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POVZETEK  

Namen magistrske naloge je analizirati dejavnike, ki vplivajo na odločitev mladih za socialno 

podjetništvo, opredeliti osebnostne lastnosti mladih, ki vplivajo na podjetniško pot, ter 

predstaviti ovire in podjetniško okolje na področju socialnega podjetništva. Metode dela, ki so 

uporabljene pri izdelavi teoretičnega dela magistrske naloge, temeljijo na proučevanju 

teoretičnih osnov s področja socialnega podjetništva. V empiričnem delu raziskave s pomočjo 

ankete proučujemo povezave, kot so: osebnostne lastnosti, ovire pri ustanovitvi socialnega 

podjetja, podjetniško okolje za socialna podjetja z namero o ustanovitvi socialnega podjetja 

med mladimi. S podano raziskavo smo analizirali podane hipoteze. Na podlagi opravljene 

analize podajamo predloge in priporočila za hitrejši razvoj socialnega podjetništva med 

mladimi. 

Ključne besede: podjetništvo, socialno podjetništvo, socialno podjetje, mladi, priložnosti, 

spodbujanje.  

SUMMARY 

The main point of this master's degree is to analyse those factors which influence the young to 

involve into the social economy and to define those personal features which affect their 

business involvements. Our aim is also to present obstacles and business environment 

regarding the social economy. Methods used for the theoretical part are based upon the 

research on the theoretical basis in the social economy area. In the empirical part, a survey 

was carried out to study the following connections: personal features, obstacles appearing 

while establishing a social company, business environment for those companies which plan to 

establish a social company among the young. The given hypotheses were analysed with the 

given research. Based on the final analysis, we give our prepositions and recommendations 

for quicker development of the social economy among the young.  

Key words: entrepreneurship, social entrepreneurship, social enterprise, young employee, 

opportunities, encouraging. 
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1 UVOD  

Socialno podjetništvo je ena od oblik podjetništva, ki je v svetu vedno bolj prepoznavno. V 

Sloveniji si mora pot podjetništva še dodobra utreti. Prednost socialnega podjetništva je, da 

ponuja proizvode in storitve, s katerimi izboljšuje socialne, gospodarske in druge težave. 

Posebnost socialnega podjetništva je ustvarjanje delovnih mest, namenjenim ranljivim 

skupinam na trgu dela. Možnosti in priložnosti na področju socialnega podjetništva je veliko. 

Tudi mladi imajo veliko možnosti, da to priložnost kar se da najbolje izkoristijo. 

1.1 Opredelitev obravnavanega problema in teoretičnih izhodišč 

Tema magistrske naloge je socialno podjetništvo kot ena od oblike podjetništva, v katerega se 

lahko podajo mladi. Želja marsikaterega mladega je, da bi ustanovil lastno podjetje. Zaradi 

slabega poznavanja oblik podjetništva in poti do ustanovitve lastnega podjetja je odločitev za 

ta korak zelo težka. 

Opredelitev pojma mladih oseb je zelo relativna. Vsakdo jo lahko definira po svoje in jo 

različno pojmuje. V vsaki državi pa morajo obstajati tudi uradne definicije, kdo so mladi. 

Združeni narodi definirajo mlade osebe kot osebe, ki so stare od 15 do 24 let. Urad RS za 

mladino in Zavod RS za zaposlovanje pa mlade definira kot osebe, ki so stare od 15 do 29 let. 

V Sloveniji je bilo v prvi polovici leta 2017 320.000 mladih, ki so bili stari med 15 in 29 let. 

To je predstavljalo nekaj več kot 15 odstotkov celotnega prebivalstva v Republiki Sloveniji 

(Mladi 2017). 

Podjetništvo se v osnovi pojavlja zaradi potreb v družbi in potreb posameznikov. Naloga 

podjetništva je prepoznavanje priložnosti in načinov za uresničevanje in zadovoljevanje teh 

potreb. Osnovnim potrebam se v družbi pridružujejo še želje, ki podjetništvu še dodatno 

povečujejo možnosti za razvoj. Pri tem je tudi velik pozitiven učinek za družbo, saj 

podjetništvo ustvarja nova delovna mesta in prispeva h gospodarski rasti posamezne države. 

Osnovni cilj podjetništva je finančni uspeh ali dobiček (Mesojedec idr. 2012, 10–12). 

Medtem ko je cilj tradicionalnih podjetij kopičenje dobička, pa na drugi strani obstaja tudi 

druga oblika podjetništva, ki se posveča socialnim projektom z družbeno koristnim učinkom. 

S takšnimi oblikami podjetništva se kapitalistični sistem samo še izboljšuje in izpopolnjuje. 

Osnovno gospodarstvo na trgu poleg svojih poslov ne more zagotavljati še reševanja 

družbenih težav, ki se pojavijo v okolju. Zato je zelo pomembno, da se socialno podjetništvo, 

ki sledi drugim ciljem in ne cilju kopičena dobička, čim hitreje razvija, kajti le tako se bodo 

reševale tudi družbene težave, hkrati pa bo osnovno podjetništvo še vedno uspešno delovalo 

(Yunus 2009, 38–39) 

Tudi v Sloveniji poznamo to obliko podjetništva. Podrobneje je opredeljeno v Zakonu o 

socialnem podjetništvu (ZSocP, Ur. l. RS, št. 20/2011 in 90/2014). Ta zakon to obliko 
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podjetništva opredeljuje kot podjetje, ki opravlja določene dejavnosti, ob tem ima posebne 

pogoje zaposlovanja. Tako kot po drugih evropskih državah ima ta oblika podjetništva kot 

glavni cilj družbeno korist in ne dobiček. 

V Strategiji socialnega podjetništva 2013–2016 (MGRT 2017c) ugotavljajo, da socialno 

podjetništvo v Evropi narašča. Po podatkih Evropske komisije (2010) v Evropi obstaja preko 

11 milijonov delovnih mest, ki jih zagotavlja socialna ekonomija, kar znaša šest odstotkov 

vseh delovnih mest. Raziskava (Terjesen idr. 2009) ocenjuje, da se v Evropi vsako četrto 

podjetje lahko umesti v okvir socialnega podjetja, ugotovitve raziskave pa tudi poudarjajo, da 

je ta oblika podjetništva prav tako lahko uspešna ter konkurenčna na trgu kot podjetja, ki 

imajo za cilj dobiček. 

Šter (2017) v oddaji Prava ideja poudarja, da je v Sloveniji v socialnih podjetjih zaposlenih 

zgolj 4000 do 5000 ljudi, in to kljub temu, da je razvoj socialnega podjetništva ena izmed 

prednostnih nalog trenutne vlade. Po podatkih Ministrstva za gospodarski razvoj in 

tehnologijo (MGRT 2017a) pa je bilo 12. aprila 2017 v Sloveniji ustanovljenih 251 socialnih 

podjetij. 

Socialno podjetništvo predstavlja tudi veliko priložnost za mlade. Na lokalni in državni ravni 

potekajo različni ukrepi, ki naj bi mlade spodbudili k ustanovitvi ene od oblik lastnega 

podjetja. Leta 2016 je Služba za razvoj in evropsko kohezijsko politiko (Služba Vlade RS za 

razvoj in evropsko kohezijsko politiko 2017b) za ustanovitev socialnih podjetij in mladinskih 

zadrug v letih 2016–2018 namenila 1,9 milijona evrov. Tudi evropska unija nudi finančno 

pomoč socialnim podjetjem v vrednosti 1,4 milijona. 

V teku je tudi Operativni progam evropske kohezijske politike za obdobje 2014–2020 (Služba 

Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko 2017a), v katerem je veliko pozornosti 

namenjene spodbujanju socialnega podjetništva. Zato je pričakovati več ukrepov in razpisov, 

posledično pa tudi širitev socialnega podjetništva do leta 2020. Spodbude za socialna podjetja 

potekajo tudi v Evropskem socialnem skladu (ESS); ta dejavno podpira ustanavljanje 

socialnih podjetij kot novega vira delovnih mest, in sicer predvsem za ranljivejše skupine 

ljudi, ki zaradi različnih razlogov težje najdejo zaposlitev. 

V Evropski uniji pomembno poudarjajo tudi zaposlovanje in samozaposlovanje mladih. 

Namen spodbujanja je čim hitrejši prehod mladih s študija v zaposlitev in posledično 

ekonomska neodvisnost. Žal pa je ta prehod postal vse bolj dolgotrajen in negotov, predvsem 

po recesiji, ko se je stopnja mladih brezposelnih zelo povečala. Treba pa je poudariti, da so 

bili tudi v recesiji zaznani primeri novih zaposlitev. Za širitev trga dela na področju mladih se 

kažejo vplivi, ki spodbujajo zaposlovanje mladih. Mladi se zaradi znanj, ki jih pridobijo s 

področja podjetništva, lažje odločijo za samostojno pot. Ker se zavedajo pomembnosti 

izobrazbe, ne opuščajo šolanja, ampak se vpis na visokošolska izobraževanja še povečuje, 

posledično so mladi bolj usposobljeno kot v prejšnjih desetletjih, žal pa se ugotavlja, da vrste 
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izobraževanj niso usklajene z zahtevami delodajalcev. Mladi imajo prednost tudi v tem, da so 

bolj mobilni, posledično lahko iščejo delo ali pa ustanovijo lastno podjetje kjer koli, s tem 

zmanjšujejo stopnja brezposelnosti v lastni državi, hkrati pa jo oškodujejo za znanje, ki jim ga 

je država dala, govorimo o problematiki »bega možganov« (O’Reilly idr. 2017, 3–4). 

Trendi v svetu kažejo, da mladi v socialnem podjetju vidijo dobro priložnost. Posledično se 

bodo po končanem študiju raje odločili za ustanovitev socialnega podjetja, katerega osnovni 

cilj je dražbena in okoljska korist. K tej odločitvi jih bosta spodbudila mladostniški idealizem 

in možnost, da lahko prispevajo k spreminjanju sveta na bolje (Yunus 2009, 57). Kržin (2009, 

1561–1562) ugotavlja:  

Veliko mladih je v kapitalističnem sistemu izredno nezadovoljnih. Kapitalizem ne nudi nobenega 

izziva več, ker, če smo rasli obdani s preveč potrošniškimi dobrinami, se služenje velikih vsot 

denarja ne zdi več vznemirljivo. 

Področje socialnega podjetništva je vedno bolj pomembno z vidika reševanja socialnih, 

ekoloških in ekonomskih težav današnjega časa (Zahra idr. 2009).  

Priložnosti, kot so ekološka proizvodnja hrane, ki je trenutno zelo aktualna, varovanje 

naravnih virov, razvoj obnovljivih virov energije (sonce, veter, biomasa), zeleno 

gospodarstvo, zelene turistične dejavnosti in destinacije, kultura, šport, spodbujanje razvoja 

lokalnih skupnosti ... so možnosti in priložnosti, ki bodo v prihodnosti vedno bolj zanimive in 

pomembne za ohranjanje zdravega bivalnega okolja, tudi s pomočjo socialnega podjetništva. 

Ta področja bodo vedno bolj zanimiva, žal pa tudi nujno potrebna, saj bomo le tako lahko 

ohranili naravo in naše življenjsko okolje v čim boljšem stanju. Ponujajo pa tudi veliko 

možnosti sodelovanja in posledično boljšo prepoznavnost na trgu. 

Veliko je raziskav, ki proučujejo, kateri dejavniki vplivajo na odločitev posameznika o 

ustanovitvi lastnega podjetja. Ene od širših raziskav na področju podjetništva predstavljajo 

raziskave GEM (Global Entrepreneurship Monitor), v letu 2009 pa so raziskave pričeli 

izvajati tudi v podjetjih, ki so opredeljena kot socialna podjetja. Te raziskave primerjajo 

delovanje podjetništva med državami, analizirajo ljudi, ki delujejo v podjetništvu, ter 

raziskujejo določena dogajanja, ki vplivajo na širitev podjetništva v svetu. Raziskave GEM 

analizirajo in sledijo podjetniškim dejavnostim posameznikov, ki v podjetništvo vstopajo 

prvič, ter podjetnikom, ki na trgu delujejo že dalj časa (Rebernik, Tominc in Pušnik 2010, 7–

12).  

Nas bodo v nalogi še posebej zanimali dejavniki, ki vplivajo na odločitev za ustanovitev 

socialnega podjetja. Ker menimo, da socialna podjetja pomenijo veliko priložnost za mlade, 

smo našo raziskavo opravili na vzorcu študentov; natančneje – raziskavo o nameri o 

ustanovitvi socialnega podjetja smo opravili med študenti na Fakulteti za management v 

Kopru. 
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1.2 Namen in cilji  

Poglavitni namen magistrske naloge je analiziranje dejavnikov, ki vplivajo na odločitev 

mladih o nameri za ustanovitev socialnega podjetja. Namen je tudi proučiti osebnostne 

lastnosti mladih, ki vplivajo na podjetniško pot, ter prepoznati ovire in podjetniško okolje na 

tem področju. S pomočjo ciljev smo skozi celotno nalogo poskušali doseči naš namen.  

Cilji naloge so: 

 proučiti domačo in tujo literaturo ter druge razpoložljive vire s področja socialnega 

podjetništva, 

 proučiti zakonodajo in dejavnike, ki vplivajo na odločitev za socialno podjetništvo med 

mladimi, analizirati podjetniško okolje in ovire za spodbujanje socialnega podjetništva 

med mladimi ter  

 proučiti določene osebnostne lastnosti mladih, ki so pomembne za podjetniško pot. 

S pomočjo raziskave smo podali tudi predloge za razvoj in spodbujanje socialnega 

podjetništva med mladimi. 

Na podlagi empirične raziskave smo proučili povezave, kot so: osebnostne lastnosti, ovire pri 

ustanovitvi socialnega podjetja, podjetniško okolje za socialna podjetja z namero o 

ustanovitvi socialnega podjetja med mladimi. Na osnovi različnih raziskav s podobno 

tematiko (Rebernik idr. 2013; Zdolšek in Širec 2014; Dermol in Rožman 2014; Rebernik idr. 

2017) smo podali hipoteze, ki smo jih preverili za primer socialnega podjetništva. 

Realna želja posameznika za ustanovitev lastnega podjetja je zahteven proces, na katerega 

vplivajo najrazličnejša dogajanja v okolju. Velik vpliv imajo vrednote, ki jih oseba pridobi v 

svoji družini in v lokalnem okolju, znanje, ki ga je pridobivala v mladih letih, trenuten odnos 

okolice do uspeha ali pa neuspeha ter povsem določenih veščin, ki so pomembne za uspešne 

začetke in razvoj podjetja (Rebernik idr. 2017, 19). 

Posamezniki, ki v podjetništvu vidijo potencial, zaznavajo najrazličnejše poslovne vidike. 

Njihovo mnenje je, da so pridobili dovolj podjetniškega znanja in izkušenj. Vse to pa ni nujno 

pogoj, da pride do namere, ki bi vodila do ustanovitve lastnega podjetja. Posamezniki se bodo 

za podjetniško pot odločili tudi na podlagi finančnih vidikov, ki pri tem nastanejo, ter ovir, ki 

se pojavljajo. Namera pa je odvisna tudi od lokalnega okolja, to je lahko spodbudno tako za 

tiste, ki že delujejo v podjetništvu, kot za tiste, ki imajo zasnovano podjetniško namero. 

