz 2015, 

1195). 

Podcenjenost inovacijske dejavnosti v storitvenem sektorju se kaže v tem, da so v mnogih 

storitvah še posebej pomembne netehnološke oz. organizacijske inovacije. Te ugotovitve so 

potrdile tudi druge raziskave. Z vključevanjem kazalnika netehnoloških sprememb (npr. 

napredne managerske tehnike, nova ali spremenjena organizacijska kultura, inovativno 

oblikovanje proizvoda) v anketo CIS so želeli analizirati tudi organizacijske in trženjske 

inovacije. V anketnih vprašalnikih, povezanih z organizacijskimi inovacijami, so bolj 

proučevali nove organizacijske metode v poslovanju podjetij. Z njimi so proučevali 

organizacijo delovnih mest ter odnos med kupci in dobavitelji. Trženjske inovacije so 

proučevali z vidika uvajanja novih trženjskih metod, vključno z metodami sprememb v 

oblikovanju, pakiranju, oglaševanju proizvodov in oblikovanju cen. Anketa CIS je potrdila, da 

na področju inovacijsko dejavnih podjetij v večini držav Evropske unije prevladuje odstotek 

tistih, ki vpeljujejo tudi organizacijske in trženjske inovacije. Ta inovacijski delež je višji pri 

socialnem podjetništvu kot pri preostalih podjetjih (Bloch, Bugge 2015, 135). 
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Pri primerjavi različnih kazalnikov med državami je potrebna dodatna pozornost na stopnjo 

inovacije v storitveni in netehnološki oz. organizacijski dejavnosti. Na to so opozorili tudi 

raziskovalci, ki so primerjali stopnjo inovacijske sposobnosti med državami na področju 

storitvene in organizacijske dejavnosti. Sestava tovrstnih indeksov je zaradi pomanjkanja 

podatkov za vrsto kazalnikov po državah zelo zahtevna. Raziskovalci so tudi ugotovili 

pomanjkanje podatkov oz. informacij, ker se vrednost posameznega kazalnika nanaša samo na 

zadnje leto. Ti podatki pa lahko zelo nihajo in tako vplivajo na prikaz resničnega stanja v 

določeni državi. Raziskovalci so zaznali tudi veliko odstopanje med stopnjo inovacijske 

dejavnosti in posameznimi vrstami storitev. Po njihovem mnenju so najbolj inovativne storitve 

na znanju temelječe poslovne storitve. Za te storitve je značilen visok odstotek izdatkov za 

raziskave in razvoj, ki so večinoma povezani z informacijsko tehnologijo. Nekatere druge 

storitve uvajajo predvsem netehnološke inovacije in so zato veliko manj inovativne (Arundel 

idr. 2015, 1273). 
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5 POVEZAVA MED TRŽNO NARAVNANOSTJO, INOVACIJAMI IN 

SOCIALNIM PODJETJEM 

Dosedanje raziskave so se osredotočale predvsem na delno proučevanje povezanosti med tržno 

naravnanostjo, inovacijami in socialnim podjetjem, in sicer povezanost med: 

 tržno naravnanostjo in uspešnostjo podjetja, 

 tržno naravnanostjo in inovacijami, 

 inovacijami in uspešnostjo podjetja. 

Največ raziskav je proučilo neposredno povezavo med tržno usmerjenostjo in različnimi 

kazalniki uspešnosti podjetja. V zadnjem obdobju so raziskovalci v proučevanje povezanosti 

med tržno usmerjenostjo in uspešnostjo podjetja začeli pogosteje vključevati spremenljivke, ki 

so povezane z inovacijami. 

5.1  Povezava med tržno naravnanostjo in socialnim podjetništvom 

Raziskovanje povezanosti med tržno usmerjenostjo in inovacijami v socialnem podjetništvu je 

zelo celovito. Povezanost med tržno naravnanostjo in inovacijo lahko analiziramo iz različnih 

zornih kotov, npr. števila inovacij, stopnje novosti, učinkovitosti razvojnega procesa in 

uspešnosti socialnih inovacij. Dosedanje empirične raziskave in teoretični pogledi o 

povezanosti med tržno usmerjenostjo in inovacijami med seboj niso enotni. S prebiranjem 

literature o tržni naravnanosti se ustvari vtis o izraziti potrebi po ločevanju med odzivno in 

proaktivno tržno naravnanostjo, kar lahko omogoči pogled v naravo povezanosti med tržno 

naravnanostjo in inovacijami. Žal pa le malo empiričnih raziskav temelji na upoštevanju obeh 

oblik tržne naravnanosti (Bodlaj 2008, 10). 

Nekateri raziskovalci opozarjajo, da samo usmerjenost h kupcem ni dovolj za razvoj novih 

izdelkov. Med drugim opozarjajo, da nekatera podjetja niso zmožna obdržati vodilnega 

položaja predvsem zaradi dejstva, ker so preblizu svojim kupcem. Prevelika osredotočenost na 

obstoječe kupce lahko pomembno vpliva na zmanjšanje inovacijske sposobnosti podjetja. 

Raziskovalci v nadaljevanju navajajo, da tržna usmerjenost ne motivira ustvarjalnega učenja, 

temveč je na podlagi teorije organizacijskega vodenja potrebna za razvoj radikalnih inovacij. 

Med drugim so spoznali, da lahko tržna usmerjenost v pomanjkanju močne naravnanosti k 

učenju vodi do večjega posnemanja. To pa se zazna pri procesu ustvarjanja novih izdelkov in 

storitev. Po njihovem mnenju preplet tržne naravnanosti in naravnanosti k učenju vodi do 

ustvarjalnega učenja, kar posledično pripelje do razvoja radikalnih inovacij. Na podlagi teh 

ugotovitev so raziskovalci tista podjetja, ki imajo visoko in nizko inovacijsko naravnanost, 

obravnavali kot sledilce inovacijskim procesom. Značilnost teh sledilcev pa je, da se zelo 
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opirajo na ugotovitve tržnih raziskav. Analize tržnih raziskav pa se kažejo pri opredelitvi 

lastnosti izdelkov in storitev v procesu razvoja. Z metodo merjenja zadovoljstva kupcev in 

metodo kakovosti storitev se meri pomembnost dejavnikov za nezadovoljstvo kupcev. 

Delovanje sledilcev poteka po načelu »dati kupcem, kar želijo«. To pripelje do spoznanja, da 

samo intenzivna tržna naravnanost ni dovolj za razvoj radikalnih inovacij (Baker idr. 2014, 

1316). 

Pregled literature je pokazal, da povezanost med tržno naravnanostjo in stopnjo novosti ni 

enotna. V tej luči nekateri raziskovalci poudarjajo negativno korelacijo tržne naravnanosti s 

stopnjo novosti izdelka za kupca, ki se kaže v neznačilni povezanosti s stopnjo novosti izdelka 

za podjetje. Posledično so s to negativno povezanostjo ugotovili, da je usmerjenost h kupcem 

negativna v povezavi z radikalnimi inovacijami in pozitivna s stopnjo podobnosti novih 

izdelkov v primerjavi s konkurenčnimi (Hultink, Atuahene-Gima 2000, 436).  

Nasprotno pa drugi raziskovalci navajajo, da je tržna naravnanost povezana z višjo stopnjo 

novosti izdelkov. Tako so ugotovili, da tržna naravnanost spodbuja inovacije, ki so lahko nove 

tako za podjetje kot trg. Med drugim so ugotovili, da posamezne dimenzije tržne naravnanosti 

različno vplivajo na stopnjo novosti. Posledično k tem ugotovitvam dodajajo spoznanje, da je 

naravnanost h kupcem pozitivno povezana z uvedbo novih izdelkov v svetovnem merilu, 

medtem ko se negativna povezanost tržne naravnanosti kaže z uvedbo ad hoc izdelkov. 

Nasprotno pa je naravnanost h konkurentom pozitivno povezana še s številom ad hoc izdelkov. 

Negativno povezanost je zaznati tudi s številom širitev skupine izdelkov in novostmi v 

svetovnem merilu (Díaz idr. 2010, 148). 