Lokalno okolje je zelo pomembno predvsem za posameznike, ki vstopajo na podjetniško pot 

(Rebernik idr. 2017, 67). 
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1.3 Hipoteze 

Na ustanovitev socialnega podjetja pomembno vplivajo tudi osebnostne lastnosti 

posameznika. Za uspešnega socialnega podjetnika je predvsem pomemben psihološki element 

motivacija. Tak posameznik je trdno odločen in ima jasno vizijo, da doseže zastavljene 

dolgoročne cilje. Ta dosežek je zanj izrednega pomena. Posameznik, ki si želi ustanoviti 

socialno podjetje, ima večjo stopnjo sistematičnosti prepoznavanja priložnosti in iskanja teh 

priložnosti. Sistemsko se sooča z ovirami, spremlja rezultate in neprekinjeno načrtuje celoten 

proces ustanovitve podjetja. Zelo pomembna mu je zastavljena stopnja kakovosti in 

učinkovitosti. Zaveda se, da je stik z ljudmi zelo pomemben, tako z zaposlenimi kot tudi s 

poslovnimi partnerji (Bornstein 2007, 238). 

Bornstein (2007, 238–246) poudarja šest pomembnih lastnosti, ki oblikujejo posameznike, ki 

vodijo socialno podjetje; te so: samokritičnost, priznavanje zaslug drugim, osvoboditev od 

uveljavljenih okvirov, multidisciplinarnost, tiho delovaje ter močne etične vrednote, ki so 

osnova te oblike podjetništva. 

Raziskave v podjetništvu nakazujejo, da osebe, ki imajo željo po ustanovitvi novega podjetja, 

velikokrat preveč zaupajo svojim izkušnjam in znanjem, to pa ni merilo, da bodo na novi 

podjetniški poti tudi uspeli. Velikokrat precenijo realnost, ki pa ni pravilna, posledično so 

želje po uspehu prevelike. Upoštevati bi morali realno verjetnost uspeha v podjetništvu 

(Rebernik, Tominc in Pušnik 2010, 57). 

Raziskava, ki sta jo opravila Širec in Močnik (2010), poudarja, da so lastnosti posameznika 

ključnega pomena za novo podjetniško pot, kakovostno delovanje ter širitev. Za ohranitev 

podjetja na trgu so pomembni različni dejavniki; predvsem jasna vizija posameznika in 

pozitiven pogled v prihodnost, ki prinese uspešno vodenje in ohranitev podjetja.  

Celovito osebnost posameznika opisujemo z različnimi dejavniki, ki definirajo osebnostne 

lastnosti. Osebnostne lastnosti so pri posameznikih večinoma trajne, vendar se s starostjo in 

razvojem posameznika tudi spremenijo in preoblikujejo. V znanosti obstaja mnogo definicij, 

ki opisujejo osebnostne lastnosti. Povzamemo lahko, da gre za relativno stabilne vedenjske 

vzorce in čustveno, razumsko ter motivacijsko delovanje posameznika. Osebnostne lastnosti 

so povezane tudi z željami posameznika na področju poklica, poklicne uspešnosti in 

zadovoljstva v delovnem okolju. Osebnostne lastnosti posameznika so večinoma porazdeljene 

bipolarno, kar pomeni, da se lastnosti gibljejo od enega do drugega ekstrema (pogumnost – 

strahopetnost). Pri večini ljudi so lastnosti normalno porazdeljene (niso zelo pogumni ali zelo 

strahopetni), kar imenujemo tudi normalna porazdelitev osebnostnih lastnosti. Teh lastnosti 

pri ljudeh ne delimo na dobre in slabe, so samo za nek poklic bolj ali manj zaželene (ZRSZ 

2017). 
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Različne raziskave proučujejo osebnostne lastnosti posameznikov, ki delujejo v podjetništvu. 

Širec in Močnik (2010) v raziskavi proučujeta posameznike in njihove lastnosti, ki so 

povezane z osebnostjo. Glavni cilj analiziranja so posamezniki, ki delujejo v eni od oblik 

podjetništva. Podrobneje  analizirata značilnosti, ki jih kažejo ti posamezniki. 

Osebnostne lastnosti posameznikov, ki delujejo v podjetništvu, analizirajo tudi raziskave 

GEM. Proučujejo osebe, ki delujejo v podjetništvu, njihove lastnosti in želje. Lastnosti, ki so 

pomembne za uspešno podjetniško pot, niso pogoste, tudi niso enako porazdeljene med 

posamezniki. Pri ustanovitvi podjetja pa niso pomembne le lastnosti posameznika. Pomembno 

je pridobljeno znanje in izkušnje ter usmerjeni cilji (Rebernik, Tominc in Pušnik 2010, 27). 

Skladno z zgoraj omenjenimi raziskavami podajamo hipotezo H1, ki smo jo preverili za 

primer socialnega podjetništva. 

- H1: Osebnostne lastnosti mladih so statistično značilno povezane z namero o ustanovitvi 

socialnega podjetja. 

V Sloveniji na področju ekonomskih dejavnosti, ki niso povezane s profitnim sektorjem, 

nastajajo najrazličnejše prepreke, ki lahko preprečujejo razvoj podjetništva. Največja ovira, ki 

se pojavlja, so neustrezno urejeni podporni programi, v katerih bi socialna podjetja ter druga 

podjetja pridobila informacije (Heckl in Pecher 2007, 5). Tudi raziskave GEM proučujejo 

področje ovir v ekonomiji, katere pomemben del je podjetništvo. Za uspešen napredek 

podjetništva so pomembni osnovni pogoji, ki jih nudi država. Pomembne so ustanove s 

primernim znanjem, ki ga nudijo podjetjem, primerne prometne povezave in nepremičnine, 

urejeno gospodarstvo, stabilno zdravstvo in kakovostno šolstvo, ki nudi primerno znanje. 

Vsaka država mora zagotoviti primerno ekonomsko okolje vsem oblikam podjetništva. 

Razvite države imajo ta področja že urejena. Države v razvoju pa tega področja še nimajo 

urejenega, s tem pa lahko razvoj podjetništva zelo ovirajo (Rebernik, Tominc in Pušnik 2010, 

33).  

S pomočjo raziskav GEM smo pridobili informacije o ovirah v podjetništvu in podajamo 

hipotezo H2, ki smo jo preverili za primer socialnega podjetništva. 

- H2: Ovire za razvoj podjetništva med mladimi so statistično značilno povezane z namero 

o ustanovitvi socialnega podjetja. 

Na razvoj podjetništva zelo vplivata lokalno okolje in država, ki nudi najrazličnejše podporne 

projekte in možnosti za razvoj podjetništva.  

V slovenski zakonodaji imamo tudi Zakon o podpornem okolju za podjetništvo (ZPOP) (Ur. l. 

RS, št. 2/2007), ki ima v ciljih zapisane določene naloge, ki imajo poudarek na razvoju in 

podpori podjetniškega okolja. Cilji zakona temeljijo predvsem na podpori okolju, v katerem 

delujejo podjetja, podpori novoustanovljenim podjetjem in posledično novim delovnim 
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mestom, pospeševanje potencialov, ki delujejo na podjetniškem trgu in uskladitev podpornega 

okolja na vseh področjih, ki so pomembna za delovanje podjetja. 

Ker na delovanje podjetja pomembno vpliva okolje, v katerem podjetje deluje, ali okolje, v 

katerem novo podjetje nastaja, tudi raziskave GEM analizirajo to področje. Za gospodarski 

razvoj države so uspešno delujoča podjetja zelo pomembna. Zato morajo države zagotoviti 

čim boljše podjetniško okolje, v katerem se bo veliko posameznikov odločilo za ustanovitev 

novega podjetja (Rebernik, Tominc in Pušnik 2010, 10 in 27). Tudi Vaupot (2015) v svoji 

raziskavi proučuje podjetniško okolje, ki vpliva na razvoj socialnega podjetništva v Sloveniji.  

S pomočjo raziskav podajamo hipotezo H3, ki smo jo preverili za primer socialnega 

podjetništva.  

- H3: Podjetniško okolje je statistično značilno povezano z namero o ustanovitvi 

socialnega podjetništva med mladimi. 

1.4 Metode raziskovanja za doseganje ciljev naloge 

Magistrska naloga je sestavljena iz teoretičnega in empiričnega dela. 

Pri izdelavi magistrske naloge smo uporabili metode dela, ki temeljijo na proučevanju 

teoretičnih osnov s področja socialnega podjetništva. Pri proučevanju literature so uporabljene 

predvsem metode, ki se nanašajo na iskanje, zbiranje in proučevanje strokovne literature s 

področja socialnega podjetništva ter s področja delovanja mladih v podjetništvu. Pri 

proučevanju literature smo uporabili metodo analize vsebine in metodo primerjanja 

ugotovitev. Uporabili smo strokovno literaturo domačih in tujih avtorjev, zbornike, razprave 

ter druge vire, kot so članki ter interna dela, objavljena na svetovnem spletu. 

V empiričnem delu smo s pomočjo vprašalnika izvedli raziskavo med študenti Fakultete za 

management v Kopru. Vprašalnik smo vnesli v program za izvajanje anket ter jih študentom 

ponudil v elektronski obliki. Anketni vprašalnik smo posredovali na elektronske naslove 

skupin, ki delujejo v okviru Fakultete za management v Kopru. S tem smo pridobili študente, 

ki so bili pripravljeni sodelovati v raziskavi tako, da so izpolnili anketni vprašalnik.  

V vprašalniku podrobneje proučujemo statistično značilno povezavo med osebnostnimi 

lastnostmi, ovirami in podjetniškim okoljem ter med namero o ustanovitvi socialnega 

podjetja. V prvem delu smo navedli osebnostne lastnosti, ki so značilne za socialnega 

podjetnika, ter dodali trditve. V drugem delu smo navedli trditve, ki predstavljajo ovire v 

podjetniškem okolju, v tretjem delu pa je poudarek na trditvah, ki se navezujejo na 

podjetniško okolje na področju socialnega podjetništva v Sloveniji. Zadnji del vprašalnika je 

namenjen trditvam o nameri za ustanovitev podjetja. 
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V vzorec so zajeti študenti dodiplomskega in podiplomskega študija. Na Fakulteto za 

management v Kopru je bilo v času raziskave vpisanih 946 študentov. 

V program za statistično obdelavo SPSS smo vnesli iz vprašalnikov pridobljene podatke in 

nad njimi izvedli statistično analizo.  

Spremenljivke, kot so osebnostne lastnosti, podjetniško okolje, ovire, podjetniška namera, 

smo oblikovali s pomočjo faktorske analize. Faktorska analiza je ena izmed metod za 

združevanje spremenljivk. Pri faktorski analizi gre za analizo povezav med spremenljivkami 

tako, da poizkušamo iz velike množice spremenljivk najti novo manjšo množico, te 

predstavljajo podobne lastnosti opazovanih spremenljivk. S faktorsko analizo poizkušamo 

poenostaviti zahtevnost povezav med množico opazovanih spremenljivk z razkritjem skupnih 

lastnosti in posledično faktorjev, ki omogočajo vpogled v osnovne lastnosti podatkov 

(Statistik 2014a). 

Za preverjanje hipotez smo uporabili korelacijski koeficient, pri tem smo uporabili skupne 

faktorje, ki smo jih pridobili s faktorsko analizo. Pearsonov koeficient korelacije je pogosto 

uporabljena mera, ki opredeljuje povezanost dveh spremenljivk, opredeljenih na isti temi 

preučevanja. Pri naši analizi spremenljivke niso povezane linearno in niso razporejene 

normalno, zato smo uporabili Spearmanov koeficient korelacije (Statistik 2014b). 

1.5 Predpostavke in omejitve naloge 

Pri raziskavi so se pojavile tudi določene predpostavke in omejitve, saj v raziskavo ne 

moremo zajeti vseh dejstev in vplivov. V naši raziskavi smo se osredotočili na namero o 

ustanovitvi socialnega podjetja, ne pa tudi na druge neposredne vplivne dejavnike. Kot 

predpostavko navajamo, da bo namera o ustanovitvi socialnega podjetništva v prihodnosti 

rasla. 

Pri raziskavah pa se pojavijo tudi vsebinske in metodološke omejitve. Pri naši raziskavi bo 

vsebinska omejitev, da bo anketa zajela samo mlade, ki so v času izvajanja raziskave 

študentje Fakultete za management v Kopru. 
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2 SOCIALNO PODJETNIŠTVO 

Socialno podjetništvo je področje, ki pomembno vpliva na delovanje osnovne oblike 

podjetništva v državi. Posledično vpliva tudi na gospodarsko rast in ustvarjanje novih 

stabilnih delovnih mest. V času gospodarske krize je socialno podjetništvo ena od pozitivnih 

možnosti, ki je v Evropi kot tudi v Sloveniji vse bolj prepoznavna. Zaradi mladostniške 

ambicioznosti in želje po novih spoznanjih pa je to tudi velika priložnost za mlade. 

2.1 Opredelitev socialnega podjetništva in socialnega podjetja  

Ko spoznamo potrebe ljudi in družbe, prepoznamo priložnosti za njihovo uresničitev. Takrat 

lahko govorimo o podjetništvu. V sodobnem kapitalizmu se potrebam pridružujejo tudi želje. 

Te še dodatno povečujejo možnosti in priložnosti za opravljanje različnih dejavnosti, ki se 

izvajajo v podjetništvu (Mesojedec idr. 2012, 10). 

Podjetništvo je v osnovi poznano kot gospodarska dejavnost, ki daje denarna sredstva za 

preživetje. Na mnogih področjih družbenega življenja pa potekajo dejavnosti, ki imajo pridih 

podjetništva, vendar njihov osnovni namen ni pridobivanje finančnih sredstev. Govorimo o 

tako imenovani družbeni ekonomiji, v svetu poznani kot socialni ekonomiji (Mesojedec idr. 

2012, 10). 

Koncept socialnega podjetništva se je pričel razvijati že v 19. stoletju hkrati z razvojem 

zgodnjega kapitalizma. Uveljavljati se je pričelo predvsem preko kooperativ. Osnovni namen 

teh družb je bil zagotavljanje osnovnih dobrin in storitev na bolj enakopravni in pošteni ravni. 

Bistvo socialnega podjetništva se skozi zgodovino ni spremenilo. V 90-ih letih prejšnjega 

stoletja pa se je v nekaterih evropskih državah zelo razširil. V literaturah obstajajo številne 

definicije socialnega podjetništva (Bera 2012, 251). 

V mednarodni literaturi je socialno podjetništvo opredeljeno na najrazličnejše načine. 

Opredeljeno je z zelo ozkimi kot tudi s širšimi definicijami. Različnost razlag tega pojma 

otežuje nadaljnje proučevanje tega področja, s tem prinaša številne težave in ovire pri 

razumevanju tega koncepta (Dacin, Dacin in Matear 2010, 38). 

Tudi praksa kaže, da je socialno podjetništvo razumljeno na različne načine. V nekaterih 

primerih je ta oblika podjetništva predstavljena kot delovanje javnih podjetij ali neprofitnih 

organizacij, ki so del neprofitnega sektorja. Pri tem uporabljajo načela splošnega podjetništva. 