Nekateri avtorji izpostavljajo, da na tržno naravnanostjo velikokrat gledajo preozko. Nanjo se 

gleda kot na prilagoditev ponudbe različnim tipom izdelkov ali tržni strukturi. Raziskovalci 

ločijo med dvema dopolnilnima oblikama tržne naravnanosti. To je ravnanje po trgu, kar 

pomeni, da gre za izhajanje naravnanosti s trga. Imenujejo jo market-driven, oblikovanju trgov 

pa market driving. Naravnanost po trgu je osnovana na razumevanju in odzivanju na različne 

tipe vedenja tržnih deležnikov v določeni tržni strukturi. Z namenom oblikovanja trgov se 

vpliva na tržno strukturo in vedenje tržnih deležnikov z namenom izboljšanja konkurenčnega 

položaja socialnega podjetja. Uspešnost socialnega podjetja se dolgoročno kaže po ravnanju na 

trgu in njenem oblikovanju. Za ustvarjanje inkrementalnih inovacij je odločilno ravnanje po 

trgu, kar pa redko vodi do radikalnih inovacij. Slednje so značilne za socialna podjetja, ki bodo 

oblikovala trg (Sisodia idr. 2015, 501). 

Tudi Tang idr. (2010, 1588) razlikujejo med odzivno in proaktivno tržno naravnanostjo. Na 

odkrivanje, razumevanje in omogočanje izraženih potreb kupcev se nanaša odzivna tržna 

naravnanost, na ugotavljanje, razumevanje in omogočanje njihovih prikritih potreb pa 
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proaktivna. Za iskanje novih priložnosti za ustvarjanje vrednosti za kupca po mnenju 

raziskovalcev ni dovolj le tržna naravnanost, ki je posledično povezana s krepitvijo zvestobe 

do kupcev. Z odzivanjem samo na izražene potrebe kupcev povzroči socialnim podjetjem 

veliko ranljivost in večjo izpostavljenost cenovni konkurenci. Na merjenje odzivne tržne 

naravnanosti so se osredotočala pretekla merjenja tržne naravnanosti. Malo pa je raziskav, ki 

so proučevale obe obliki tržne naravnanosti. Pozitivno povezanost z inovacijsko naravnanostjo 

in uspešnostjo novih izdelkov so pokazale raziskave, ki so proučevale obe obliki tržne 

naravnanosti. Ugotavljajo tudi, da sta za razvoj podjetja nujno potrebni odzivna in proaktivna 

tržna naravnanost. Opozorili pa so tudi, da je uspešnost programa novih izdelkov odvisna od 

pogoja, da je stopnja ene oblike naravnanosti visoka, stopnja druge pa nizka.  

5.1.1 Razlike glede na razvoj tržne dejavnosti socialnega podjetja 

Proizvodna podjetja so deležna največ raziskav o povezanosti tržne naravnanosti in uspešnosti. 

V teh podjetjih so raziskovanje usmerili na proučevanje ene ali več dejavnosti. Manj pa je teh 

raziskav za storitvena in socialna podjetja. Redke so primerjave povezanosti med tržno 

naravnanostjo in uspešnostjo storitvenih, socialnih in predelovalnih podjetij. Ugotovitve dveh 

raziskav o povezanosti med tržno naravnanostjo in uspešnostjo proizvodnih, storitvenih in 

socialnih podjetij niso enotne. Avtor raziskave navaja pojasnilo o domnevi, da tržno naravnana 

proizvodna podjetja ustvarjajo večji dobiček in pritegnejo večji trg v primerjavi s storitvenimi 

in socialnimi podjetji. To se dogaja zaradi manjše potrebe po prilagajanju ponudbe kupcem. 

Tržna naravnanost je lahko zaradi neposrednega stika s kupci ključnega pomena za preživetje 

storitvenih in socialnih podjetij, v proizvodnih pa lahko zagotovi večjo konkurenčno prednost 

(Kirca 2011, 449). 

Avtorji druge raziskave ugotavljajo, da je tržna naravnanost pozitivno povezana z uspešnostjo 

pridobitnih in nepridobitnih ter socialnih podjetij. Poudarjajo, da je povezanost močnejša pri 

socialno naravnanih podjetjih, kar je po njihovem mnenju mogoče pripisati temu, da je tržna 

naravnanost v socialnih podjetjih manj prisotna kot v pridobitno naravnanem sektorju. Zato 

socialna podjetja z razvijanjem višje stopnje tržne naravnanosti lažje pridobijo konkurenčno 

prednost. Avtorji so v vzorec raziskave zajeli tudi storitvena socialna podjetja (Watson idr. 

2015, 550). 

Nekateri avtorji so proučevali morebitne razlike v povezanosti tržne naravnanosti podjetij na 

uporabniških in medorganizacijskih trgih. Ugotavljajo, da je stopnja tržne naravnanosti nižja v 

podjetjih, ki poslujejo na medorganizacijskih trgih, vendar je povezava med tržno 

naravnanostjo in uspešnostjo podjetij močnejša kot pri podjetjih na porabniških trgih. Avtorji 

ugotavljajo, da naj bi tržno naravnano podjetje na medorganizacijskem trgu bolje poznalo kupce 
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kot neko tipično tržno naravnano podjetje na porabniškem trgu, vendar se nekatera podjetja na 

medorganizacijskem trgu bolj ukvarjajo s specifikacijami izdelkov. Zato lahko podjetja na 

medorganizacijskem trgu dosežejo večjo uspešnost, če sposobnosti inženiringa povezujejo s 

trženjskimi sposobnostmi in poznavanjem trga. Raziskava je pokazala, da je tržna naravnanost 

podjetij na medorganizacijskih trgih pozitivno in značilno povezana samo z nekaterimi 

kazalniki, kot so ocena dobička, količina prodaje in ocena tržnega deleža (Miles 2010, 1450). 

Izbor strategije vpliva na povezanost med tržno naravnanostjo in pristransko oceno uspešnosti 

poslovanja. Tržna naravnanost ima največji vpliv na uspešnost poslovanja. Najvplivnejše 

sestavine tržne naravnanosti so hitro odzivne na informacije o nezadovoljstvu kupcev. 

Uresničevanje strategije razlikovanja je ključnega pomena za tržno naravnanost. Pri socialnih 

podjetjih je zaznati močnejše prepletanje med uspešnostjo, tržno naravnanostjo in strategijo 

razlikovanja. Vpliv tržne naravnanosti na uspešnost je večji v povezavi z uresničevanjem 

strategije diferenciacije. Na gospodarskih področjih z manjšim številom tržnih segmentov in 

izdelčnih skupin je zaznati močnejšo povezanost med tržno naravnanostjo in uspešnostjo 

socialnega podjetja (socialno-podjetniška komponenta) (Soutar idr. 2015, 158). 

5.1.2 Razlike glede na značilnosti poslovnega okolja 

Da bi proučili razlike glede na značilnost poslovnega okolja, so raziskovalci v svojih raziskavah 

proučevali vpliv karakteristike poslovnega okolja na sistem povezanosti med tržno 

naravnanostjo in uspešnostjo. V raziskavi so proučevali spremenljivke, ki so povezane s 

ponudbo (značilnostmi konkurence in tehnologije) ter povpraševanjem povezane spremenljivke 

(preference kupcev, splošne gospodarske razmere). Za domnevo so si postavili, da je v 

razmerah velikih tržnih sprememb, intenzivne konkurence, majhnih tehnoloških sprememb in 

šibkega povpraševanja povezava med tržno naravnanostjo in uspešnostjo močnejša. V primeru 

omejene konkurence, stabilnih opcij kupcev in hitrih tehnoloških sprememb so domnevali, da 

tržna naravnanost ni kritična za uspešnost poslovanja (Krafft idr. 2015, 562). 

Kanibir idr. (2014, 18) so v svoji raziskavi proučevali domnevo o vplivu štirih situacijskih 

spremenljivk: 

 tržne spremembe, 

 tehnološke spremembe,  

 sovražnost konkurence in 

 rast trga.  

V raziskovalnem delu niso potrdili domneve o močnejši povezanosti tržne naravnanosti z 

uspešnostjo poslovanja (merjeno z oceno donosnosti sredstev, rasti prodaje in uspešnosti novih 

izdelkov). Ugotovili so pozitivno povezanost med tržno naravnanostjo in uspešnostjo, ki je, 
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merjena z donosnostjo sredstev, močnejša pri manjših tržnih spremembah. Njihove domneve 

delno potrjujejo vplivanje okolja na povezanost med tržno naravnanostjo in uspešnostjo ter na 

odvisnosti od določenega segmenta na posameznih sestavinah tržne naravnanosti. Povzeli so, 

da je tvegano prilagajati tržno naravnanost trenutnim tržnim razmeram (Kanibir idr. 2014, 18). 

Teorija se osredotoča na procese ustvarjanja vrednosti za kupce, vendar ne pojasni, kako 

povečanje vrednosti za kupce povečuje vrednost za lastnike podjetja. Zato so raziskovalci 

oblikovali konceptualni model vpliva tržne naravnanosti na vrednost podjetja, ki predvideva, 

da lahko tržno naravnano podjetje ustvarja trženjsko pogojena neopredmetena sredstva v obliki 

intelektualnega kapitala in kapitala na podlagi odnosov, ki ustvarjajo vrednost za kupce. Njihov 

model je zelo podoben modelu, ki povezuje trženjske izdatke z vrednostjo podjetja in 

vključitvijo spremenljivke tržne naravnanosti. Strategije ustvarjanja vrednosti za kupce 

povečujejo zvestobo in zadovoljstvo kupcev. Ti se bolj odzivajo na trženjske aktivnosti, stroški 

oskrbovanja teh kupcev pa so nižji. To povečuje čisti denarni tok in zmanjšuje nihanja denarnih 

tokov. Trženjsko pogojena neopredmetena sredstva pozitivno vplivajo na vrednost podjetja. 

Osredotočanje na denarni tok poudarja, da so trženjski izdatki naložba, katero neto sedanjo 

vrednost lahko ovrednotimo (Loane idr. 2007, 492). 

5.2 Povezava med tržno naravnanostjo in inovacijo v socialnem podjetništvu 

Spremembe na področju zakonodaje o socialnem podjetništvu ter vse glasnejši pozivi o 

trajnostnem in hkratnem izboljševanju materialne, socialne in okoljske dimenzije postavljajo 

pred socialna podjetja nove izzive. Uspešnost delovanja socialnega podjetja je večinoma 

odvisna od tega, ali kupcem ponuja ustrezno vrednost, ki pa mora biti večja od vrednosti, ki jo 

ponujajo konkurenti. Uresničevanje uspešnosti socialnega podjetja je lažje doseči, če se 

socialna podjetja bolj kot na boj s konkurenti osredotočijo k ustvarjanju nove vrednosti za 

kupce. Ustvarjanje nove vrednosti za kupce pa temelji na dobrem poznavanju okolja, nenehnem 

učenju in inoviranju. Za takšno delovanje pa mora v socialnem podjetju prevladovati dobra 

povezava med tržno usmerjenostjo in inovativnostjo, ki po eni strani delujeta v smeri doseganja 

ekonomije obsega, po drugi pa kot širitev prostora v iskanju novih idej (Jurše idr. 2007, 14). 

Langerak (2001, 222) je v svoji raziskavi povezanosti med tržno naravnanostjo in 

učinkovitostjo procesa razvoja inovacij ugotovil, da je tržna naravnanost ključnega pomena za 

skrajšanje procesa razvoja novih izdelkov. Osredotočanje na kupce in zgodnje vključevanje 

kupcev v proces razvoja omogočata boljšo opredelitev izdelka in povratne informacije s trga, 

ki minimizirajo časovno zamudo in drago spreminjanje izdelka zadnji hip. Tržna naravnanost 

ima velik pozitiven vpliv na učinkovitost aktivnosti pred samim razvojem novega izdelka pa 
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tudi na timsko delo in učinkovitost uvedbe novega izdelka na trg. Prav tako navaja pozitivno 

povezanost med tržno naravnanostjo in učinkovitostjo strategij uvajanja novega izdelka na trg.  

Avlonitis in Avlonitis (2007, 569) sta odkrila pozitivno povezavo med tržno naravnanostjo in 

številom inovacij. Na povezanost dimenzij tržne naravnanosti s številom inovacij vplivajo tudi 

značilnosti poslovnega okolja. Upoštevanje značilnosti poslovnega okolja nam odkrije nov 

pogled na pomen posameznih dimenzij tržne naravnanosti. Vse tri dimenzije tržne naravnanosti 

spodbujajo obe vrsti inovacij v razmerah večjih tehnoloških sprememb. Tržne spremembe pa 

krepijo samo povezanost med naravnanostjo h konkurentom in administrativnimi inovacijami 

ter povezanost med medfunkcijsko koordinacijo in obema vrstama inovacij. Ugotovila sta 

pozitivno povezanost med samo naravnanostjo h kupcem in številom novih izdelkov v razvoju, 

ki so bili predhodno uvedeni. 

Souto idr. (2015, 235) ugotavljajo, da tržna naravnanost pozitivno vpliva na inovacije, ki so 

nove za podjetje in trg. V svoji raziskavi so uporabili večdimenzionalni postopek pri 

proučevanju povezanosti tržne naravnanosti s stopnjo novosti. Ugotovili so, da so posamezne 

dimenzije tržne naravnanosti povezane z različnimi stopnjami novih izdelkov. V svetovnem 

merilu je zaznati, da je usmerjenost h kupcem pozitivno povezana z uvedbo novih izdelkov. 

Ugotovitve so pokazale, da je naravnanost h kupcem povezana z višjo stopnjo novosti, 

naravnanost h konkurentom pa z večjim posnemanjem konkurentov.  

Podjetje lahko spremeni vedenje tržnih udeležencev v verigi vrednosti neposredno ali posredno. 

Primera neposrednega oblikovanja tržnega vedenja sta inovativen način prodaje in odstranitev 

ovir v procesu nakupnega odločanja. Posredno oblikovanje tržnega vedenja pa se nanaša na 

ustvarjanje novih preferenc kupcev. Oblikovanje trgov je mogoče pri izraženih in prikritih 

potrebah. Ne glede na način oblikovanja trga je za podjetje koristno, da najprej odkrije 

nezadovoljene potrebe znotraj sedanjih in novih tržnih segmentov. Ravnanje po trgu in 

oblikovanje trga se dopolnjujeta. Za podjetje sta lahko značilni obe obliki tržne naravnanosti. 

Uspešnost delovanja podjetja dolgoročno se kaže v tem, da se morajo ravnati po trgu in ga tudi 

oblikovati (Aghazadeh 2015, 132). 

Poslovna naravnanost ravnanja glede na trg je zastavljena na učenju, razumevanju in odzivanju 

organizacije na izbiro pa tudi vedenje udeležencev v okviru neke tržne strukture in ravnanja 

tržnih deležnikov s ciljem izboljšanja konkurenčnosti poslovne enote. Gre za vprašanje stopnje 

oblikovanja trgov. Slika 6 prikazuje mersko oblikovanje trga na velikost sprememb, ki jih 

podjetje povzroči. Ni nujno, da jih podjetje najprej uvede. Oblikovanje trga lahko kreira eno ali 

več podjetij skupaj. Uspešnost oblikovanja trgov se kaže v nujni spremembi strukture in vedenja 

tržnih udeležencev (Aghazadeh 2015, 132). 
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Slika 6: Tržna implementacija. 

Vir: Aghazadeh 2015, 133 

Harris in Wheeler (2005, 189) sta v svoji raziskavi proučevala domneve o dejavnikih, ki vodijo 

do oblikovanja trga. Ugotovila sta, da je oblikovanje trga pozitivno povezano z nerazvitostjo 

trga in tržno močjo podjetja. Predpostavila sta, da je za uspešnost delovanja trga nujno, da se 

podjetje v končni fazi vsaj deloma ravna po trgu, da zagotovi nadaljnje delovanje na njem. To 

pomeni, da lahko podjetja oblikujejo trg v zgornjih fazah razvoja trga. Pozneje pa svoj način 

prilagodijo, tako da se delno ali v celoti zgolj ravnajo po trgu. Raziskovalca sta dopustila 

možnost ciklične povezanosti med obema oblikama tržne naravnanosti. Za uspešnost delovanja 

trga sta ugotovila dobro razumevanje sedanjega trga, predvidevanje razvoja trga v prihodnosti 

in sposobnosti podjetja za spreminjanje porabnikovih preferenc. Oblikovanje trgov je povezano 

s tržno močjo in položajem (Harris in Wheeler 2005, 189). 

Preživetje socialnega podjetja v konkurenčnem okolju je odvisno od njegovega potenciala 

inovativnosti. Posledično s tem lahko inovativnost obravnavamo kot stopnjo, ki jo ima 

posameznik ali socialno podjetje v povezavi z razvijanjem in ustvarjanjem nečesa novega. 

Sposobnost za inoviranje in hitra odzivnost za prenos novih izdelkov na trge prinašata 

socialnemu podjetju tržno naravnanost (Jurše idr. 2007, 14). 

5.3 Povezava med inovacijo in tržno uspešnostjo socialnega podjetja 

Proučevanje povezav med inovacijami in tržno uspešnostjo socialnega podjetja je zelo celovito, 

kar lahko proučujemo z različnih vidikov (Bodlaj 2008, 12): 
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 števila inovacij, 

 stopnje novosti, 

 učinkovitosti razvojnega procesa, 

 uspešnosti inovacij. 