Nekateri pa ga obravnavajo kot običajno podjetništvo, ki deluje po načelih trajnostnega 

razvoja in družbene odgovornosti. Ozko usmerjene opredelitve pri tej obliki podjetništva 

poudarjajo predvsem trajnostno naravnanost. Poglaviten namen je ustvarjanje socialne 

miselnosti in izboljšanje družbenega stanja (Dacin, Dacin in Matear 2010, 38). 
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Poenotenje definicije socialnega podjetništva med avtorji bi pripomoglo k prepoznavnosti 

tega pojma. Osredotočiti bi se morali na štiri pomembna področja: individualne lastnosti 

socialnega podjetnika, ki deluje v takšnem podjetju, dejavnosti, ki jih opravlja, uporabo 

procesov in virov ter namen delovanja podjetja (Dacin, Dacin in Matear 2010, 38). 

Zaradi naraščanja zanimanja za socialno podjetništvo se za to obliko podjetništva zanimajo 

zasebna podjetja, neprofitni sektor kot tudi javne ustanove. Gre za mednarodno posebnost, ki 

z inovativnimi pristopi rešuje družbene težave in stanje v družbi spreminja na bolje. Podjetja, 

ki v družbenih težavah vidijo priložnost, bodo te težave laže reševala, pri tem pa so 

pripravljena prevzeti del odgovornosti (Jiao 2011, 130–131). 

Socialna podjetja so umeščena med zasebnim sektorjem, javnim sektorjem in neprofitnim 

sektorjem. 

 

Slika 1: Umestitev socialnega podjetja med sektorje 

Vir: Mesojedec idr. 2012, 13.  

Socialno podjetništvo predstavlja trajnostni koncept gospodarstva, ki ga odlikuje odpornost na 

tržne spremembe (kot na primer kriza), ima velike možnosti za socialno integracijo in 

zaposlovanje ter se učinkovito in hitro prilagaja lokalnim izzivom. Socialno podjetništvo 

spodbuja družbeno solidarnost, spodbuja sodelovanje med ljudmi v nekem okolju in 

prostovoljsko delo, krepi inovativnost družbe za reševanje socialnih, gospodarskih, okoljskih 

in drugih težav, zagotavlja dodatno ponudbo proizvodov in storitev, ki so v interesu javnosti, 
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razvija nove inovativne možnosti zaposlovanja, zagotavlja dodatna delovna mesta ter socialno 

vključevanje in poklicno podporo najbolj ranljivih skupin ljudi na trgu dela (Svet za socialno 

podjetništvo 2013, 4). 

Socialno podjetništvo se razlikuje od klasičnega podjetništva, saj je po trajnostnih rešitvah 

družbenih težav v osnovi namenjeno družbenim spremembam v okolju in ne širitvi trga. Zato 

je socialno podjetje agent sprememb, ki ne išče dobička. Nekateri socialno podjetništvo 

razumejo kot rešitelja, ki bo uvedlo inovativen pristop za reševanje socialnih težav (Makhlouf 

2011, 1). 

Znotraj pojavnih oblik socialne ekonomije tudi Evropska komisija (ESP) posebej opredeljuje 

socialna podjetja kot obliko, ki deluje nekje vmes med zasebnim in javnim sektorjem. 

Osnovni namen je slediti okoljskim in socialnim ciljem. Svoj dobiček namenjajo razvijanju 

širše skupnosti in lastnemu razvoju. Ravno tako pa morajo za svoja dejanja sprejeti tveganja. 

Odločanje ne sledi logiki lastništva kapitala, namesto delničarjev, podjetje upravljajo 

deležniki skupaj z zaposlenimi. Socialna podjetja so poznana v vseh državah članicah, vendar 

v različnih oblikah. Osnovni namen vseh oblik pa je, da se ukvarjajo z delovno integracijo in 

usposabljanjem, socialnimi problemi in lokalnim razvojem določene regije. 

Socialna podjetja lahko prepoznamo tudi s pomočjo določenih meril. Izpostavimo lahko nekaj 

glavnih. Pomemben je podjetniški duh, ki se kaže kot socialno podjetje zasebne, avtonomne 

podjetniško orientirane organizacije. Eno od meril je tudi, da socialna podjetja usmerjajo 

svoje delo v uresničevanje javno koristnih namenov. Ključno merilo pa je neprofitna širitev 

dobička (Slapnik 2010, 16). 

Socialno (družbeno) ekonomijo opredeljujemo kot organizacije in podjetja, katerih 

ustanovitelj ni država. Njihov namen je proizvajanje tržnih in netržnih izdelkov in storitev. 

Delujejo demokratično in zasledujejo socialne cilje. Zasnovani so na solidarnosti članov, ki ne 

delijo dobička med ustanovitelje. Pri socialni (družbeni) ekonomiji gre za to, da vsebina 

omogoča veliko ustvarjalnost, in sicer predvsem v smislu pravnih struktur (socialne 

kooperative, podjetja s socialnimi cilji, nove kooperative s kolektivnimi interesi ter 

ustanovitev evropske kooperativne skupnosti). Ta ekonomija je zaradi ustvarjalnega razvoja 

zelo zahtevna in kompleksna. Omogoča delovanje na raznovrstnih področjih, ki se stalno 

razvijajo. V osnovi postaja sestavni del zelo pomembne vrednosti za regionalne, nacionalne, 

in tudi evropske politike (Branco idr. 2004, 6). 

2.2 Značilnosti socialnega podjetnika  

Posamezniki, ki na trgu delujejo kot socialni podjetniki, povezujejo tržni sistem poslovanja z 

družbenim in socialnim vplivom na okolje. Svoj uspeh ne določajo s kopičenjem finančnih 

sredstev, ampak z inovativnimi pristopi, ki spreminjajo okolje, družbo in svet na bolje. Njihov 
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cilj ni samo doseči spremembe v lokalnem okolju, ampak tudi širše. Inovativne rešitve s 

področja varovanja okolja, sociale, družbe … bi lahko doprinesle uspeh tudi globalno. 

Socialnim podjetnikom so zelo pomembne povratne informacije, ki jim dajo nov zagon za še 

boljše ideje in rešitve težav (Business encyclopedia 2017). 

Socialni podjetnik prodaja tako proizvode kot storitve na trgu. Torej je tudi oseba z družbenim 

poslanstvom, ki deluje v dobro okolja, v katerem deluje. Njegov namen je najti enostavne in 

inovativne rešitve za reševanje zahtevnih družbenih težav. Tako kot tudi podjetniki v 

splošnem gospodarstvu oblikujejo poslovni svet, obenem pa so sooblikovalci družbenih 

sprememb, ki iščejo ideje za spreminjanje družbe na bolje (Hafner idr. 2013, 10). 

V raziskavah GEM poudarjajo, da se za socialno podjetništvo odločajo mlajše osebe kot za 

podjetništvo brez socialnega pridiha. Raziskava ugotavlja, da v tej obliki podjetništva mladi 

vidijo boljšo priložnost. V Sloveniji se za podjetništvo v mlajših letih pogosteje odločajo 

moški, razmerje v primerjav z ženskami je 3 : 1. V primeru podjetništva s socialno noto pa je 

razmerje na strani moških 1,8 : 1 (Rebernik, Tominc in Pušnik 2010, 105–106). 

2.3 Lastnosti uspešnega socialnega podjetnika 

Glavna značilnost podjetnikov s socialnim čutom je, da so njihovi cilji usmerjeni v 

prihodnost. Cilji, ki so uresničijo hitro, jim ne prinašajo dovolj velikega zadovoljstva 

(Bornstein 2007, 238). Bornstein (2007) poudarja šest pomembnih lastnosti, ki opredeljujejo 

uspešnega podjetnika, ki ima socialni čut. Te so: samokritičnost, priznavanje zaslug drugim, 

osvoboditev od klasičnih, uveljavljenih okvirov, multidisciplinarnost, tiho delovanje in močne 

etične vrednote.  

Samokritičnost  

Vsak uspešen posameznik, ki deluje v podjetništvu, mora biti do svojih idej samokritičen. 

Zavedati se mora, da njegove inovativne ideje in poslovanje, ki ga izvaja v podjetju, niso 

vedno popolni. Ob tem priznanju je veliko lažje prilagajanje, če v okolju pride do sprememb, 

na katere se je treba hitro odzvati (iskanje priložnosti na novih trgih, prepreke v poslovanju, 

nove zahteve kupcev). Podjetnik se mora zavedati, da so spremembe v poteku poslovanja 

stalnica, na katere mora biti pripravljen. Stopnja samokritičnosti podjetnikov se zmanjšuje 

glede na velikost podjetja (Bornstein 2007, 238–239). 

Priznavanje zaslug drugim 

Posameznik, ki deluje v podjetju, mora delovati odprto in brez težav priznati dosežke 

sodelavcev. Zavedati se mora, da tudi drugi posamezniki v podjetju delajo dobro in z dobrimi 

idejami prispevajo k razvoju. Podjetnik mora delovati timsko in v razvoj podjetja vključiti vse 
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zaposlene. Pri tem mora uporabiti postopke pravilnega motiviranja sodelujočih. Za takšnega 

podjetnika je značilno, da ima socialne lastnosti in družbeni pogled, s tem pa v svoj kolektiv 

pritegne posameznike z ustreznimi etičnimi načeli in željo po pomoči drugim. Le tako bo 

lahko kolektiv dosegel zastavljene cilje. S priznavanjem zaslug sodelavcem posameznik ve, 

da lastno motivacijo usmerja v pravo smer in da bodo zastavljene cilje tudi uresničili. 

Pomembno je tudi zavedanje, da je vsak prispevek v podjetju zelo pomemben, podarjanje 

prispevkov posameznika pa podjetju ne doprinese uspeha, le timsko delo je najbolj 

pomembno za razvoj podjetja (Bornstein 2007, 240). 

Osvoboditev od klasičnih, uveljavljenih okvirov 

Podjetnike s socialnim pridihom lahko najdemo na najrazličnejših področjih. Najdemo jih v 

državnih organizacijah, na fakultetah in v drugih ustanovah, ki vplivajo na razvoj socialnega 

podjetništva tako na državni kot tudi na lokalni ravni. To so ustanove, ki nudijo najrazličnejšo 

podporo tej obliki podjetništva. Pri ustanavljanju novega podjetja ima posameznik veliko 

možnosti in idej, ki jih lahko uresniči pri tej odločitvi. Pri tem se pojavijo tudi ovire in 

tveganja, s katerimi se bodoči podjetnik, ki je deloval v državnih ustanovah, laže sooča, saj si 

je v javnem sektorju pridobil veliko novih znanj, ki jih lahko izkoristi pri reševanju težav. Tak 

podjetnik lahko izkušnje iz preteklosti vnese in združi z znanji, ki jih pridobiva na novi 

podjetniški poti (Bornstein 2007, 241). 

Multidisciplinarnost 

Uspešen socialni podjetnik mora iskati vedno nove rešitve in poslovne možnosti, ki jih ponuja 

trg. Njegova prednost je ustvarjanje kolektiva, katerega člani imajo različne poglede na 

določen problem, različne interese, izobrazbo in različne pridobljene izkušnje. Z različnimi 

vidiki posameznikov bo nastala situacija z inovativnimi pogledi veliko hitreje rešena. 

Pomembno je, da oblikuje tim, ki vključuje posameznike, ki imajo znanja s področja, ki ga 

pokriva socialno podjetje, le tako bodo težave v lokalnem okolju rešene hitro (Bornstein 

2007, 242). 

Tiho delovanje 

Podjetnik se mora soočiti z dejstvom, da rešitve njegovega podjetja v okolju ne bodo vidne v 

kratkem časovnem obdobju. Postopki reševanja družbenih težav v lokalnem okolju lahko 

trajajo leta, v tem obdobju pa konkretne rešitve še niso vidne. Na takšen sistem vsak podjetnih 

ni pripravljen delovati, pri tem sta pomembna trdna volja in prepričanje, da sta njegova ideja 

in odločitev pravilni. Le tako bo podjetnik lahko dosegel spremembe v lokalnem okolju 

(Bornstein 2007, 242–244). 
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Močne etične vrednote 

Posamezniki, ki so zelo navezani na lokalno okolje, imajo še večjo željo po reševanju 

družbenih težav prebivalcev. Ideje, kako rešiti družbene težave, se lahko v posamezniku 

razvijajo že dalj časa. Končna odločitev, da izvede spremembo, je velikokrat povezana s 

težavo, ki se je dotaknila tudi njegovega življenja. Rešitve lahko uresniči s socialnim 

podjetništvom, ki mu daje veliko možnosti za pomoč lokalnemu okolju (Bornstein 2007, 244–

246). 

2.4 Oblike socialnih podjetij 

Za status socialnega podjetja lahko zaprosijo različne pravne osebe, ne uvrščajo pa se pod 

posebno statusno pravno obliko. Glavni namen te oblike podjetništva je zaposliti ranljive 

skupine ljudi v naši družbi ter jih spodbuditi, da si sami ustvarijo kakovostne finančne pogoje 

(MJU 2014). 

V Sloveniji imajo posameznik, organizacija ali pa že ustanovljeno podjetje možnost ustanoviti 

dve obliki socialnega podjetja. Odločitev je odvisna od dejavnosti, ki jo bo podjetje 

opravljalo, in od sistema zaposlovanja v podjetju. Poznamo podjetje tipa A, ki ga opredeljuje 

dejavnost, ki jo bo opravljalo, in podjetje tipa B, ki ga opredeljujejo osebe, ki so v njem 

zaposlene. 

2.4.1 Socialna podjetja tipa A 

Glavni namen socialnega podjetja tipa A je trajno opravljanje dejavnosti socialnega 

podjetništva z zaposlovanjem najmanj enega delavca v prvem letu in najmanj dveh delavcev v 

naslednjih letih poslovanja.  

Dejavnosti socialnega podjetništva tipa A, ki so opredeljena v 5. členu Zakona o socialnem 

podjetništvu (ZSocP), se opravljajo na področjih: 

 socialnega varstva, družinskega varstva, varstva invalidov, 

 znanosti, raziskovanja, izobraževanja, vzgoje ter zagotavljanja in organiziranja 

mladinskega dela, 

 varstva in promocije zdravja, 

 zagotavljanja socialne vključenosti, spodbujanja zaposlovanja in poklicnega usposabljanja 

oseb, ki so brezposelne ali jim ta grozi, 

 ekološke proizvodnje hrane, ohranjanje narave, urejanje in varstvo okolja in zaščita živali, 

 spodbujanja uporabe obnovljivih virov energije in razvoja zelene ekonomije, 

 turizma za osebe, ki jim življenjske razmere ne omogočajo ali ovirajo njihov dostop do 

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

(socialni turizem), 
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 trgovine za socialno ogrožene osebe (socialna trgovina) ter trgovine, ki zagotavljajo 

prodajo proizvodov manjših proizvajalcev iz gospodarsko najbolj nerazvitih okolij na 

osnovi etičnih, preglednih in enakopravnih poslovnih razmerij med proizvajalci in 

trgovcem, usmerjenih predvsem v zagotavljanje možnosti pravičnega plačila proizvajalcev 

in s tem njihovega preživetja (pravična trgovina) ter trgovine s storitvami in proizvodi iz 

dejavnosti socialnega podjetništva, 

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

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

 spodbujanja razvoja lokalnih skupnosti, 

 podpornih storitev za socialna podjetja. 