Kot je že zapisano v prejšnjih poglavjih, se v zadnjem obdobju vedno bolj poudarja nuja po 

ločevanju med odzivno in proaktivno obliko tržne naravnanosti. To pa ponuja nov pogled v 

naravo povezav med inovacijo in tržno uspešnostjo socialnega podjetja (Bodlaj 2008, 12). 

Številne raziskave so potrdile robustno pozitivno povezanost med inovacijami in tržno 

uspešnostjo socialnega podjetja. Inovativnost je pozitivno povezana z uspešnostjo socialnega 

podjetja. Nagnjenost k naložbam v ustvarjanje novih sposobnosti in sposobnost ustvarjanja 

novih načinov oskrbe kupcev sta pozitivno povezani s subjektivno oceno povezanosti. Število 

inovacij je pozitivno povezano z uspešnostjo podjetja. Število tehničnih in administrativnih 

inovacij ima pozitivni in sinergijski učinek na uspešnost podjetja (rast čistega dobička in 

donosnost sredstev). Raziskovalci so ugotovili, da je inovacijska stopnja v primerjavi s 

povprečjem glavnih konkurentov pozitivno povezana z uspešnostjo podjetja (z doseganjem 

ciljev v zvezi z donosnostjo naložb, dobičkom, prodajo in uspešnostjo novih izdelkov). 

Ugotovili so tudi, da so inovacije (izdelčne, procesne in administrativne) pozitivno povezane z 

uspešnostjo podjetja (Green idr. 2015, 148). 

Stopnja novosti je povezana z uspešnostjo podjetja. Novi izdelki so uspešnejši pri doseganju 

ciljev glede dobička v primerjavi z inkrementalnimi inovacijami. Radikalne inovacije lahko 

ustvarjajo trge ter oblikujejo in spremljajo uporabnikove preference, zato lahko pomembno 

prispevajo k njegovi dobičkonosnosti. Radikalne inovacije so povezane z večjim tveganjem, 

vendar tudi z večanjem vrednosti podjetja, medtem ko inkrementalne nimajo nobenega vpliva 

na tveganje podjetja, vendar niso vir rasti. Radikalne inovacije so zato ključnega pomena za 

doseganje dolgoročne rasti (Wind in Bell 2008, 225). 

Nekateri raziskovalci (Sorescu idr. 2011, 13) navajajo, da so višja stopnja novosti inovacije, 

manjša podobnost s konkurenti, večja prednost izdelka in nižji stroški izdelka povezani z večjo 

zaznano uspešnostjo inovacije. Primerjali so 20 novih izdelkov z najvišjim indeksom z 20 

novimi izdelki z najnižjim indeksom superiornosti. Primerjava je pokazala, da so prvi dosegli 

večji tržni delež in dobiček ter bili veliko uspešnejši pri doseganju ciljev podjetja glede prodaje 

in dobička. Indeks superiornosti upošteva več značilnosti inovacije, kot so edinstvene 

značilnosti, boljši način zadovoljevanja potrebe kupcev, zelo očitne koristi izdelka za kupce in 

odlična kakovost izdelka v primerjavi s konkurenčnimi izdelki. Ugotovili so, da je uspešnost 

novih izdelkov pozitivno povezana z uspešnostjo podjetja (Sorescu idr. 2011, 13). 
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6 ANALIZA POMENA INOVACIJ SOCIALNIH PODJETIJ V 

TRŽNEM GOSPODARSTVU 

Empirični del raziskave temelji na analizi sekundarnih in primarnih podatkov. Trenutno skoraj 

vsa socialna podjetja v Sloveniji zaradi neprimernih poslovnih modelov in slabega razvojno-

usmerjenega upravljanja delujejo po načelu ekonomije obsega. Pri tem je velik poudarek na 

količini ter manj na dodani vrednosti in inovativnosti v socialnih podjetjih. Pri analizi 

sekundarnih podatkov smo uporabili podatke, ki nakazujejo na krepitev inovacijskih 

sposobnosti socialnih podjetij, in podatke, ki nakazujejo na povečanje inovativnosti storitev v 

socialnih podjetjih. Podatke smo pridobili iz prosto dostopnih podatkovnih zbirk Gospodarske 

zbornice Slovenije ter Centra za informiranje, sodelovanje in razvoj nevladnih organizacij. Za 

potrebe raziskave smo zbrali tudi primarne podatke, in sicer s pomočjo osebnih individualnih 

polstrukturiranih intervjujev. Za intervju kot tehniko zbiranja podatkov smo se odločili zato, 

ker nam daje možnost, da spraševano osebo prosimo za podrobnejšo pojasnitev posameznih 

izjav, s tem pa pridobimo poglobljeni vpogled v proučevani problem.  

6.1 Zbiranje in obdelava podatkov 

Podatke smo zbrali z uporabo kvalitativnega pristopa, in sicer z osebnimi individualnimi 

polstrukturiranimi intervjuji. 

Za kvalitativno raziskovanje je značilna interpretativna paradigma, ki analizira subjektivni 

pogled posameznika in ugotavljanje pomena, ki ga anketiranec pripisuje določenim položajem. 

Pri tem se ne sme zanemariti subjektivni vidik raziskovalca na proučevan položaj. Pridobljeni 

podatki so predstavljeni praviloma v besedni in slikovni ter manj v numerični obliki. Pri tem pa 

nudijo poglobljeno razumevanje položajev in njihovega ozadja. V procesu analiziranja 

pridobljenih podatkov ne uporabljamo statističnih postopkov, saj se kvalitativno-empirično 

raziskovanje usmerja praviloma na proučevanje posameznih primerov. Raziskava poteka kot 

študija le enega primera ali manjšega števila primerov. Uporablja se tehnika zbiranja podatkov, 

prilagojena za analizo manjšega obsega, s katerimi raziskovalec spoznava socialni svet 

neposredno (Vogrinc 2008, 15). 

Kvalitativni pristop je osredotočen k poglobljenemu in polnemu obsegu raziskovanja pojavov. 

Pri tem pa mora potekati v čim bolj naravnih razmerah in konkretnih okoliščinah, saj 

raziskovalca zanima kontekst, v katerem potekajo dejavnosti. Raziskovalec je neposredno 

vključen v okolje, kar mu omogoča opazovati proučevani primer. Pri tem je osredotočen na 

posredovane informacije v obli racionalne govorice pa tudi na nebesedno sporočanje. Želje, 

osebni interesi in pričakovanja ter osebni pogledi anketirancev naj bi raziskovalcu pomagali do 
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celovitega spoznavanja proučevanih pojavov. Seveda se mora raziskovalec zavedati, da tudi on 

sam, s svojo udeležbo pri raziskovalni situaciji, vpliva na dogajanje, ki ga opazuje (Vogrinc 

2008, 15). 

Kvalitativni raziskovalci zbirajo podatke o tem, kako se situacije dogajajo. Pozorni so tako na 

proces vzgojne akcije kot končne rezultate. Predvsem jih zanima, kako anketiranci 

komunicirajo med seboj, njihovo vedenje, način odgovarjanja na zastavljena vprašanja, 

izražanje njihovih prepričanj v njihovih dejanjih, kolikšen pomen pripisujejo določenim 

dogodkom iz svojega življenja in o čem ljudje razmišljajo. Kvalitativni raziskovalci so 

prepričani, da ljudje, ki so del proučevane situacije, konstruirajo realnost. Epistemološka 

izhodišča kvalitativnega raziskovanja opredeljujejo torej drugačno obliko znanstvenega 

raziskovanja od kvantitativnega (Vogrinc 2008, 16).  

Polstrukturirani intervjuji, s katerimi smo zbrali podatke za našo raziskavo, so zasnovani na 

skrbno pripravljenem naboru vprašanj, ki jih raziskovalec pretresa in razčiščuje, dokler ni 

prepričan o njihovi veljavnosti. Predpostavka je, da bo raziskovalec postavil vsakemu 

intervjuvancu enako vprašanje z enako intonacijo glasu. Najpreprostejša oblika takih 

intervjujev je, kadar so odgovori na vprašanja kratki, nosilec intervjuja pa samo odkljuka 

kvadratke. Pozitivističen pristop pri intervjuju lahko obdržimo, kadar ta sledi precej 

standardiziranemu seznamu vprašanj, ki nudijo nekaj fleksibilnosti in dopuščajo, da poznamo 

stališča intervjuvanca. Ta tip intervjuja je primeren, ko vprašanja zahtevajo veliko razmišljanja 

ter ko moramo odgovore proučiti in pojasniti. Ta proces pogosto daje dodatno stopnjo zaupanja 

v odgovore, ki niso dosegljivi z vprašalniki. Poleg tega ima spraševalec priložnost prepoznati 

nebesedna znamenja, ki so v glasovni modulaciji, potezah na obrazu ali oblačilih, ki jih 

intervjuvani nosi. Spraševalec jih lahko uporabi, da razvije sekundarna vprašanja. Včasih lahko 

verbalni indici nudijo pomembne razloge za napačno informacijo (Easterby-Smith, Thorpe in 

Love 2007, 113). 

Pri kvalitativni raziskavi se najpogosteje uporabljajo polstrukturirani intervjuji z vnaprej 

pripravljenim naborom vprašanj in nestrukturirani intervjuji z vnaprej določeno vsebino, pri 

čemer so vprašanja okvirna. Obe metodi sta primerni, ko (Easterby-Smith, Thorpe in Love 

2007, 114): 

 je treba razumeti konstrukte, ki jih intervjuvanec uporablja kot osnovo za svoja mnenja in 

prepričanja o določeni zadevi ali okoliščinah; 

 je eden od ciljev intervjuja razviti razumevanje anketiranca, tako da raziskovalec lahko 

nanj vpliva bodisi neodvisno bodisi s sodelovanjem. 

Poleg tega so uporabni, kadar ni uspešno postopno odkrivanje logike neke situacije, ko je 

vsebina zelo zaupna ali komercialno občutljiva in ko obstajajo vprašanja, o katerih 
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intervjuvanec ni pripravljen biti iskren, razen zaupno na štiri oči (Easterby-Smith, Thorpe in 

Love 2007, 114). 

V priložnostni vzorec smo zajeli štiri socialna podjetja iz storitvene, turistične in socialno-

varstvene panoge iz Slovenije. Merilo za izbiro podjetij je bila nagrada HORUS – Slovenska 

nagrada za družbeno odgovornost, ki jo podeljuje Inštitut za razvoj družbene odgovornosti. S 

podeljevanjem omenjenih nagrad želijo spodbujati celovitost v razmišljanju, inovativnost in 

odgovornost v delovanju socialnega podjetja. Vsi intervjuvanci so opravljali nalogo direktorjev 

socialnega podjetja.  

Zaradi anonimnosti podjetja smo izbrana podjetja kodirali na naslednji način: socialno podjetje 

1, socialno podjetje 2, socialno podjetje 3 in socialno podjetje 4. V nadaljevanju je podan opis 

vzorca. 

Socialno podjetje 1 deluje v panogi ekologija. Kmalu je postalo eno od bolj prepoznavnih 

socialnih podjetij na področju ekologije. Zaradi njihove vizije, ki rešuje več različnih perečih 

problemov (ekološke in socialne), so bili oktobra 2014 povabljeni v mentorski program, ki ga 

izvaja javna agencija SPIRIT Slovenija v sodelovanju z Impact HUB Vienna. Socialno podjetje 

je bilo vpisano v sodni register 17. 3. 2014. V obdobju od 17. 3. do 31. 12. 2014 je realiziralo 

7.092 evrov prihodkov od prodaje in 9.448 evrov prihodkov za izvajanje javnih del. Skupaj je 

kosmati donos znašal 16.450 evrov.  

Socialno podjetje 2 deluje v panogi predelave lesnih izdelkov. Družba se je statusno 

preoblikovala v socialno podjetje s 17. 10. 2014. Specializiralo se je za raziskovanje, razvoj in 

komercializacijo tehnologije konverzije lesa v lesni polimerni kompozit. S to tehnologijo 

izdelkom bistveno izboljšajo lastnosti, tako da postanejo odporni na UV-žarke (ne spreminjajo 

barve), vodoodporni in ognjevzdržni. Inovativna storitev je namenjena proizvajalcem lesnih 

proizvodov za zunanjo uporabo, kot so lesne mize, stoli, klopi, ograje, fasade in talni podi, ter 

aplikacijam lesa v navtiki. Socialno podjetje je v preteklem letu realiziralo 31.183 evrov 

prihodkov od prodaje. Delovanje socialnega podjetja je usmerjeno k doseganju družbeno 

koristnih ciljev, krepitvi družbene solidarnosti in družbe za reševanje problemov pa tudi tesnega 

povezovanja z lokalnim okoljem z uporabo lokalnih virov (uporaba lesa iz okoliških gozdov in 

lokalne delovne sile).  

Socialno podjetje 3 deluje v segmentu reciklaže izdelkov. Ustanovljeno je bilo 11. 3. 2014. 

Njihov temeljni namen je implementacija alternativnih, trajnostnih, logističnih in prometnih 

rešitev, načrtovanje, izvedba in vzdrževanje turistične infrastrukture, oblikovanje turističnih 

produktov ter strokovna usposabljanja in izobraževanja. Socialno podjetje promovira razvoj 
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mobilnosti, trajnostnega prometa, kolesarjenja in zelenega turizma. V letu 2014 je realiziralo 

14.664 evrov prihodkov od prodaje. 

Socialno podjetje 4 deluje v segmentu trajnostnega turizma in gostinstva. Ustanovljeno je bilo 

13. 5. 2014. Socialno podjetje zaposluje štiri osebe iz ranljivih skupin prek Razvojnega 

programa za spodbujanje ustanavljanja in razvoja novih dejavnosti socialnih podjetij tipa B za 

trajno zaposlovanje brezposelnih oseb iz ranljivih skupin. V preteklem letu je realiziralo 5.374 

evrov prihodkov od prodaje.  

Pri izvajanju intervjujev smo imeli vnaprej pripravljen vprašalnik, da bi s tem zagotovili enako 

ogrodje temeljnih vprašanj za vse intervjuvance. Glede na potek intervjuja s posameznim 

intervjuvancem smo prilagajali podvprašanja. Vprašalnik za polstrukturiran intervju je v Prilogi 

1. Je avtorski ter je nastal na podlagi analize literature in virov, predstavljenih v teoretičnem 

delu naloge. Sestavljen je iz treh sklopov. Prvi je splošni ter zajema opis socialnega podjetja, 

število zaposlenih in panogo, v kateri deluje socialno podjetje. Drugi zajema inovativnost v 

socialnem podjetništvu in tržno naravnanost. V tem sklopu smo intervjuvance spraševali 

predvsem o pomenu inovativnosti v njihovem socialnem podjetju in njegov vpliv na njihovo 

tržno naravnanost. V tretjem, zadnjem sklopu smo se osredotočili na vprašanja, povezana z 

znanjem in izobraževanjem v socialnih podjetjih. Tu nas je predvsem zanimalo, kakšna znanja 

imajo v socialnem podjetju in kakšna še potrebujejo, da si bodo zagotovili nadaljnjo rast in 

dolgoročni obstoj. 

Polstrukturirani intervjuji so v povprečju trajali 46 minut. Trajanje prvega intervjuja je bilo 20, 

drugega 45, preostalih dveh pa 60 minut. Po predhodni privolitvi intervjuvancev so bili 

intervjuji posneti. Po končanih intervjujih smo izdelali prepise teh, saj so nam služili za 

nadaljnjo analizo in interpretacijo rezultatov. Za obdelavo podatkov je bila uporabljena metoda 

analiza vsebine. 

V metodi analize so bile vse pridobljene informacije izpeljane iz zbranih podatkov v procesu 

intervjujev. Po tem zbiranju smo v vseh intervjujih preiskali prisotnost tem, ki smo jih pred 

samim procesom intervjuja določili kot pomembne in jih nato kodirali. Nove teme, ki so se 

pojavile, smo obravnavali na fleksibilen način in jih dodali v okvir (Easterby-Smith, Thorpe in 

Love 2007, 150). 

V prvem koraku smo uredili podatke, kar pomeni, da smo štiri opravljene intervjuje združili v 

skupni prepis v dolžini šestih strani. Za analizo smo nekatere dele izpustili, druge pa združili. 

Slednje je poenostavilo proces določanja enot. V drugem koraku smo določili enote kodiranja, 

pri čemer smo izhajali iz raziskovalnih vprašanj. Ena enota kodiranja je predstavljala eno 

usmeritveno vprašanje, zato smo določili tri enote kodiranja. Sledila sta izbor ter definiranje 
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pomembnih pojmov in kategorij, pri čemer smo izbrali pomembne glede na posamezno 

vprašanje, nepomembne pa smo izpustili. Temu je sledila faza odnosnega kodiranja, kjer smo 

iskali relacije med kategorijami. Izpostavili smo dve enoti kodiranja, in sicer razvoj inovacijske 

dejavnosti v socialnem podjetju in povezavo managementa z inovativnostjo. Ti dve enoti 

kodiranja sta povezani in predstavljata temelj socialnega podjetja v tržnem gospodarstvu. V 

nadaljevanju smo definirali naslednje kategorije: inovativna organizacija, spodbujanje 

ustvarjalnosti in inovativnosti v socialnem podjetju ter tržna naravnanost. Za lažjo interpretacijo 

rezultatov smo v skupnem prepisu uporabili črke A, B, C in D za vsako intervjuvano socialno 

podjetje. V nadaljevanju dodajamo povzetek skupnega prepisa skozi korake kodiranja 

(Preglednica 1). V stolpcu »skupni prepis« so odgovori intervjuvanih socialnih podjetij. 