2.4.2 Socialna podjetja tipa B 

Glavni namen socialnega podjetja tipa B je trajno zaposlovanje najbolj ranljivih skupin ljudi 

na trgu dela. Zakon o socialnem podjetništvu (ZSocP) jih v 6. členu opredeljuje kot:  

 invalidi, katerih invalidnost je ugotovljena z odločbo pristojnega organa, 

 brezposelne osebe, pri katerih so z odločbo pristojnega organa ugotovljene trajne 

posledice telesne ali duševne okvare ali bolezni in imajo zato bistveno manjše možnosti, 

da se zaposlijo ali ohranijo zaposlitev ali v zaposlitvi napredujejo, 

 brezposelne osebe, če so brez zaposlitve zadnjih 24 mesecev ali več (dolgotrajno 

brezposelne osebe), 

 brezposelne osebe, ki so na Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje prijavljene več 

kot šest mesecev in jim je po zaključku izobraževanja to prva zaposlitev ali so po 

dokončanem univerzitetnem, visokošolskem ali višješolskem strokovnem izobraževanju 

zaključili pripravništvo ali jim je prenehal status mladega raziskovalca, brezposelne osebe 

nad 55 let starosti, 

 težje zaposljive osebe: osebe nad 55 let starosti, pripadniki romske skupnosti, mladoletne 

osebe brez zaključenega osnovnega ali nižjega poklicnega izobraževanja, bivši kaznjenci, 

begunci, vključeni v programe integracije, ali osebe v programu, bivši odvisniki od 

alkohola ali drog, brezdomci. 

2.5 Cilji in načela socialnega podjetništva 

Osnovna naloga socialnega podjetništva je predvsem spodbujanje lokalnih virov in možnosti s 

ciljem čim hirejšega trajnostno naravnanega razvoja lokalnih območij, pri tem pa zagotavljati 

nova delovna mesta teže zaposlivim osebam (Hafner idr. 2013, 9). 

V raziskavah GEM socialno podjetništvo delilijo v štiri sklope, vsak sklop pa ima opredeljene 

določene cilje, ki so bolj poudarjeni; ti so (Rebernik, Tominc in Pušnik 2010, 107): 
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 tradicionalno socialno podjetništvo: velik delež socialno usmerjeih namenov in ciljev, 

končni namen ni dobiček, inovativne ideje niso v odspredju, 

 neprofitno socialno podjetništvo: velik delež družbeno in socialno usmerjenih ciljev, 

poslovanje, katerega namen ni dobiček, v odspredju delovanje z inovativnimi idejami, 

 mešano socialno podjetništvo: velik delež socialno usmerjenih ciljev, delovanje, ki ima za 

cilj tudi dobiček, ali srednje velik delež socialno usmerjenih ciljev ter poslovanje, katerega 

namen ni dobiček, 

 profitno socialno podjetništvo: srednje visok ali nizek delež socialno usmerjenih ciljev, 

delovanje, katerega namen je ustvarjanje dobička. 

Organizacija »Socialna ekonomija Evrope« promovira listino načel socialne ekonomije. Ta 

načela naj bi ločevala socialno ekonomijo od tržne.  

 

Slika 2:Temelji socialnega podjetništva 

Vir: Mesojedec idr. 2012, 3. 

Listina, ki jo od leta 2002 promovira ta organizacija, združuje različna podjetja in organizacije, 

ki delujejo po načelih socialne ekonomije. Vsa ta podjetja se ne glede na svojo pravno obliko od 

profitno usmerjenih podjetij razlikujejo po naslednjih načelih (MGRT 2017c):  

 v podjetju so pomembni cilji posameznika in socialni cilji, ti so pred ustvarjanjem 

dobička, 

 vsako podjetje lahko v to organizacijo vstopi prostovoljno in se prostovoljno odloči za 

finančni prispevek,  

 s pripadnostjo so določeni demokratični pogoji, določajo se skupaj z željami udeležencev 

in splošnimi željami vključenih podjetij, 

 zagovarjanje in delovanje po načelih solidarnosti in odgovornosti do soljudi, 

 podjetje mora delovati samostojno in neodvisno od vseh javnih služb in organov v državi, 

 

Razvijanje novih možnosti 
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integracijo ranljivih skupin 
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Krepitev socialne 
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socialnega kapitala 
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 dobiček, ki nastane v podjetju, vlaga v izvedbo projektov trajnostnega razvoja, v izvedbo 

storitev, ki so v interesu vključenih posameznikov ali interesu vključenih podjetij 

(Monzón Campos in Chaves Avila 2007). 

2.6 Primerjava klasičnega in socialnega podjetništva 

Socialno podjetje lahko primerjamo s klasičnim podjetjem, saj poslujeta podobno. V okviru 

svojega delovanja ravno tako izdeluje izdelke, razvija storitve, ki jih posamezniki ali podjetja 

potrebujejo. Deluje na trgu, kjer svoje izdelke in storitve prodaja, s tem pa ustvarja prihodke 

in stroške. Največja razlika med njima je, da socialno podjetje ustvarja v dobro družbe, pri 

tem pa ne kopiči dobička (Yunus 2009, 41).  

Socialno podjetništvo se od običajnega podjetništva najbolj razlikuje po tem, da v ospredje 

postavlja rast družbene blaginje oziroma blagostanja, ustvarjanje dobička pa je manj 

pomemben dejavnik. Pri uveljavljanju cilja, ki temelji na družbeni pomoči, je v socialnem 

podjetništvu zelo pomembna visoka motivacija, želja po izboljšanju stanja, pridobljena znanja 

in izkušnje na določenem področju, naklonjenost tveganju. Glavni namen ustanavljanja in 

delovanja socialnih podjetij je služenje ljudem in širši javnosti (Slapnik 2010, 14). 

Med klasičnim in socialnim podjetništvom najdemo razlike tudi v sistemu zaposlovanja. Te 

so najbolj izpostavljene v osnovnem namenu zaposlitve, ponudbi in načinu zaposlovanja. 

Osnovni cilj socialnega podjetništva je ljudem zagotoviti visok delež materialnih dobrin, to pa 

zagotoviti in doseči z inovativnimi idejami, ki rešujejo socialne, okoljske, lokalne in druge 

težave v okolju. Socialni podjetnik je pripravljen na trg dati izdelek, ki v osnovi ne prinaša 

dobička, zagotavlja pa neko boljše materialno stanje. Možnost zaposlitve bo ponudil 

ranljivejšim skupinam, ki na trgu dela niso konkurenčni, kot so invalidi, brezposelni, starejši, 

Romi … Poudariti pa je treba, da se tudi v klasičnih podjetjih vedno bolj zavedajo družbene 

odgovornosti in se trudijo, da z različnimi projekti prispevajo v dobro družbe in lokalnega 

okolja (Mesojedec idr. 2012, 20). 

Socialno podjetništvo se zelo razlikuje od dobrodelnosti. Ta oblika podjetništva je v vseh 

oblikah posel in ne dobrodelna ustanova, podjetje ustvarja dobiček, ki ga vlaga v delovanje in 

širjenje podjetja, obenem pa skrbi za doseganje družbenih sprememb. To obliko podjetništva 

lahko umestimo na črto, ki na eni strani deluje dobrodelno, na drugi pa tržno. Kam se bo 

podjetnik umestil, je odvisno od njegovih ciljev in drugih vplivov, ki jih prikazujemo v 

preglednici 1 (Kozoderc 2009, po Pinter in Dermol 2014, 92). 

Razlike med dobrodelnimi ustanovami, socialnimi podjetji in podjetji, katerih cilj je dobiček, 

smo podali v preglednici 1. 
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Preglednica 1: Razlike med dobrodelnimi organizacijami, socialnimi podjetji in tržno 

usmerjenimi podjetji 

Področja 
Dobrodelna 

ustanova 

Socialno  

podjetje 

Podjetje, katerega 

cilj je dobiček 

Motivi 

Metode 

delovanja 

Dobrodelnost 

Ciljno usmerjene 

Različni motivi  

Ciljno in prodajno usmerjene 

Lastne odločitve 

Predvsem prodajno 

usmerjene 

Cilji Družbeni cilji Družbena in ekonomski cilji Ekonomski cilji 

Ključni dejavniki 

Stranke  Prostovoljno Cena izdelkov, ki je na trgu ali 

znižana cena izdelkov. 

Namenjeno kupcem s povprečno 

tržno močjo ter tudi tistim, ki so v 

finančni stiski 

Tržne cene 

Sredstva  Sponzorstva in 

nepovratna sredstva 

Financiranje v manjši vrednosti kot 

je tržna ali sponzorstva in sredstva 

v tržni vrednosti. 

Realna vrednost  

Delovna sila Prostovoljni delavci Pod povprečno plačilo delavcev ali 

povprečno plačilo delavcev ter 

vključevanje prostovoljnih 

delavcev 

Povprečno plačilo 

delovne sile 

Dobavitelji Sponzoriranje 

materialnih dobrin 

Znižane cene ali kombinacija 

znižane cene in sponzorstva 

Tržna cena 

Vir: Pinter in Dermol 2014, 93.  

2.7 Pravna ureditev socialnega podjetništva 

V Sloveniji je pravno podlago socialnemu podjetništvu postavil Zakon o socialnem 

podjetništvu (ZSocP). Objavljen je bil leta 2011, v veljavo pa je stopil januarja 2012.  

Dejavnosti socialnega podjetništva so določene skladno z Uredbo o določitvi dejavnosti 

socialnega podjetništva (Ur. l. RS, št. 54/2012 in 45/2014). Upoštevati je treba tudi 

Računovodske standarde za socialna podjetja (Računovodski standard SRS 40 – 

Računovodske rešitve v socialnih podjetjih, Ur. l. RS, št. 2/2012), ki določajo posebnosti 

vodenja računovodskih knjig, ki niso odvisni od oblike organizacije. Vodenje podjetniških 

de4janvosti v tej obliki podjetništva pa natančneje opredeljuje Pravilnik o spremljanju 

poslovanja socialnih podjetij (Ur. l. RS, št. 35/2013) (Pinter in Dermol 2014, 93). 

V Sloveniji imamo tudi Svet za socialno podjetništvo. Ministrstva, vlada in občine ter 

partnerji in ustanove, ki delujejo v lokalnem okolju, so zadolžene za kreiranje politike te 

oblike podjetništva. Svet je na podlagi pravnih okvirov opredelil Strategijo razvoja socialnega 

podjetništva. Namen te strategije je opredeliti pravilne pristope, ki bodo tej obliki podjetništva 

zagotovili hitrejši napredek (Pinter in Dermol 2014, 93). 
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2.7.1 Zakonodaja 

V Sloveniji pravno podlago socialnemu podjetništvu daje Zakon o socialnem podjetništvu 

(ZSocP). Namen zakona je opredeliti zahteve, ki jih novo nastalo podjetje mora upoštevati, če 

želi biti ustanovljeno skladno z zakonodajo. V tem zakonu so podrobno določene naloge, ki 

ločujejo socialno podjetništvo od tržnega podjetništva. Podrobneje so določeni cilji, načela, 

področja delovanja, načini zaposlovanja ter pogoji in način za pridobitev in ohranitev te 

oblike podjetništva. Opredeljuje pogoje vodenja, določa poročila, ki jih je treba izpolnjevati, 

in postopke preverjanj, ki potekajo v takšnih podjetjih. Namen tega zakona je postaviti tudi 

osnovo za razvoj te oblike podjetništva, spodbuditi sodelovanje med različnimi organi, ki 

vplivajo na politiko razvoja te oblike podjetništva (Pinter in Dermol 2014, 92–93). 

2.7.2 Registracija socialnega podjetja in posebnosti poslovanja 

Zakon o socialnem podjetništvu (ZSocP) v 8. členu podrobneje opredeljuje status socialnega 

podjetja. Socialo podjetje (so. p.) lahko ustanovijo pravne osebe s pridobitnimi dejavnostmi 

kot tudi pravne osebe z nepridobitnimi statusi (društva, zavodi …) ter druge ustanove, katerih 

cilj ni ustvarjanje dobička. Za registracijo novo ustanovljenega podjetje je treba oddati tudi 

vlogo (natančneje opredeljeno v 14. členu ZSocP). Vsaka pravna oseba, ki želi ustanoviti to 

obliko podjetja ali pa spremeniti status že obstoječega podjetja, mora na pristojni državni 

organ oddati vlogo s prilogami, kot jih določajo predpisi. Registrirano podjetje mora en izvod 

potrjene vloge poslati Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, ki 

vodi evidence in nadzor nad to obliko podjetništva. Po registraciji socialno podjetje pridobi 

akt, ki potrjuje ustanovitev te oblike podjetja (12. člen ZSocP). V aktu mora biti natančno 

opredeljena dejavnost ter vsebina podjetja. Definiran mora biti tudi namen, za katerega je bilo 

podjetje ustanovljeno, ter pojasniti, kako bo podjetje delovalo v socialno in družbeno dobro. 

V aktu je treba obrazložiti razpolaganje s premoženjem in porabo finančnih sredstev. 

Socialno podjetje mora upoštevati tudi določene posebne pogoje poslovanja, navedene v 

nadaljevanju (Hafner idr. 2013, 14–15): 

 Socialna podjetja morajo ne glede na njihovo obliko delovanja paziti na posebnosti pri 

vodenju računovodskih knjig. To določa poseben računovodski standard za socialna 

podjetja.  

 Člani v socialnem podjetju morajo sprejemati odločitve po načelu, da vsem sodelujočim 

pripadajo enake pravice. 

 Delavci, prostovoljci in uporabniki, ki niso člani socialnega podjetja, morajo imeti 

možnost, da lahko soodločajo o delu v podjetju, o postopku izdelave izdelka ali razvoju 

storitve, ki jo izvaja podjetje. 

 Socialno podjetje mora ohranjati vse zahteve glede števila delavcev in glede strukture 

delavcev v delovnem procesu. V proces dela so lahko vključeni tudi prostovoljci. 



 

20 

 Socialno podjetje višek prihodkov usmerja v investicije, ki ohranjajo dejavnost podjetja, 

prihodke usmerja v ohranjanje in odpiranje novih delovnih mest ter nudenje izobraževanj 

delavcem, investira v nove nedobičkonosne projekte in v premoženje podjetja. 

2.7.3 Pridobitev in ohranitev statusa socialnega podjetja 

Nevladna organizacija, ki razmišlja o pridobitvi statusa socialnega podjetja, se mora odločiti, 

ali bo novo ustanovljeno podjetje že sama krovna organizacija ali pa bo ustanovljeno kot 

ločeno podjetje. V prvem primeru bo nevladna organizacija sama v celoti zavezana k 

izpolnjevanju obveznosti, ki veljajo za socialna podjetja. Lahko se odloči za drugo pravno 

osebo, s tem pravila za socialna podjetja ne vplivajo na osnovno organizacijo (CNVOS 2014). 

Pri pridobitvi in ohranitvi statusa socialnega podjetja je treba upoštevati, da ta oblika 

podjetništva tako kot ostala podjetja na trgu prodaja izdelke ali storitve, pri tem pa njen cilj ni 

ustvarjanje dobička. Preden se odločimo ustanoviti socialno podjetje, je tudi v tem primeru 

smiselno izdelati poslovni načrt o prihodkih in odhodkih, promociji podjetja in privlačnosti 

izdelkov ali storitev za trg. S tem laže opredelimo, ali bo podjetje ob upoštevanju ugodnosti in 

subvencij uspešno delovalo (CNVOS 2014). 