Relacije med kategorijami smo opredelili s tremi ravnmi (Preglednica 2). Najvišjo raven smo 

definirali kot inovativna organizacija, saj se je med intervjuji pokazalo, da so socialna podjetja 

prisiljena k inoviranju, da lahko preživijo. Druga raven predstavlja znanje v socialnem podjetju, 

tretja pa tržno naravnanost. Medsebojna povezanost druge in tretje ravni privede do inovativne 

organizacije (Žulič 2012, 85). 

Preglednica 1: Enote kodiranja, pojmi in kategorije 

Enota kodiranja Skupni prepis Pojmi Kategorije 

Razvoj 

inovacijske 

dejavnosti v 

socialnem 

podjetju 

A) Razvita na visoki ravni 

B) Eden ključnih 

gonilnikov razvoja 

C) Je prisotna, vendar 

premalo. 

D) Sistemsko urejena 

 

Inovacijska dejavnost  

 

 

Novi produkti 

Inovativna 

organizacija 

Znanje v socialnem 

podjetju  

 

Tržna naravnanost 

Povezanost 

managementa in 

inovativnosti 

A) Da, nenehno naraščanje 

inovativnih predlogov. 

B) Da, zelo pomembno.  

C) Da, povezanost z 

inovativnostjo. 

D) Znanje managementa 

za inovativnost 

Motiviranost 

managementa za 

razvoj inovacij 

 

Ustvarjalna klima v 

socialnem podjetju 

Inovativna 

organizacija  

Znanje v socialnem 

podjetju  

Tržna naravnanost 
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Enota kodiranja Skupni prepis Pojmi Kategorije 

Tržna 

naravnanost 

socialnega 

podjetja 

A) Nove tržne priložnosti 

B) Nove storitve 

C) Večje tveganje 

D) Boljša konkurenca 

Motiviranost 

zaposlenih  

 

Trženjsko znanje 

 

Konkurenčni boj 

Tržna naravnanost  

Inovativna 

organizacija  

Znanje v socialnem 

podjetju 

 

 

Preglednica 2: Relacije med kategorijami 

1. raven 2. raven 3. raven 

Inovativna organizacija  Znanje v socialnem podjetju Tržna naravnanost 

6.2 Analiza in interpretacija rezultatov  

V nadaljevanju sta prikazani analiza in interpretacija rezultatov za posamezne kategorije, ki so 

bile določene v procesu raziskave. 

6.2.1 Inovativna organizacija 

V intervjujih smo se dotaknili vprašanja inovativnosti organizacije, saj se s tem kaže tudi njena 

sposobnost za inoviranje. Pokazalo se je, da so socialna podjetja, ki so sposobna inovirati, tudi 

bolj odzivna na trgu. Direktor socialnega podjetja 1 nam je o inovativnosti v njihovem podjetju 

povedal naslednje: »Uspešnost delovanja socialnega podjetja je v veliki meri odvisna od tega, 

ali kupcem ponuja ustrezno vrednost. Zavedamo se, da skupni doprinos zaposlenih v socialnem 

podjetju vodi v inovativni uspeh in s tem v povezano konkurenčno prednost socialnega podjetja. 

Vsak posameznik v našem socialnem podjetju je inovativen na svojem področju. Vsak prispevek 

k inovaciji šteje, zato je seštevek vseh inovacij dovolj velik, da nas bo vodil med najbolj 

konkurenčna socialna podjetja.« Tudi direktor socialnega podjetja 2 je bil podobnega mnenja 

glede pomena inovativnosti. Dodal je: »Uspešnost uvajanja inovacije v socialno podjetje je 

pogojena z uspešnostjo opuščanja oz. pozabljanja stare prakse. Trg zahteva od socialnega 

podjetja inovativnost. S povečanjem inovativne sposobnosti socialno podjetje in posameznik 
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bolje izkoriščata potencial socialnega podjetja. S tem zagotavljata ustrezne in bolj realizirane 

cilje.« 

Direktor socialnega podjetja 3 pa je opozoril tudi na negativne vplive inovacij v socialnem 

podjetju. Povedal je: »Nastajajo tudi negativni vplivi pri ustvarjanju inovativnosti v socialnem 

podjetju, ki jih mora socialno podjetje obvladovati. Nekatere inovacije potrebujejo sredstva za 

razvoj, zato se marsikateri inovaciji še pred razvojem zavrne realizacija zaradi ekonomske 

neupravičenosti.« 

6.2.2 Tržna naravnanost 

Izsledki dosedanjih raziskav s področja tržne naravnanosti in obstoječe lestvice tržne 

naravnanosti so bili povod za analiziranje raziskovalnega vprašanja, ki se nanaša na pomen 

inovativnosti za uspešno delovanje socialnega podjetja. Poglobljeni pogovori z vodilnimi iz 

socialnih podjetij so pokazali, da ima pojem inovacija v praksi le en pomen. Največja dilema 

se je v intervjujih nanašala na vprašanje, kako velika mora biti novost, da jo lahko štejemo med 

inovacije. Pojem inovacije se je v raziskavi nanašal na uvedbo novega ali izboljšanega izdelka 

in storitve ter izboljšanega trženjskega prijema. Direktor socialnega podjetja 3 nam je o tržni 

naravnanosti povedal naslednje: »Tržna naravnanost socialnega podjetja je ključnega pomena 

za skrajševanje procesa novih storitev. V socialnem podjetju se osredotočamo na kupce. Z 

njihovim zgodnjim vključevanjem v proces razvoja novih storitev nam omogočajo boljšo 

opredelitev novih storitev in povratne informacije s trga. Te informacije socialnemu podjetju 

minimizirajo časovno zamudo in drago prilagoditev storitve zadnji hip. Ugotovili smo, da ima 

tržna naravnanost socialnega podjetja močan vpliv na učinkovitost aktivnosti pred samim 

razvojem nove storitve. Prav tako tržna naravnanost v našem socialnem podjetju pozitivno 

vpliva na timsko delo in proces uvedbe nove storitve na trg.«  

Zaslediti je bilo tudi spoznanje, da se socialna podjetja, ki so močno tržno naravnana v 

primerjavi z manj tržno naravnanimi socialnimi podjetji, lažje odzivajo na nove tržne 

priložnosti. V tej smeri je razmišljal tudi direktor socialnega podjetja 2 in povedal: »Socialna 

podjetja z večjo tržno naravnanostjo so sposobna razviti močnejše odnose z deležniki, ki 

omogočajo hitrejše odzivanje na potrebe kupcev in aktivnosti konkurentov. Visoka stopnja tržne 

naravnanosti je pomembna konkurenčna prednost socialnega podjetja.« Tudi direktor 

socialnega podjetja 1 je razmišljal podobno: »Socialno podjetje z močno tržno naravnanostjo 

se na trgu pojavi z novo generacijo izdelkov in izboljšanimi storitvami. Tržno naravnana 

socialna podjetja imajo zaradi poznavanja kupcev in konkurentov ter zaradi uspešnega 

podajanja informacij pogosto večje sposobnosti za konstruktivne nove ideje, ki spodbujajo 

motivacijo za izboljšavo obstoječih izdelkov, uvajanje novih izdelkov in razvijanje novih 
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procesov. Spremembe v trženjskem okolju so privedle do prilagajanja naravnanosti h kupcu z 

uporabo držubeno odgovornega trženja. Zaradi drobljenja trga na vedno manjše tržne 

segmente in naraščajoče želje uporabnikov socialnega podjetja po inividualnosti narašča 

pomen naravnanosti k posameznemu kupcu. Žal zaradi velikih ekonomskih stroškov ni 

upravičena.« Kritičen pogled na tržno naravnanost socialnih podjetij je podal direktor 

socialnega podjetja 4: »Socialna podjetja, ki se zgolj odzivajo na izražene potrebe kupcev, so 

zato veliko bolj ranjliva in bolj izpostavljena cenovni konkurenci. Pri vpeljevanju tržne 

naravnanosti v prakso in ohranjanju njene ravni imajo socialna podjetja velike težave, saj jih 

v sivino povprečja izrinjajo agresivnejši konkurenti.« 

6.2.3 Znanje v socialnem podjetju 

Uspeh socialnega podjetništva je vse bolj odvisen od učinkovitosti pridobivanja in uporabe 

znanja. Zato smo v intervju zajeli vprašanje, kakšen pomen ima znanje managementa za 

uspešno delovanje socialnega podjetja. Intervjuvanci so navajali dva načina pridobivanja 

znanja. Prvi predstavlja pridobivanje znanja od zunaj, to je znanje, ki ga socialni podjetniki 

pridobivajo s posnemanjem uspešnih praks delovanja v drugih gospodarskih organizacijah. Po 

besedah direktorja socialnega podjetja 2 tak pristop pridobivanja znanja uspešno uporabljajo: 

»To je velik organizacijsko-tehnološki izziv, saj zahteva razvijanje ustreznih človeških odnosov. 

Ti odnosi pa zahtevajo učinkovito vključevanje v široko paleto novih tehnoloških možnosti. 

Zavedamo se, da je potrebno zaradi teh potreb v socialnem podjetju pridobiti nove sposobnosti 

in nove načine razmišljanja. S tema dvema sposobnostma si socialno podjetje mora prizadevati 

za nove razvojne modele. To vključuje prizadevanja za povečevanje uspešnosti našega 

socialnega podjetja skozi izmenjavo znanja in veščin.« 

Drugi način pridobivanja znanja je znotraj socialnega podjetja, pri čemer se ustvarja znanje na 

ravni posameznika. Na ravni socialnega podjetja se učenje kaže na ravni skupin ali timov. 

Direktor socialnega podjetja 3 je povedal: »Naše socialno podjetje temelji na izkušnjah 

zaposlenih. Obravnavamo jih kot največje premoženje našega socialnega podjetja in za nas 

predstavljajo konkurenčno prednost na trgu. V našem socialnem podjetju zaposlene ne 

tretiramo kot strošek, temveč jih vidim kot temeljni vir socialnega podjetja. Zato jih spodbujam 

k polnemu izkoriščanju njihovih potencialov.« Direktor socialnega podjetja 4 je nadaljeval: »V 

našem socialnem podjetju se zavedamo, da je vlaganje v človeške vire zelo pomembno. To 

znanje zagotavljamo na nenehnem vlaganju v strokovno usposabljanje. To nam omogoča 

osebno rast zaposlenih in tudi boljše poslovne rezultate našega socialnega podjetja. S tem 

sledimo začrtani poti in razvijamo predvsem programe, ki nam prinašajo pozitivne tržne 

učinke.« 
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V intervjujih so tudi izpostavili, da socialni podjetniki v različnih obdobjih rasti potrebujejo 

različna znanja in da zaradi tega nenehno razvijajo potrebo po tem. To trditev je direktor 

socialnega podjetja 1 podkrepil z naslednjo izjavo: »Socialno podjetje potrebuje vodjo, 

sposobno ekipo, ustrezna podjetniška znanja in izkušnje. Pozitiven odnos do dela, iskrico v 

očeh, ki nakazuje, da bo pomagala pri premagovanju vseh ovir, ki jih socialni podjetnik sreča 

na poti.« Tipični socialni podjetnik večinoma ne ve, katera znanja mu manjkajo in katera bi 

moral pridobiti za uspešno vodenje socialnega podjetja. Direktor socialnega podjetja 3 je 

pomanjkanje znanja opredelil na naslednji način: »Socialno podjetje se srečuje s številnimi 

notranjimi in zunanjimi ovirami, ko želimo s storitvami in produkti socialnega podjetja 

konkurirati klasični tržni ekonomiji na lokalnem trgu. Kot problem se pojavljajo pomanjkljive 

izkušnje in znanja, pomanjkanje notranjih virov in odsotnost sistemsko urejene kakovostne 

podpore za načrtovanje in trženje produktov socialnega podjetja ter zagotavljanje virov za 

proizvodnjo.« 

Znanje managementa postaja vse pomembnejše za razvoj socialnega podjetništva, ki stremi k 

dvigu učinkovitosti, inovativnosti in konkurenčnih sposobnosti. V ta namen smo direktorju 

socialnega podjetja 4 postavili vprašanje, kakšna je povezava managementa in inovacij za 

razvoj socialnega podjetja. Obrazložil je naslednje: »Inovacijska dejavnost našega socialnega 

podjetja je odvisna od metode in programa dela, ki si ga zastavimo, ter zaposlenih, ki program 

dela realizirajo. Zaposleni v našem socialnem podjetju so ustvarjalni, ambiciozni in 

samoiniciativni. S tem pridobivamo na konkurenčnih sposobnostih in stremimo h kakovosti, 

inovativnosti in odličnosti.« 

Intervjuvanci se zavedajo, da sta znanje in ustvarjalnost njihovih zaposlenih najpomembnejša, 

saj delavci z uporabo znanja generirajo nove ideje za razvoj inovacij, s tem pa postajajo 

najpomembnejši vir konkurenčnosti. Direktor socialnega podjetja 1 je izpostavil naslednje: 

»Dopuščamo možnost pri sodelovanju v razvoju inovacij vsem zaposlenim. Ne razlikujemo 

položaja zaposlenega v organizaciji in na delovnem mestu. Razlike se lahko pokažejo le pri 

denarnih nagradah, ker se upoštevajo tudi delovno mesto in naloge, za katere so odgovorni 

zaposleni.« Direktor socialnega podjetja 2 je dodal: »Pri nas se zavedamo, da morajo biti 

zaposleni seznanjeni z aktivnostmi socialnega podjetja. Vključujemo jih v soustvarjanje 

socialnega podjetja, za svoje delo pa so ustrezno motivirani in nagrajeni. V našem socialnem 

podjetju ima vodja znanje in sposobnosti, da spozna vsakega zaposlenega.« 

Intervjuvanci svoje poslovne procese prilagajajo tržnim zakonitostim in razumejo pomembnost 

inovativnosti kot vrednoto zaposlenih. To vrednoto direktor socialnega podjetja 3 vidi tako: 

»Zavedam se, da skupni prispevek vseh zaposlenih v socialnem podjetju vodi v inovativni uspeh 

in s tem v konkurenčno prednost našega socialnega podjetja.« Direktor socialnega podjetja 1 

vidi inovativno dejavnost svojega socialnega podjetja kot: »Inovativna dejavnost našega 
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socialnega podjetja je ključnega pomena, da se v socialnem podjetju organizirano spodbuja 

inovativna dejavnost najširšega kroga zaposlenih tako, da lahko vsak zaposleni odda svoj 

inovativni predlog. Pomembna elementa managementa znanja v našem socialnem podjetju sta 

zagotovo ustvarjanje okolja, v katerem si ljudje zaupajo med seboj, in vodstvo. Svoje znanje so 

pripravljeni deliti z drugimi z namenom, da prispevajo k uspešnemu poslovanju našega 

socialnega podjetja.« Socialno podjetje razumejo kot skupnost ljudi z določenim skupnim 

ciljem, programom, zato intervjuvanci izpostavljajo organizacijsko kulturo kot lastnost 

organizacije. Kulturo socialnega podjetja je izpostavil direktor socialnega podjetja 2, ki je 

povedal naslednje: »V našem socialnem podjetju organizacijska kultura nastaja s 

povezovanjem skupin zaposlenih. Skupina skupaj sodeluje neko daljše obdobje in je relativno 

uspešna v tem, kar dela. Rešitve, ki so ponavljajoče se, se izkažejo kot uspešne pri reševanju 

problemov in postanejo del organizacijske kulture socialnega podjetja. Posameznik ali skupina 

je v našem socialnem podjetju lahko vir ideje za način reševanja problemov, ki postanejo del 

kulture našega socialnega podjetja.«  

6.3 Povzetek ugotovitev in priporočila 

S proučevanjem in analiziranjem literature o socialnih podjetjih smo ugotovili, da imajo 

socialna podjetja v povprečju višjo oceno pri tržnih informacijah. Posledično to vpliva tudi na 

višjo oceno pri povezani odzivni tržni naravnanosti. Nižjo oceno pa smo ugotovili pri statični 

tržni naravnanosti. Socialna podjetja so se v povprečju bolje odrezala pri dobrem poznavanju 

kupcev in hitrem odzivanju na njihove potrebe. Slabšo odzivnost pa je bilo zaznati pri njihovem 

proučevanju in izražanju prihodnjih potreb kupcev. Če se socialno podjetje ne odziva na želje 

kupcev, mu verjetno ne bo uspelo razviti večjih novosti in bo spregledalo nove priložnosti za 

ustvarjanje večje vrednosti za kupce.  