Pogoji za delovanje in ohranitev socialnega podjetja so (MJU 2014): 

 natančno upoštevanje socialnih načel ves čas delovanja podjetja, 

 upoštevanje zakonodajnih pravil zaposlovanja v primeru socialnega podjetja tipa A 

oziroma socialnega podjetja tipa B, 

 delitev finančnega presežka ne sme biti večja od 20 odstotkov, 

 vodenje računov v socialnih podjetjih mora biti skladno s standardi, predpisi in pravilniki, 

ki urejajo to pravno organizacijsko obliko podjetništva, 

 redno izdajanje poročil v skladu z 19. členom ZSocP o zaposlitvah in o prihodkih. 
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3 UKREPI, IZVAJALCI IN DEJAVNOSTI ZA SPODBUJANJE RAZVOJA 

SOCIALNEGA PODJETNIŠTVA 

Stanje na področju socialnega podjetništva po svetu kaže, da se socialno podjetništvo razvija 

v pravi smeri. V svojem poslanstvu nadomeščajo funkcijo države, obenem pa pričakujejo, da 

bo država vzpostavila podporno okolje, ki bo omogočilo kakovosten razvoj te oblike 

podjetništva. Z razvojem socialnega podjetništva bo država znižala stroške delovanja javnih 

služb. Socialni podjetnik se zaveda, da bo sodelovanje s profitnim delom gospodarstva nujno 

potrebno, saj bo le tako lahko udejanjal inovativne ideje in uresničeval družbeno odgovorno 

naravnanost (Kovač 2010, 11). 

3.1 Podporno okolje za spodbujanje socialnega podjetništva 

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnost je izdalo program, ki določa 

zahteve za uresničevanje strategije na področju te oblike podjetništva. Strategija določa 

potrebe, ki so pomembne za razvoj socialnega podjetništva v Sloveniji. Za čim boljše 

uresničevanje strategije pa so potrebni določeni ukrepi, ki jih morajo upoštevati ustanove, ki 

bodo to strategijo tudi udejanjale. Ukrepi določajo izvajalce ukrepov, cilje, dejavnosti, ki 

lahko potekajo pod okriljem teh ukrepov, finančno strukturo ukrepa, merila, ki določajo, ali 

so cilji doseženi … (MDDSZ 2013, 2). 

Strategije razvoja socialnega podjetništva opredeljuje naloge, ki jih morajo državne in lokalne 

ustanove udejanjati, da bo strategija dosegla svoj namen. V nadaljevanju so podani vodilni 

izvajalci teh ukrepov (MDDSZ 2013, 7–8): 

 Ministrstva so glavni izvajalci strategije razvoja socialnega podjetništva, predvsem tista, 

ki še posebej pokrivajo področja, ki se navezujejo na razvoj te oblike podjetništva. 

 Zavod RS za zaposlovanje z najrazličnejšimi projekti spodbuja nove oblike ustvarjanja 

delovnih mest v tej obliki podjetništva, tudi s pomočjo ukrepov, ki se navezujejo na 

dejavno politiko zaposlovanja. 

 Javna agencija Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, inovativnosti, razvoja, 

investicij in turizma (SPIRIT) je tudi ena od vodilnih izvajalcev ukrepov. 

 Ministrstvo za kmetijstvo in okolje ima za podporno organizacijo določeno Kmetijsko 

gozdarsko zbornico Slovenije skupaj z območnimi kmetijsko-gozdarskimi zavodi (KGZS 

in KGZ-ji). 

 Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja (ARSKTRP) deluje in izvaja naloge na 

področju kmetijstva, gozdarstva, živilstva in ribištva, in sicer ob upoštevanju pravil in 

zakonodaje Evropske unije. 

 Slovenski podjetniški sklad (SPS) razvija in izvaja storitve ter določa finančne spodbude v 

skladu s sprejetim programom in drugimi dokumenti. 
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 Skupnost občin Slovenije (SOS) ima naloge povezovanja občin, ki imajo podobne interese 

za usklajevanje in delovanje interesov javnega pomena. 

Cilj programskih ukrepov je predvsem omogočanje usklajenih oblik pomoči pri ustanavljanju, 

poslovanju, zagotavljanju likvidnosti ter razvoja socialnih podjetij. Podporno okolje morajo 

zagotavljati tako država kot tudi lokalne skupnosti, kar pomeni dejavno vključevanje občin pri 

načrtovanju in financiranju socialnega podjetništva, kar poudarja tudi Zakon o socialnem 

podjetništvu (ZSocP). 

Zakon o socialnem podjetništvu (ZSocP) opredeljuje štiri področja ukrepov, na katerih temelji 

spodbujanje razvoja socialnega podjetništva v Sloveniji; ta so:  

 ukrepi za širitev in razvoj te oblike podjetništva, 

 ukrepi za spodbujanje in razvoj primernega podjetniškega okolja za to obliko podjetništva,  

 ukrepi za spodbujanje novih delovnih mest ter  

 ukrepi za lažji dostop do različnih finančnih pomoči za nove projekte. 

Podporno okolje za vse oblike podjetništva je v svetu v polni fazi razvoja. Tudi v Sloveniji 

imamo veliko ustanov, ki na najrazličnejše načine podpirajo nove, inovativne, obetavne 

podjetniške ideje. Javna agencija Republike Slovenije za podjetništvo in tuje investicije 

(JAPTI) je najbolj pomembna pri podpori razvoju podjetništva ter konkurenčnosti v Sloveniji 

(Rus 2011, 5–7). 

Pomoč nudijo tudi inkubatorji za socialna podjetja, katerih cilji so (SIP 2017): 

 nudenje pomoči pri načrtih in razvoju podjetniške ideje, analizi trga, izvedbi poslovnega 

načrta ali modela, pomoč pri distribuciji izdelkov ali storitev na trg, 

 nudenje mentorstva pri prvih korakih vstopanja podjetja na prodajni trg, 

 povezovanje in sodelovanje med mladimi, ki so v začetni fazi ustanavljanja socialnega 

podjetja, 

 izobraževanja z določeno temo, ki dopolnjujejo znanje podjetnikov, ki so nosilci določene 

oblike socialnega podjetja, 

 pravna podpora in informacije, ki so zelo pomembne pri ustanovitvi novega nastalega 

podjetja, 

 nudenje najema nepremičnin, 

 tehnična pomoč, 

 finančni nasveti ter informacije o pravilnem vodenju računovodskih knjig, 

 pomoč pri izvedbi spletne strani in izvajanju dejavnosti trženja za podjetje, 

 pomoč pri iskanju razpisov s področja financiranja in drugih finančnih virov. 

Na evropski ravni pa dejavno deluje evropski socialni sklad, ki podpira najrazličnejše oblike 

socialnih podjetij, ki nudijo zaposlitev teže zaposljivim osebam; med njimi so invalidi, osebe 

z duševnimi težavami, nekdanji obsojenci kaznivih dejanj, odrinjene skupnosti in mnogi 
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drugi. Podpora poteka v obliki izobraževanj za vodilne v podjetju, ponuja znanja in spretnosti 

za zaposlene, izobraževanja s področja delovnega prava, zdravja, varnosti in podobnih vsebin. 

Usposabljanja lahko vključujejo tudi teme s področja tehničnih vsebin in spretnosti, ki jih 

posamično socialno podjetje potrebuje (ESS 2013). 

3.1.1 Programi ukrepov za spodbujanje socialnega podjetništva 

Kot glavni nosilec za načrtovanje ukrepov in spodbujanje socialnega podjetništva je Zakon o 

socialnem podjetništvu (ZSocP), ki v 32. členu opredeljuje naslednje ukrepe za spodbujanje:  

 Najpomembnejši ukrepi za spodbujanje in razvoj socialnega podjetništva se navezujejo na 

najrazličnejše oblike finančnih pomoči in drugih projektov, katerih glavni namen je 

promoviranje te oblike podjetništva. V ta sklop so zajeta izobraževanja in usposabljanja, 

določila za odprtje sklada za socialno podjetništvo, naloge za nudenje pomoči socialnim 

podjetjem, spodbude za iskanje novih možnosti za to obliko podjetništva itd. 

 Drugi sklop ukrepov nudi pomoč pri iskanju poslovnih prostorov, zagotavljanju tehničnih 

in drugih zahtev za uspešen začetek, delovanje in razvijanje te oblike podjetništva. Ti 

ukrepi se navezujejo na inkubatorje, ki so zadolženi za socialna podjetja. Ukrepi nudijo 

finančno pomoč pri ustanovitvi podjetja ter pri novih zaposlitvah v podjetju, prav tako 

nudijo finančno pomoč za izvajanje podpornih storitev za to obliko podjetništva itd. 

 Tretji sklop ukrepov za spodbujanje razvoja te oblike podjetništva vključuje naloge 

dejavne politike zaposlovanja, pri čemer je glava pozornost namenjena zaposlovanju in 

širitvi delovnih mest v socialnem podjetništvu ter vodjem in delavcem v teh podjetjih. 

 Zadnji sklop ukrepov temelji predvsem na pomoči pri uspešnem dostopanju do ugodnejših 

najemov posojil, jamstev, garancij in subvencij iz državnih in evropskih finančnih virov 

ter skladov za spodbujanje in širjenje te oblike podjetništva. Socialnim podjetjem so na 

voljo tudi različne spodbude, ki omogočajo sofinanciranje plač zaposlenih, ki se uvrščajo 

med teže zaposljive osebe. Finančna pomoč je na voljo tudi za izobraževanje in 

pridobivanje novega znanja za osebe, ki vodijo podjetje in delajo z zaposlenimi, ki so 

uvrščeni med teže zaposljive osebe. 

Na ravni Evropske unije poteka strategija Evropa 2020. Izvajati so jo pričeli leta 2010 in je 

desetletna strategija za razvoj gospodarske rasti in delovnih mest. Namen strategije je 

nadzorovanje finančne in reformne politike držav in s tem ohranjanje stabilnosti na finančnem 

trgu. Strategija poudarja, da je v državah članicah treba izvesti reforme, ki se navezujejo na 

finančno stabilnost, države pa morajo pri tem upoštevati cilje, ki so opredeljeni v strategiji. Ti 

se nanašajo predvsem na ustvarjanje novih delovnih mest, raziskave, obnovljive viri energije, 

usposabljanje, zagotavljanje boljšega življenja ranljivejšim skupinam (MDDSZ 2015, 18–19). 

Socialno podjetništvo daje veliko novih možnosti zaposlitve ranljivejšim skupinam. 

Dosedanje izkušnje z različnimi projekti in strategijami so pokazale, da podpora in posledično 

razvoj socialnega podjetništva gresta v pravo smer, zato bo država še naprej nadzorovano 
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podpirala to obliko podjetništva. Strategije bodo pripravljali in izvajali s pomočjo dosedanjih 

izkušenj in dobrih praks, ki že delujejo na trgu (MDDSZ 2015, 21). 

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti spodbuja razvoj socialnega 

podjetništva tudi preko razpisov, ki jih finančno podpira Evropski socialni sklad. 

Sredstva Evropskega socialnega sklada v Sloveniji gredo predvsem državljanom, ki pomoč 

najbolj potrebujejo. Te vrste spodbude so v Sloveniji namenjene tistim, ki se spopadajo z 

ovirami pri delu. S tem želijo spodbuditi delavce, da bi pridobili enake spretnosti, znanja, 

usposobljenost in možnosti kot drugi zaposleni v delovnih razmerjih. Po evropskih državah 

ESS podpira trg dela, pomaga iskalcem zaposlitve najti službo, skrbi za pravičen življenjski 

standard in nova delovna mesta. Naloga ESS je vlaganje v človeški kapital, delavce, mlade, 

prikrajšane skupine in iskalce zaposlitve. ESS podpira zelo različne projekte tako v 

velemestih kot v mestih, na podeželju in v soseskah. Ti projekti spodbujajo prebivalce Evrope 

k boljšim spretnostim, znanju, delu, usposobljenosti in bolj vključujoči družbi (ESS 2015). 

Projekti Evropskega socialnega sklada zmanjšujejo število Slovencev, ki so na pragu revščine 

– cilj: do leta 2020 okoli 90.000 ljudi manj. Ti projekti temeljijo na dejavnem vključevanju 

revnejšega sloja ljudi, lažjem dostopu do primernih zdravstvenih in socialnih storitev ter 

pomoči pri trženjskih dejavnostih socialnih podjetij. S tem pomoč pri učinkovitosti pravnega 

in administrativnega sistema, ki bi izboljšal poslovno okolje, izboljšuje življenjski standard in 

konkurenčnost (ESS 2015). 

V letu 2017 so potekali razpisi za spodbujanje razvoja socialnega podjetništva. Objavljeni so 

na strani Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo od septembra 2017, zaključek pa je 

predviden leta 2018. 

Objavljeni so bili naslednji razpisi, ki spodbujajo razvoj socialnega podjetništva (MGRT 

2017b): 

 Prvi razpis je namenjen projektu, ki bi definiral naloge, ki so potrebne za ustanovitev 

regijskih podpornih mrež, ter ustanovitev nacionalne podporne mreže, ki bi nudila pomoč 

in spodbujala mlade, ki delujejo v socialnih podjetjih. Cilj tega projekta je spodbuditi 

ustanovitev in uspešno delovanje regijskih mrež, ki bi nudile najrazličnejše oblike pomoči 

za razvoj socialnih podjetij v določeni regiji. Regijske podporne mreže bi bile 

povezovalec do nacionalnega podpornega okolja. Te regijske mreže bi mlade dodatno 

spodbujale k ustanovitvi takšne oblike podjetništva. 

 Drugi razpis je namenjen pripravi in izvedbi javnega povabila, na katerem bodo izbirane 

naloge, ki so potrebne za izvedbo skupnih razvojnih rešitev za skupne izzive na področju 

socialnega podjetništva s ciljem izmenjave dobrih in slabih izkušenj ter že izvedenih praks 

tako v Sloveniji kot tudi v Evropski uniji ter mednarodna partnerstva. 

 Tretji razpis je namenjen mentorskim shemam, ki so namenjene zaposlovanju teže 

zaposljivih oseb v socialnih podjetjih. Nanj se lahko prijavijo socialna podjetja, ki so v 
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predinkubacijski dobi razvoja podjetja. Razpis vključuje mentorske sheme, ki so del 

podpornega okolja in so namenjene teže zaposljivim osebam, predvsem mladim, starejšim 

in ženskam. 

3.1.2 Spodbujanje samozaposlovanja mladih 

V Zakonu o urejanju trga dela (ZUTD, Ur. l. RS, št. 80/2010 in 40/2012) so določene tudi 

smernice za izvajanje dejavne politike zaposlovanja. Te smernice za obdobje 2016–2020 

določajo pomembne cilje za izboljšanje stanja na trgu dela. Velik poudarek je prav na 

zaposlovanju mladih. 

Ena od oblik spodbujanja zaposlovanja mladih v Sloveniji je tudi načrt Jamstvo za mlade 

2014–2015, ki vključuje dve starostni skupini mladih. Prva skupina je skupina mladih od 15–

24 let, druga pa od 25–29 let. V Sloveniji velik del mladih obiskuje visoko in višje strokovno 

izobraževanje. Posledično se brezposelnost med mladimi pojavlja predvsem v drugi skupini. 

To je obdobje, ko mladi zaključijo izobraževanje in pričnejo iskati ustrezno zaposlitev. Vlada 

Republike Slovenije se je zavzela, da bo mladim v čim krajšem času poskušala zagotoviti 

delovno mesto ali pa ponuditi drugo možnost za osebni razvoj. Izkušnje so pokazale, da imajo 

mladi, ki so vključeni v ta projekt, večjo možnost zaposlitve, saj jim ta projekt daje možnost 

pridobivanja najrazličnejših znanj, ki jih posledično lahko izkoristijo na delovnem mestu. 

Največja ovira za iskalce nove zaposlitve pa so praktične izkušnje, ta ukrep jim daje možnost 

pridobivanja izkušenj (MDDSZ 2015, 10–11). 

V Sloveniji je gospodarska kriza povzročila največ škode v zaposlovanju prav pri mladih. 

Zaradi tega bo treba tej skupini tudi v prihodnje posvečati veliko projektov, ki jim bodo 

omogočali lažji vstop na trg dela. Trenutno je v teku projekt Jamstvo za mlade za obdobje do 

leta 2020. Ta temelji na preteklikih izkušnjah, ki so pokazale dobre rezultate. Ta projekt je 

tudi skladen z zahtevami Evropske unije. Njegov glavni namen je vzpostaviti stabilna delovna 

mesta tudi na področju socialnega podjetništva (MDDSZ 2015, 21). 

3.1.3 Financiranje socialnih podjetij 

V socialnem podjetništvu je socialni delovanje pomembnejše od ustvarjanje dobička. Vendar 

je pri delovanju podjetja še vedno pomemben tudi finančni vidik. Tudi socialna podjetja za 

ustanovitev in zagon potrebujejo dostop do posojil. Mala socialna podjetja, ki večinoma 

delujejo na lokalni ravni, se srečujejo z istimi pravili bančnega sistema, dostopanja do 

strukturnih skladov in prijav na javne razpise kot velika »običajna« podjetja. Podpora 

socialnim podjetjem mora biti ugodna, finančno okolje pa stabilno; le tako bo podjetje 

uspešno delovalo v vseh fazah razvoja (Brodnjak 2014, 1). 
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Primer dobre prakse je v Italiji ustanovljen zadružni sklad Cooperazione Finan za Impresa, ki 

so ga na podlagi zakona Marcora leta 1986 ustanovile tri zadružne zveze (Confcooperative, 

Legacoop in AGCI) s ciljem zagotavljanja finančne podpore zadrugam za prenos lastništva 

podjetij na zaposlene. Ta zadružni sklad kaže na pomembnost oblikovanja posebnih finančnih 

podlag, ki ustrezajo socialnim podjetjem pri pridobivanju ustreznih finančnih virov (Brodnjak 

2014, 1). 

V Sloveniji potekajo različne dejavnosti z ciljem zagotavljanja primernega finančnega okolja. 

Na državni ravni projekte izvajajo javni skladi kot tudi druge osebe javnega in zasebnega 

prava. Izvajalci programov in ukrepov so določeni s programom ukrepov in v proračunskih 

načrtih, ki jih določajo pokrajine. Porabo sredstev evropske kohezijske politike v Republiki 

Sloveniji pa je določena na evropski ravni (Brodnjak 2014, 2). 

Brodnjak (2014, 2–20) navaja ustanove in programe za oblikovanje in razvoj finančnega 

okolja na področju socialnega podjetništva, ki jih v tej nalogi navajamo v nadaljevanju glede 

na ustanovitelja in vrsto organiziranosti.  

Po Zakonu o javnih skladih (ZJS-1, Ur. l. RS, št. 77/2008 in 8/2010) so bili ustanovljeni 

naslednji javni skladi: 

 Javni sklad RS za podjetništvo – nudi pomoč pri razvoju in izvajanju ukrepov in nalog 

države za hitrejši in učinkovitejši dostop do virov financiranja razvojnih naložb za mikro, 

mala in srednje velika podjetja. 

 Javni sklad RS za regionalni razvoj in razvoj podeželja – podpira in spodbuja regionalni 

razvoj podeželja, kar je tudi njegova naloga. 

 Javni sklad malega gospodarstva Goriške – je javni finančni sklad, ki nudi najrazličnejše 

finančne pomoči in posojila, s katerimi v lokalnem okolju spodbuja razvoj malih podjetij. 

 Slovenski okoljski javni sklad – nudi finančno pomoč dejavnostim, ki so povezane z 

ohranjanjem narave, varstvom okolja, skrbjo za živali ter izkoriščanjem obnovljivih virov 

energije. Takšne oblike finančnih pomoči nudi tudi Eko sklad. 

 Javni sklad Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije – kadar socialno podjetje 

opravlja dejavnosti na področjih znanosti, izobraževanja in vzgoje, ima možnost pridobiti 

vire financiranja poslovanja s pomočjo spodbud tega sklada. 

 Javni sklad Republike Slovenije za kulturne dejavnosti – nudi finančno pomoč socialnim 

podjetjem, katerih dejavnost je povezana s kulturo in ohranjanjem kulturne dediščine. 

 Javni jamstveni, preživninski in invalidski sklad Republike Slovenije – nudi finančno 

pomoč socialnim podjetjem, ki delujejo na področju socialnega varstva in varstva 

invalidov. 

Ustanovljeni so bili tudi nekateri zasebni skladi, kot: 

 Sklad 05 – je ustanova za družbene naložbe, deluje kot zasebni finančni sklad, njegov 

osnovni namen je financiranje in razvoj družbeno usmerjenega podjetništva ter inovacij. 
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 Skladi tveganega kapitala – nudijo lastniški kapital zasebnikov ali podjetij, ki želijo 

sodelovati pri investiranju. 

Na evropski ravni so bili ustanovljeni naslednji evropski skladi: 

 Evropski sklad za regionalni razvoj in Evropski socialni sklad. Finančna sredstva iz teh 

skladov so namenjena predvsem vlaganju v različne raziskave in razvoj, ohranjanju, 

spodbujanju in razvoju človeških virov, spodbujanju izobraževanj in usposabljanj, ki bi 

omogočala iskalcem zaposlitve hitrejši prehod na trg dela, spodbujanju najrazličnejših 

oblik podjetništva, ustanovitvi novih podjetij, spodbujanju internacionalnosti, oblikovanju 

novih podjetniških modelov ter posledično ustvarjanju novih možnosti za zaposlitev. 

 Kohezijski sklad je instrument, ki članicam evropske unije pomaga pri uravnavanju 

ekonomskega in socialnega neskladja in nudi pomoč pri stabilnosti gospodarstva. 

Evropski skladi za socialno podjetništvo morajo vsaj 70 odstotkov finančnih pomoči nameniti 

socialnim podjetjem.  

Drug viri financiranja so še (Združenje Socialna ekonomija Slovenije 2017): 

 lastniški kapital – to so lastna sredstva ustanovitelja podjetja in drugih sovlagateljev, 

 dolžniški kapital – to je kapital v obliki posojil, obveznic, lizingov …, 

 članarine, 

 sponzorstva in donacije podjetij, posameznikov, 

 izvajanje storitev podjetjem in posameznikom na podlagi pogodb ali koncesij, 

 prodaja izdelkov in storitev na trgu, 

 uporaba manjših sredstev večjega števila posameznikov za financiranje nove poslovne 

ideje, ki lahko prinese nova finančna sredstva, 

 socialne borze, 

 trajnostno bančništvo, katere glavno gonilo je družbeno odgovorno in stabilno delovanje, 

 investiranje z družbenim učinkom, ki se povrne v obliki finančnih sredstev, 

 hibridno financiranje – opredelimo ga lahko kot kombinacijo lastnega finančnega vložka 

in različnih oblik kreditiranja, 

 mikro kreditiranje – program Progress, 

 program za socialne spremembe in inovacije (PSSI) – nudi finančno pomoč pri 

inovativnih idejah, ki bi pozitivno vplivale na družbo, 

 obveznice z družbenim učinkom, 

 tvegani kapital, 

 finančne nagrade, ki jih podjetje pridobi na natečajih, 

 angelski investitorji, ki nudijo finančno pomoč podjetjem z inovativno poslovno idejo, 

 podjetniški inkubatorji ali pospeševalniki.  
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3.1.4 Ovire za socialna podjetja 

Stabilno in dobro organizirano okolje je bistveni del spodbujanja razvoja, promocije in 

organiziranosti socialnega podjetništva. 

V slovenji poznamo tako imenovane organizacije tretjega sektorja, neprofitne organizacije, ki 

so na trgu spregledane. Prav tako ustvarjajo prihodek in nova delovna mesta, zato 

predstavljajo neizkoriščeno priložnost. Politika zaposlovanja in organizacije, ki nudijo 

različne finančne in druge pomoči, ga obravnavajo le obrobno. Zaradi neopredeljenosti pojma 

socialne ekonomije in socialnega podjetja pa celovitega pristopa tudi ni mogoče zagotoviti 

(Slapnik 2010, 18) 

Socialna podjetja pri svojem delu in poslovanju velikokrat naletijo na ovire. Najbolj pogoste 

ovire so neustrezno znanje vodje ekipe, premajhno številu prostovoljcev, nespretno 

upravljanje s finančnimi prilivi in socialnimi cilji pri oblikovanju poslovnega modela in 

strategij (Heckl in Pecher 2007, 16–17). 

Ena od največjih ovir za uspešno delovanje socialnega podjetja je zagotovitev finančnih 

sredstev. Zaradi zakonodajnih omejitev pri porabi in razporeditvi dobička in pri zaposlovanju 

oseb iz ranljivih skupin na trgu dela imajo dajalci posojil ali investitorji občutek, da je ta 

oblika podjetništva bolj tvegana in prinaša manjši dobiček. Ti investitorji in dajalci posojil ne 

poznajo socialnih učinkov teh podjetij na trgu, zato se jim zdi tveganje še toliko večje. Tudi 

dostop do javnih sredstev tej obliki podjetništva otežujejo preveč togi ali preveč birokratski 

sistemi. Prav tako se pojavijo težave pri dostopu do strukturnih skladov. Tako na nacionalni 

kot tudi na evropski ravni pa imajo zaradi svojega velikega števila prednost na razpisih in pri 

pridobivanju finančnih sredstev mala podjetja (Evropska komisija 2011, 5). 

Socialnim podjetjem položaj še dodatno otežuje pomanjkljivo priznavanje socialnega 

podjetništva na ekonomskem trgu. Pomanjkanje sodelovanja med regijami, podjetji in tudi 

državami ovira širitev dobrih praks in združevanje podjetij. Vključitev socialnega podjetništva 

v izobraževanje bi že pozitivno delovalo na prepoznavnost te oblike podjetništva. Vedno več 

mladih diplomantov sodeluje v socialnih podjetjih, vendar tradicionalna podjetja pridobljenih 

izkušenj ne priznavajo kot kompetentne. To je tudi posledica različnih opredelitev socialnega 

podjetništva v Evropi in slabo poznavanje te oblike podjetništva. Koncept ni vedno jasno 

opredeljen ali pa je v različnih državah opredeljen različno. Posledično socialna podjetja ne 

morejo sodelovati pri javnih naročilih, kar predstavlja veliko ovira za razvoj in vključevanje 

na trg. Težave se pojavijo tudi pri pridobivanju subvencij in drugih finančnih pomoči 

(Evropska komisija 2011, 5–6). 

Kot ovira v socialnem podjetništvu se pojavlja tudi administracija. Te ovire so predstavljene 

kot dejavnik, ki najmočneje zavira ekonomsko okrevanje, obenem pa omogoča razvoj in 

spodbuja podjetništvo. Idealno bi bilo čim bolj omejiti administrativne ovire in posledično bi 
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gospodarstvo imelo prosto pot. Vendar to vedno ni rešitev, saj je administracija tudi sistemsko 

varovalo, ki je do neke mere potrebno. Če si želimo boljšega delovanja podjetništva, moramo 

priznati tudi obstoj administrativnih ovir, ob tem pa oblikovati novo javno politiko, ki bo 

stremela h kakovostnemu in učinkovitemu delovanju in ki mora biti predvsem uporabna v 

praksi (Kalaš in Bačlija 2015, 12–13). 

3.2 Projekti v Sloveniji, kot dobra priložnost za socialna podjetja  

Po podatkih Ministrstva z gospodarski razvoj in tehnologijo (2017a) je bilo v Sloveniji v 

septembru 2017 registriranih 251 socialnih podjetij, ki bodo lahko še bolj uspešna s pomočjo 

različnih projektov, ki potekajo tako na lokalni kot na državi in evropski ravni.  

Strategija razvoja socialnega podjetništva za obdobje 2013–2016 predstavlja dva projekta, ki 

sta in bosta v prihodnje lahko uspešno spodbujala razvoj socialnih podjetij. 

Eden od projektov je Od zibke do zibke (angl. cradle to cradle), ki ga financira Evropski 

sklad za regionalni razvoj. Osnovni namen projekta je, da bi v podjetjih odpadki krožili 

neskončno dolgo, pri tem pa bi nastajali novi izdelki. V takšnih primerih so izdelki stroškovno 

in energetsko optimizirani in nimajo slabega vpliva na okolje. To velja za celoten življenjski 

cikel posameznega izdelka (MGRT 2017c). 

Poznamo tudi koncept »gospodarjenje brez odpadka«, za katerega je značilno, da v 

proizvodnji nastajajo odpadki, ki jih je brez izjeme mogoče predelati in ponovno uporabiti. 

Projekt »od zibelke do zibelke« pa je le nadgradnja tega koncepta. Temelji na delovanju 

narave, kjer so odpadki hrana drugemu življenju. V našo družbo poskuša uvesti celovit 

gospodarski, okoljski in socialni okvir, ki si prizadeva za vzpostavitev proizvodnih procesov 

brez odpadkov, ki jih ni mogoče ponovno uporabiti (Žnidaršič 2012). 

V projektu so zadani tudi cilji, katerih namen je prenos dobrih praks s področja industrije, 

stavb, načrtovanja specifičnih prostorskih ureditev in upravljanja. Gre za učinkovit in 

predvsem inovativen pristop, ki bi Sloveniji lahko pomagal oblikovati trajnostno, 

konkurenčno ter razvojno ambiciozno prakso načrtovanja izdelkov in storitev. Pri takšnih 

projektih bi lahko imela velike možnosti tudi socialna podjetja (MGRT 2017c). 

Projekt je zasnovan tako, da zainteresiranim sodelujočim podjetjem nudi osnovne informacije 

o konceptu »od zibelke do zibelke« (oZdZ). Pri tem nudi tudi možnost izmenjave izkušenj, ki 

jih že kažejo dobre prakse. Poleg tega lahko podjetja v okviru tega programa pridobijo 

certifikat, ki potrjuje skladnost njihovih izdelkov z načeli oZdZ (t. i. cradle-to-cradleSM), ki 

bo zagotovo prispeval k povečanju njihove konkurenčnosti na trgu (GSZ 2017a). 
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Koncept »od zibelke do zibelke« uvaja v naš prostor nov sistem delovanja, oblikovanja in 

izvajanja načel sonaravno učinkovitega gospodarjenja s surovinami, kar se šteje kot tretja 

industrijska revolucija. Bistvo koncepta so tri načela (Žnidaršič 2012): 

 Prvo načelo temelji na posnemanju kroženja snovi v naravi. Ekosistem deluje s pomočjo 

organizmov, ki delujejo v sožitju in prispevajo k trajnemu delovanju celotnega sistema. 