Na podlagi proučevane literature smo ugotovili, da v stopnji tržno naravnane in inovativne 

kulture ni razlik med socialnimi podjetji, če upoštevamo velikost in glavno dejavnost teh 

podjetij. Zasledili pa smo pomembne razlike pri ocenjevanju tržnega položaja socialnega 

podjetja. Pri proučevanju literature smo ugotovili, da ima management, ki je v vlogi tržnega 

vodje, značilno višjo stopnjo tržno naravnane kulture. Ugotovili smo pomembne razlike glede 

na značilnost poslovnega okolja, v katerem deluje socialno podjetje. Socialno podjetje, ki deluje 

v poslovnem okolju z manjšimi tržnimi spremembami, ima nižjo stopnjo tržno naravnane 

kulture.  

Proučili smo tudi pomen proaktivne tržne naravnanosti z vidika razvoja sposobnosti za 

inoviranje, ki je ključnega pomena za uvajanje novih izdelkov na trge, s tem pa pomembno 

vpliva na uspešnost socialnega podjetja. Za uspešno uvajanje novega izdelka na trg morajo 
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socialna podjetja posebno pozornost nameniti tudi proučevanju, razumevanju in zadovoljevanju 

potreb kupcev. Če proaktivne tržne naravnanosti ni, sta odzivna tržna naravnanost in s tem 

pogojena inovacijska kultura premalo pomembni, da bi socialno podjetje uspešno delovalo v 

visoko konkurenčnih razmerah. 

Na podlagi analize intervjujev, ki smo jih opravili med izbranimi socialnimi podjetji, lahko 

sklenemo, da socialna podjetja pomembno povečajo poslovno uspešnost, in sicer tako, da 

povečujejo zavedanje pomena inovacij za razvoj socialnega podjetja. Pomembni dejavnik 

uspešnosti inovacij je stopnja novosti. Zato morajo socialna podjetja več aktivnosti usmeriti v 

uvajanje večjih novosti, ki vodijo do večje uspešnosti inovacij.  

V intervjujih s socialnimi podjetji je bilo zaznati, da je inovacijska dejavnost v socialnih 

podjetjih odvisna od programa in realizacije dela, ki ga opravijo zaposleni. Socialno podjetje 

posluje po modelu moderne organizacije ter stremi h kakovosti, inovativnosti in odličnosti samo 

takrat, ko so zaposleni ustvarjalni, ambiciozni in proaktivni, izkazujejo željo po dodatnih 

znanjih ter imajo managerja, ki je odprt za nove ideje. Zaposleni morajo biti seznanjeni z 

delovanjem podjetja, prisotni pri soustvarjanju socialnega podjetja, ustrezno motivirani za svoje 

delo in seveda ustrezno nagrajeni za opravljeno delo. V naši raziskavi je bilo zaslediti, da 

socialna podjetja še naprej vztrajajo z razvojem inovativnih dejavnosti, ki so v današnjih tržnih 

razmerah eden pomembnejših gonilnikov razvoja.  

Prispevek magistrske naloge k stroki je predvsem v ugotavljanju povezanosti med znanjem 

managementa in uspešnostjo socialnega podjetja ter med inovativnostjo in uspešnostjo 

socialnega podjetja. Zaradi spreminjajočih se želja uporabnikov, krajšanja življenjskega cikla 

izdelkov in naraščajoče konkurence so inovacije ključnega pomena, ne le za rast socialnega 

podjetja, temveč tudi za njegovo preživetje v dinamičnem okolju. Takšno okolje narekuje 

potrebo po sodelovanju v bolj tveganih naložbah, občasno pa tudi po iskanju in razvijanju novih 

produktov in storitev.  
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7 SKLEP 

V magistrski nalogi smo želeli proučiti povezavo med tržno naravnanostjo in inovativnostjo 

socialnega podjetja. Izkazalo se je, da je tržna naravnanost podjetja neposredno povezana z 

razvojem novih izdelkov. Tržna naravnanost socialnih podjetij se vidi v sposobnosti odločitev, 

ki so pridobljene iz informacij iz ožjega okolja. Informacije, pridobljene od odjemalcev in 

konkurentov, socialna podjetja uporabijo v odločitvenih procesih o novih izdelkih in storitvah. 

Vpliv močne tržne naravnanosti se odraža v neposrednem vplivu na inovacijske vire socialnega 

podjetja. Ti vplivi socialnemu podjetju nudijo podporo pri doseganju večje sposobnosti za 

inoviranje in s tem učinkovitejšo implementacijo novih izdelkov na trge. Za socialna podjetja 

je pomembno znanje, kam in kako usmeriti interes tržne naravnanosti oz. s kakšnimi trženjskimi 

viri se lahko pripravijo, če je stopnja tržne naravnanosti visoka. Tržna naravnanost je 

nekoristna, če socialna podjetja ne vedo, kam bi jo usmerila. V magistrski nalogi smo poskušali 

pokazati, da ustrezna tržna naravnanost socialnim podjetjem omogoča, da na podlagi 

prepoznanih priložnosti na trgu uskladijo razvoj novih izdelkov in storitev ter si s tem povečajo 

tržno uspešnost. Socialna podjetja, ki želijo biti uspešna v inovacijskih procesih, morajo 

oblikovati primeren sistem standardov in vrednot, ki izhajajo iz tržno naravnane kulture. 

V magistrski nalogi smo ugotovili, da so vsa izbrana socialna podjetja aktivna na področju 

ustvarjalnosti in inovativnosti. Ustvarjalni potencial socialnega podjetništva je izreden, a 

velikokrat premalo izražen. Zato si socialna podjetja poskušajo z različnimi strategijami in 

metodami vzbuditi in dvigniti ustvarjalnost na višjo raven. Socialno podjetje, ki si je za cilj 

zastavilo postati učinkovito in uspešno socialno podjetje, mora biti hkrati tudi ustvarjalno in 

inovativno. S pravim pristopom mora uporabiti ter spodbujati prednost, ambicioznost in 

ustvarjalnost svojih zaposlenih. Zato se kaže največ dodane vrednosti prav v inovativnosti. S 

pomočjo raziskave, ki smo jo izvedli za magistrsko nalogo, smo zaznali, da intervjuvana 

socialna podjetja sistematično vpeljujejo ravnanje z idejami, zamislimi in inovacijami v svojem 

okolju. Pri tem se v celoti zavedajo pomembnosti poti, ki spodbuja ustvarjalnost pri vseh 

zaposlenih. 

Ugotovili smo povezanost med pojmoma ustvarjalnosti in inovativnostjo, ki v današnjih 

razmerah predstavljata velik pomen za socialna podjetja. Slednja se zavedajo, da so zaposleni 

gonilo podjetja, saj bodo oni razmišljali kreativno ter predlagali inovativne predloge, hkrati pa 

se bodo lotili tudi reševanja problemov.   
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PRILOGE 

Priloga 1 Vprašalnik za polstrukturirani intervju 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Priloga 1 

  

 

 

VPRAŠALNIK ZA POLSTRUKTURIRANI INTERVJU 

 

Kratek opis socialnega podjetja. 

1. Datum ustanovitve. 

2. Namen ustanovitve socialnega podjetja. 

3. Panoga socialnega podjetja. 

4. Število zaposlenih. 

 

Inovativnost v socialnem podjetju 

1. Katere inovacije ste uvedli v svoji organizaciji? 

2. Kakšni so razlogi za uvajanje/spodbujanje inovativnosti v svoji organizaciji? 

3. Ali se vam je poslovanje izboljšalo s spodbujanjem inovativnosti v organizaciji? Če 

da, kako? 

 

Znanje v socialnem podjetju. 

1. Ali ste pred ustanovitvijo podjetja ali uvedbo nove dejavnosti naredili tržno analizo? 

2. Kako ocenjujete oz. zaznavate potrebo po določenem izobraževanju za vodenje 

socialnega podjetja?  

3. Ali bi se vključili v program mentorskih shem? 

4. Kako vaši sodelavci ocenjujejo organizacijsko klimo v vašem socialnem podjetju? 

 

Tržna naravnanost v socialnem podjetju. 

1. Ali menite, da vaše socialno podjetje posluje pod tržnimi zakonitostmi? Odgovor, 

prosim, pojasnite. 

2. Kakšne pozitivne učinke prinaša tržna naravnanost vašemu socialnemu podjetju? 

3. Kakšni so morebitni negativni učinki tržne naravnanosti za vaše socialno podjetje? 

 

 