Listi ki padejo z drevesa, razpadejo in postanejo hrana ali življenjski prostor drugim 

organizmom. Ti organizmi zemlji vrnejo hranilne snovi, ki jih drevo porabi za rast. 

Izdelki, ki jih proizvajamo ljudje, morajo posnemati te oblike življenjskega kroga snovi 

brez odpadkov že v zasnovi. 

 Naravni ekosistemi za svoj razvoj uporabljajo samo energijo, ki jo daje sonce. Fosilne in 

jedrske energije ne potrebujejo. Z naprednim razvojem je tudi v proizvodnih procesih 

mogoče uporabljati obnovljive vire energije, sončno energijo, energijo vetra in biomaso. 

 Naravni sistemi se hitro razvijajo, so zelo močni in dobro delujejo predvsem zaradi 

kompleksnosti povezav, ki jih ekosistem omogoča. Biotska raznovrstnost ustvari 

stabilnost sistema brez dodatnega vnašanja kakršne koli oblike energije. Pri načrtovanju 

proizvodnih procesov moramo začeti posnemati ideje, ki nam jih nudi narava.  

V letu 2011 je bila sprejeta Uredba o zelenem javnem naročanju, ki uporabnikom javnih 

finančnih sredstev določa, da morajo poleg ekonomskih vidikov in podane cene izdelkov ali 

storitev preveriti tudi okoljski vidik javnega naročila. Ta uredba posledično zagotavlja izbiro 

okolju prijaznejše in z viri gospodarnejše porabe državnih sredstev, s čimer tudi sledijo ciljem 

slovenske okoljske politike (MGRT 2017c). 

Uredba o zelenem javnem naročanju za enajst sklopov naročanja določa okoljske vidike, ki 

jih morajo naročniki upoštevati pri oddaji javnih naročil, ter način, kako to upoštevajo. 

Uredba določa nujne minimalne okoljske zahteve in priporočila za naslednje predmete 

javnega naročanja (GZS 2017b): 

 dobava električne energije, 

 prehrambni izdelki, živila, ki so pridelana na kmetijah, in storitve, ki se izvajajo v 

gostinstvu, 

 papir, ki se uporablja za tisk, in papirnati proizvodi, ki se uporabljajo za higienske 

namene, 

 najrazličnejša elektronska oprema, ki se uporablja v podjetjih, 

 avdio in video oprema, 

 mali gospodinjski aparati, kot so hladilna in zamrzovalna tehnika ter njihove različne 

izvedbe, pralni in pomivalni stroji, naprave za hlajenje prostorov, 

 nepremičnine, 

 notranja oprema, 

 čistilna sredstva, storitve s področja čiščenja in storitve pranja perila, 

 osebna in transportna vozila ter storitve avtobusnega prevoza ter 
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 gume za vozila. 

3.3 Možnosti in priložnosti na področju socialnega podjetništva 

Na področju socialnega podjetništva se ponuja veliko možnosti, s katerimi lahko udejanjimo 

svoje želje, ki so usmerjene v pomoč drugim. V svetu socialno podjetništvo najdemo tako v 

revnih kot tudi v bogatih državah. V revnih državah je socialnih težav več, zato je tudi 

socialno podjetništvo bolj v ospredju. V bogatejših državah pa se socialno podjetništvo 

razvija zaradi posameznikov, ki so v tradicionalnih podjetjih že uspeli, sedaj pa svoje znanje 

usmerjajo v socialno podjetništvo (Rebernik, Tominc in Pušnik 2010, 104).  

Osnova socialnega podjetja je socialni namen, deluje pa lahko v zelo širokem območju. V 

Evropi glavna dejavnost socialnega podjetništva temelji na vključevanju ranljivih skupin v 

delovni proces. Strukturna brezposelnost med skupinami, ki so teže zaposlitve, omejitve 

tradicionalnih dejavnih politik trga dela in potrebe po bolj dejavnih in inovativnih politikah 

vključevanja so sprožila vprašanja o vlogi socialnih podjetij v boju proti brezposelnosti in 

spodbujanju rasti zaposlovanja. To dokazuje, da je glavni namen socialnih podjetji v Evropi 

zagotavljati pomoč pri vključevanju ranljivih skupin v delovni proces (Defourny in Nyssens 

2008, 9). 

Socialno podjetništvo lahko s svojim prispevkom rešuje tudi nove oblike socialnih težav ter 

prispeva k rasti tradicionalnih dejavnosti na področjih kmetijstva. Prispeva lahko k razvoju 

industrije, storitev, trgovine na drobno, bančništva in vzajemnega zavarovanja. Socialno 

podjetništvo ima veliko zaslug pri doseganju stabilne in trajnostne gospodarske rasti, 

pravičnejši razdelitvi dohodkov, porazdelitvi storitvenih dejavnosti glede na želje in potrebe, 

spoštovanju gospodarskih dejavnosti, ki zadovoljujejo socialne potrebe … Zasluge ima tudi 

pri novih možnostih zaposlitve in pri krepitvi gospodarske demokracije. Zanimanje za 

socialno podjetništvo, ki je v porastu, tako predstavlja področje, ki bo dalo nove odgovore na 

nove izzive svetovnega gospodarstva in družbe, s tem pa bo postalo na trgu vedno bolj 

nepogrešljivo (Monzón Campos in Chaves Avila 2012, 102). 

Velika priložnost za socialna podjetja je tudi kmetijstvo. Trenutni trend je usmerjen v 

ekološko kmetovanje s poudarkom na povečanju samooskrbe ter zadovoljevanju potreb 

kupcev, ki si želijo zagotoviti ekološko pridelano hrano. Kmetijska področja, ki bi jih lahko 

pokrivalo socialno podjetništvo, so tudi: združevanje v zadruge, vzdrževanje kulturne krajine, 

ohranjanje naravne in kulturne dediščine, razvoj terapevtskih kmetij in socialnega turizma, 

gozdarstva in lesarstva. Vse dejavnosti posledično ustvarjajo zelena delovna mesta v okviru 

varovanja narave in naravnih virov. Socialno podjetništvo daje kmetijam možnost 

izenačevanja razmer bivanja na podeželju (nove storitve na področju izobraževanja, kulture, 

športa, socialnega varstva, otroškega varstva ipd.). KGZS v programu dela javne službe kot 

eno od nalog uvršča tudi razvoj socialnega podjetništva na kmetijah (KGZS 2013). 
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Pridelavo hrane in kmetovanje je treba postaviti na vidno mesto družbene spoštljivosti, saj je 

izjemnega družbenega pomena. Družba se premalo zaveda izjemnega pomena pridelovanja 

hrane v domačem okolju in to dejavnost premalo spoštuje (Valentar idr. 2013, 9). 

V tujini že poznajo socialno pomoč na kmetijah kot eno od oblik socialnega podjetništva. To 

deluje v okviru zavarovalniškega sistema kot pomoč v času porodniške ali bolniške 

odsotnosti. Izvajalci te vrste pomoči so kmetije z dopolnilno dejavnostjo ali tisti, ki delujejo v 

okviru strojnega krožka. V Sloveniji te vrste pomoči še ne poznamo. V letu 2011 in 2012 je 

bil objavljen javni razpis »za spodbujanje razvoja socialnega podjetništva«, na katerega so se 

lahko prijavile tudi kmetije s projekti delovne pomoči. Razpis je bil namenjen predvsem 

mladim in osebam iz ranljivejših skupin, ki bi se lahko usposobili za opravljanje 

samostojnega dela na kmetijah. Izobraževanja so bila namenjena pridobivanju znanja s 

področja dela v gospodinjstvu, na kmetiji, nudenju pomoči pri vzdrževanju travnikov in 

gozdov … (Valentar idr. 2013, 14). 

V Avstriji delujejo biomasni logistični centri, ki zagotavljajo zadostne količine lesne biomase 

skozi vso leto. Pri tem so se pojavile možnosti zaposlovanja ranljivih skupin v okviru 

socialnega podjetništva. Naloge teh delavcev so urejanje in čiščenje gozdov, izdelovanje 

lesnih izdelkov, ograj, visokih gred ... Delavci v centru pridobijo osnovne kompetence, kot so 

delovne navade in komunikativnost, ki jih lahko izkoristijo za kasnejši prehod na trg dela 

(Valentar idr. 2013, 13). 

V Italiji so zelo dejavna zasebna neprofitna združenja, katerih cilj je ohraniti naravno okolje, 

kulturne dobrine in tradicionalne dejavnosti posameznih pokrajin. Danes v Italiji deluje 6000 

združenj, ki delujejo predvsem na podeželju in skrbijo za lokalni razvoj s pomočjo turizma. 

Ta način pristopa sega že v čas Rimskega imperija, ko je lokalno prebivalstvo želelo po 

rimskih poteh postaviti postojanke, ki bi bile privlačne in gostoljubne za popotnike. Ta 

združenja financirajo država, regije in lokalne občine. Še vedno pa se morajo za finančna 

sredstva boriti tudi sami, da pridobijo različne donacije, prostovoljce in druga sredstva, ki jim 

omogočajo uspešno delo (Capriello, Levent in Monti 2017, 139–141). 

V tujini se vedno bolj razvija mreža socialnih storitev na podeželju, ki zajema različne 

socialno-varstvene storitve, kot na primer oskrbno varstvo starejših, bolnih ali invalidnih 

oseb. Na kmetijah, ki nudijo takšno obliko pomoči, morajo pridobiti določeno strokovno 

znanje in socialne kompetence. Financiranje teh oblik pomoči poteka preko zdravstvene 

zavarovalnice. Kot priložnost za manjše kmetije so tudi domovi za ostarele. Kmetija od 

države pridobi koncesijo, ki ji omogoča to obliko dejavnosti. Mreža tovrstnih storitev bi na 

podeželju omogočala dodatne vire dohodka, izboljšanje življenjskega standarda ter kakovosti 

bivanja (Valentar idr. 2013, 16). 

V Sloveniji že poznamo središča ponovne uporabe. Namen teh središč je ponovna uporaba že 

izkoriščenih izdelkov, kot so pohištvo, tekstil, plastika, kot tudi gospodinjski aparati in drugi 
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različni uporabni izdelki in pripomočki. Središča ponovne uporabe lahko delujejo tudi na 

področju proizvodnje goriv, kot je zbiranje odpadnega olja iz gospodinjstva, ki ga lahko 

uporabimo za izdelavo bio dizla (Valentar idr. 2013, 18). 

Po številnih mestih v Evropi se pojavljajo tako imenovani urbani vrtovi. Poznamo jih tudi že 

pri nas. Namen teh vrtov je spodbujanje prebivalcev k izmenjavi ali prodaji semen, sadik ter 

pridelane zelenjave. Za ta namen bi lahko izkoristili številne neizkoriščene ali zapuščene 

površine, ki so v javni lasti oziroma v lasti Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov. Za različne 

oblike sodelovanja med ljudmi bi lahko izkoristili tudi številne zapuščene objekte (Valentar 

idr. 2013, 19). 

V mestih se povečuje število prebivalcev, ki imajo na podeželju različne oblike nepremičnin. 

Zaradi razvoja tehnologije in standarda pa se ljudje iz podeželja izseljujejo. Na podeželju 

zaradi izseljevanja primanjkuje delovne sile, ki ima določena znanja, po drugi strani pa se 

pojavlja težava brezposelnosti in revščine. Prebivalci podeželja imajo v lasti premoženje, ki 

jim ne zadošča za osnovno preživetje. Prav zaradi takšnih oblik neizkoriščenega premoženja 

je podeželje v Sloveniji odlična priložnost za razvoj socialnega podjetništva. Nastala bi nova 

delovna mesta, krepila bi se solidarnost in medsebojno sodelovanje podjetij, organizacij, 

civilne družbe ter prebivalcev podeželja in mest (Valentar idr. 2013, 19). 
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4 EMPIRIČNA RAZISKAVA 

Za namen naše raziskave smo izdelali anketni vprašalnik in ga objavili na družabnih omrežjih 

ter izbranih skupinah, ki jih obiskujejo študenti Fakultete za management v Kopru. Anketo 

smo izvedli v spletni obliki, pri čemer smo uporabili orodje 1ka (https://www.1ka.si/). 

Anketni vprašalnik je vseboval osem sklopov vprašanj. 

Podatke smo zbirali dva meseca, pri tem pa smo spremljali število izpolnjenih vprašalnikov. 

Po končanem zbiranju podatkov smo podatke uredili v bazi SPSS, jih statistično obdelali in 

prikazali v Excelovih tabelah. Z izvedbo statističnih analiz smo preverili postavljene hipoteze. 

Podali smo razlago rezultatov in povzeli ugotovitve. V nadaljevanju je podrobneje prikazan 

potek empirične raziskave. 

4.1 Metodologija 

Magistrska naloga je sestavljena iz teoretičnega in empiričnega dela. 

Metode dela, ki smo jih uporabili pri izdelavi magistrske naloge, temeljijo na proučevanju 

teoretičnih osnov s področja socialnega podjetništva. Pri proučevanju literature so uporabljene 

predvsem metode, ki se nanašajo na iskanje, zbiranje in proučevanje strokovne literature s 

področja socialnega podjetništva ter s področja delovanja mladih v podjetništvu. Pri 

proučevanju literature smo uporabili metodo analize vsebine in metodo primerjanja 

ugotovljenih ugotovitev. Uporabili smo strokovno literaturo domačih in tujih avtorjev, 

zbornike, razprave ter druge vire, kot so članki ter interna dela, objavljena na svetovnem 

spletu. Literatura in viri so bili podlaga za oblikovanje vprašanj za anketo o socialnem 

podjetništvu med mladimi.  

4.2 Raziskovalne metode in raziskovalkini instrument 

V empiričnem delu smo s pomočjo vprašalnika izvedli raziskavo med študenti Fakultete za 

management v Kopru. Vprašalnik smo vnesli v program za izvajanje anket ter jih študentom 

ponudil v elektronski obliki. Anketni vprašalnik smo posredovali na elektronske naslove 

skupin, ki delujejo v okviru Fakultete za management v Kopru. Objavili smo ga tudi na 

družabnih omrežjih, ki delujejo v okviru fakultete. S tem smo pridobili študente, ki so bili 

pripravljeni izpolniti anketni vprašalnik.  

Vprašalnik je bil odprt v času od 1. decembra 2017 do 22. januarja 2018. Pridobili smo 105 

popolnoma izpolnjenih vprašalnikov, množico nepopolno izpolnjenih vprašalnikov pa smo iz 

analize izločili.  

Anketni vprašalnik je sestavljen iz osmih sklopov vprašanj zaprtega tipa. V uvodu zajema 

vprašanja, ki so vezana na strukturo anketirancev (spol, stopnja in letnik študija in do sedaj 
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sem med študijem obiskoval-a). Vprašanja v drugem in tretjem delu vprašalnika zajemajo 

osebnostne lastnosti, ovire in podjetniško okolje, v zadnjem sklopu pa se vprašanja nanašajo 

na področje namere za ustanovitev socialnega podjetja. 

V vprašalniku smo podrobneje proučevali statistično značilno povezavo med osebnostnimi 

lastnostmi, ovirami in podjetniškim okoljem ter med namero o ustanovitvi socialnega 

podjetja. 

V uvodnem delu smo postavili vprašanje glede spola študenta, stopnje in letnika študija, 

pridobili informacijo o udeležbah na predavanjih s področja podjetništva ter pridobili 

informacijo glede poznavanja socialnega podjetništva.  

V prvem delu smo navedli osebnostne lastnosti, ki so značilne za socialnega podjetnika, ter 

dodali trditve. V drugem delu smo navedli trditve, ki predstavljajo ovire v podjetniškem 

okolju. V tretjem delu pa je poudarek na trditvah, ki se navezujejo na podjetniško okolje na 

področju socialnega podjetništva v Sloveniji. Zadnji del vprašalnika je namenjen trditvam o 

nameri za ustanovitev podjetja.  

V uvodu so anketiranci na vprašanja odgovarjali z »da« ali »ne« ali pa so označili ustrezno 

ponujeno trditev. V prvem, drugem in zadnjem sklopu pa so anketiranci stopnjo strinjanja 

označili na ocenjevalni lestvici. Vprašanja so bila podana v obliki trditev. Strinjanje 

anketirancev s posameznimi trditvami smo merili s petstopenjsko lestvico, kot sledi: »zelo se 

strinjam«, »se strinjam«, »niti se strinjam, niti se ne strinjam«, »se ne strinjam« in »zelo se ne 

strinjam«. Vprašalnik, ki je bil uporabljen za potrebe te raziskave, je podan v prilogi. 

Spremenljivke, kot so osebnostne lastnosti, podjetniško okolje, ovire, podjetniška namera, 

smo oblikovali s pomočjo faktorske analize. Faktorska analiza je metoda, ki poskuša zožiti 

število pridobljenih podatkov. Če imamo veliko količino spremenljivk, jih s pomočjo 

faktorske analize zreduciramo, še vedno pa ohranimo podobne lastnosti spremenljivk. S 

pomočjo faktorske analize je končna opredelitev pridobljenih podatkov veliko lažja (Statistik  

2014a). 

Za preverjanje hipotez smo uporabili korelacijski koeficient. Pearsonov koeficient korelacije 

je zelo pogosto uporabljena mera, ki opredeljuje povezanost dveh spremenljivk, opredeljenih 

na isti temi preučevanja. Pri naši analizi spremenljivke niso povezane linearno in niso 

razporejene normalno, zato smo uporabili Spearmanov koeficient korelacije (Statistik 2014b). 

4.3 Ciljna populacija 

V vzorec so bili zajeti študenti dodiplomskega in podiplomskega študija Fakultete za 

management v Kopru. Ti so se lahko v raziskavi porazdelili v naslednje izbrane skupine B1 

(dodiplomski) 1. letnik, B1 (dodiplomski) 2. letnik, B1 (dodiplomski) 3. letnik, B1 
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(dodiplomski) absolvent, B2 (podiplomski) 1. letnik, B2 (podiplomski) 2. letnik, B2 

(podiplomski) absolvent.  

Na Fakulteto za management je bilo v času anketiranja vpisanih 946 študentov, kar pomeni, 

da je vprašalnik v celoti izpolnilo 11 odstotkov študentov Fakultete za management v Kopru. 

Z izpolnjenimi vprašalniki smo pridobili vpogled v zbir podatkov na podlagi danega vzorca. S 

pomočjo ankete smo pridobili kvantitativni opis značilnosti določene populacije. 
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5 ANALIZA IN INTERPRETACIJA PODATKOV EMPIRIČNE RAZISKAVE 

Na osnovi zbranih podatkov smo s pomočjo opisne statistike in faktorske analize interpretirali 

podatke empirične raziskave. S tem smo tudi potrdili oziroma ovrgli v nalogi podane 

hipoteze. 

5.1 Opisna statistika 

V uvoda anketnega vprašalnika so bila vprašanja, ki so bila namenjena pridobitvi splošnih 

informacij o anketirancih (študentih). Pridobili smo podatke o spolu anketirancev, stopnji in 

letniku študija, ki ga trenutno obiskujejo, številu predmetov, ki jih je anketiranec obiskoval do 

navedenega letnika, ter poznavanje socialnega podjetništva. V raziskavi je sodelovalo 105 

študentov in študentk Fakultete za management v Kopru. 

Preglednica 2 prikazuje struktura anketirancev glede na spol. V naši raziskavi je sodelovalo 

78 (74,3 %) študentk in 27 (25,7 %) študentov. Dobri dve tretjini vzorca torej predstavljajo 

ženske (študentke). 

Preglednica 2: Spol anketirancev 

  Frekvenca Delež (v %) 

Ženski 78 74,3 

Moški 27 25,7 

Skupaj 105 100,0 

 

V preglednici 3 prikazujemo stopnjo in letnik študija, ki ga obiskujejo anketirani študentje. 

Anketiranci so imeli možnost izbire med vsemi smermi, ki jih ponuja Fakulteta za 

management v Kopru. Največ sodelujočih anketirancev obiskuje program B2 (podiplomski) 

absolvent, teh je 28,6 odstotkov, sledijo jim anketiranci iz programa B1 (dodiplomski) 

absolvent z 20 odstotki.  

Preglednica 3: Stopnja in letnik študija 

  Frekvenca Delež (v %) 

B1 (dodiplomski) 1. letnik 18 17,1 

B1 (dodiplomski) 2. letnik 7 6,7 

B1 (dodiplomski) 3. letnik 10 9,5 

B1 (dodiplomski) absolvent 21 20,0 

B2 (podiplomski) 1. letnik 8 7,6 

B2 (podiplomski) 2. letnik 11 10,5 

B2 (podiplomski) absolvent 30 28,6 

Skupaj 105 100,0 
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Preglednica 4 prikazuje število predmetov s področja podjetništva, ki jih je anketiranec 

obiskoval do začetka izvajanja naše raziskave. Ponujene možnosti izbire so bile med 0 

predmetov, 1 predmetom ali več predmetov s področja podjetništva. Največ anketirancev 

(43,8 odstotkov) je obiskovalo en predmet s področja podjetništva. 

Preglednica 4: Obisk predmetov podjetništva med študijem 

  Frekvenca Delež (v %) 

0 predmetov s področja podjetništva 16 15,2 

1 predmet s področja podjetništva 46 43,8 

Več predmetov s področja podjetništva 43 41,0 

Skupaj 105 100,0 

 

Preglednica 5 prikazuje poznavanje socialnega podjetništva med študenti. Tri četrtine (75,2 

odstotkov) anketirancev socialno podjetništvo pozna, 24,8 odstotkov anketirancev pa 

socialnega podjetništva ne pozna. 

Preglednica 5: Poznavanje socialnega podjetništva 

  Frekvenca Delež (v %) 

Da 79 75,2 

Ne 26 24,8 

Skupaj 105 100,0 

 

5.2 Opisna statistika (osebnostne lastnosti, ovire, podjetniško okolje, namera) 

V nadaljnjih preglednicah, so prikazani rezultati opisne statistike za osebnostne lastnosti, 

ovire, podjetniško okolje in namero. V preglednicah imamo podan (Q) standardni odklon ali 

standardno deviacijo in (M) povprečno vrednost ali aritmetično sredino. Standardni odklon 

nam pove, kako so naše pridobljene vrednosti razpršene okoli povprečja. Višja kot je vrednost 

standardnega odklona, bolj so enote v vzorcu razpršene, in obratno, nižja vrednost kaže na 

manjšo razpršenost enot in večjo koncentracijo enot okoli aritmetične sredine. V naših 

primerih si lahko pomagamo s standardizirano porazdelitvijo pod normalno krivuljo: interval 

(M–Q, M+Q) da vrednost 68 odstotkov in interval (M–2Q, M+2Q) da vrednost 95 odstotkov. 

V nadaljevanju v preglednici 6 prikazujemo povprečno vrednost in standardni odklon 

ocenjenih osebnostnih lastnosti študentov, ki so izpolnili vprašalnik. V vprašalniku je bilo 

podanih 28 trditev s področja osebnostnih lastnosti; stopnjo strinjanja s trditvami so 

anketiranci ocenjevali na lestvici od 1 – zelo se strinjam do 5 – zelo se ne strinjam.  
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Povprečna vrednost, ki je seštevek vseh vrednosti, razdeljen na skupno število teh vrednosti 

trditev, se pri osebnostnih lastnostih giblje od 1,65 do 2,08, standardni odklon pa se giblje od 

0,747 do 1.  

Preglednica 6: Osebnostne lastnosti 

  Povprečna 

vrednost 

Standardni 

odklon 

Sem motiviran-a 1,73 0,827 

Usmerjen-a k doseganju dolgoročnih rezultatov 1,65 0,767 

Odločen-a, da dosežem svoje cilje 1,66 0,831 

Navezujem stik z najrazličnejšimi ljudmi 1,90 1,000 

Sem samokritičen-a 1,80 0,878 

Zavedam se da moje ideje niso brezhibne 1,79 0,845 

Znam se prilagoditi na spremembe 1,95 0,933 

Priznavam zasluge drugim 1,82 0,906 

Znam pohvaliti tudi ideje drugih 1,73 0,827 

Svoje ideje z veseljem delim z drugimi 2,01 0,912 

Znam se osvoboditi od klasičnih, uveljavljenih okvirov 1,96 0,807 

Sem odprta oseba in imam rad-a spremembe 1,98 0,929 

V življenju obstajajo priložnosti, ki so še neraziskane 1,67 0,804 

Sem multidisciplinaren-na 1,99 0,877 

Nisem ozko usmerjen-a 1,99 0,968 

Znam povezovati ljudi 2,01 0,900 

Znam tiho delovati 2,02 0,882 

Se zavedam lastne odgovornosti 1,78 0,757 

Delujem v dobro sebe in soljudi 1,81 0,786 

Trdno sem prepričan-a v svojo idejo 2,08 0,816 

Imam močne etične vrednote 1,73 0,747 

V življenju so mi pomembne vrednote 1,72 0,867 

Vrednote kot so strokovnost, obveščenost, zaupnost, poštenost, 

resničnost ter prizadevnost so mi blizu 

1,73 0,840 

Pomembni so mi ljudje okoli mene 1,69 0,786 

Verjamem, da lahko uspeš z etičnim in korektnim delom 1,83 0,902 

Varovanje okolja se mi zdi pomembno 1,79 0,807 

Rad-a se vključujem v dogajanje v moji skupnosti 2,09 0,895 

Rad-a imam ljudi 1,96 0,939 

Prostovoljno udejstvovanje mi ni tuje 1,98 0,962 

 

Če opredelimo prvi primer, »Sem motiviran-a«, ima povprečno vrednost 1,73, razpršenost 

okoli te povprečne vrednost pa nam da standardni odklon. V primeru vseh trditev s področja 

osebnostnih lastnosti je standardni odklon blizu 1, kar pomeni, da je vrednost velika. V 

primeru »sem motivirana« je standardni odklon 0,827, kar pomeni, da je 68 odstotkov vseh 

ocen, ki so jih podali študenti na lestvici od 1 do 5, med 0,903 in 2,557, torej za 0,827 manj in 
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0,827 več od povprečne vrednosti. Največji standardni odklon se pojavi pri trditvi 

»navezujem stik z najrazličnejšimi ljudmi«, ta je dosegel vrednost 1. 

Ob upoštevanju podatkov iz preglednice in standardizirane porazdelitve pod normalno 

krivuljo lahko izračunamo rezultate za vse trditve. 

Preglednica 7 prikazuje največjo oviro za ustanovitev socialnega podjetja v podjetniškem 

okolju. Podana sta povprečna vrednost in standardni odklon za ocenjene ovire. Ovire za 

ustanovitev socialnega podjetja v podjetniškem okolju so anketiranci ocenjevali na lestvici od 

1 – zelo se strinjam do 5 – zelo se ne strinjam. V raziskavi je bilo podanih deset trditev s 

področja ovir v podjetniškem okolju.  

Preglednica 7: Največja ovira za ustanovitev socialnega podjetja v podjetniškem 

okolju 

 

Povprečna 

vrednost 

Standardni 

odklon 

Pomanjkanje znanja s področja socialnega podjetništva 1,85 0,793 

Pomanjkanje strokovne izobrazbe in virov informacij 1,90 0,808 

Strah pred neuspehom 1,96 0,871 

Nimam poslovne ideje 2,17 1,028 

Negativen odnos družine in prijateljev do samozaposlitve 2,87 1,182 

Administrativne ovire 2,31 1,083 

Neugodna davčna politika 1,96 0,943 

Premajhna finančna podpora s strani državnih institucij 1,78 0,895 

Ekonomsko in politično okolje je neugodno 2,04 0,977 

Ne verjamem, da lahko v Sloveniji uspeš z etičnim in korektnim delom 2,37 1,168 

 

Povprečna vrednost, ki je seštevek vseh vrednosti, razdeljen na skupno število teh vrednosti 

trditev, se pri ovirah giblje od 1,78 do 2,87, standardni odklon pa se giblje od 0,793 do 1,182. 

V tem primeru si pomagamo s standardizirano porazdelitvijo pod normalno krivuljo: interval 

(M–Q, M+Q) da vrednost 68 odstotkov in interval (M–2Q, M+2Q) da vrednost 95 odstotkov. 

Če opredelimo prvi primer, »pomanjkanje znanja s področja socialnega podjetništva«, ima 

povprečno vrednost 1,85, razpršenost okoli te povprečne vrednost pa nam da standardni 

odklon. V primeru »pomanjkanje znanja s področja socialnega podjetništva« je standardni 

odklon 0,793, kar pomeni, da je 68 odstotkov vseh ocen, ki so jih podali študenti na lestvici 

od 1 do 5, med 1,057 in 2,643, torej za 0,793 manj in 0,793 več od povprečne vrednosti. 

Če je standardni odklon večji od 1 in manjši od 2, upoštevamo standardizirano porazdelitev 

pod normalno krivuljo: interval (M–2Q, M+2Q), ki da vrednost 95 odstotkov. Če opredelimo 

primer »negativen odnos družine in prijateljev do samozaposlitve«, ki ima povprečno 

vrednost 2,87 in standardni odklon 1,182, pomeni, da je 95 odstotkov vseh ocen, ki so jih 
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podali študenti na lestvici od 1 do 5, med 1,688 in 4,052, torej za 1,182 manj in 1,182 več od 

povprečne vrednosti. 

Ob upoštevanju podatkov iz preglednice in standardizirane porazdelitve pod normalno 

krivuljo lahko izračunamo rezultate za vse trditve. 

Preglednica 8 prikazuje podjetniško okolje na področju socialnega podjetništva v Sloveniji. 

Podana sta povprečna vrednost in standardni odklon ocenjenega podjetniškega okolja. V 

vprašalniku je bilo podanih devet trditev s področja podjetniškega okolja. Anketiranci so 

stopnjo strinjanja s podanimi trditvami ocenjevali na lestvici od 1 – zelo se strinjam do 5 – 

zelo se ne strinjam.  

Preglednica 8: Podjetniško okolje na področju socialnega podjetništva v Sloveniji 

  

Povprečna 

vrednost 

Standardni 

odklon 

Razpoložljivost različnih finančnih virov za nova in rastoča socialna 

podjetja je zadostna 

3,28 1,092 

Zasnovanost in vodenje vladne politike je pravilna 3,48 1,030 

Izvajanje vladnih programov, ki ustvarjajo pogoje za razvoj socialnega 

podjetništva je učinkovito 

3,38 0,978 

Razširjenost in kakovost izobraževanja in usposabljanja za podjetništvo 

je zadovoljiva 

3,24 1,115 

Kulturne in družbene norme, podpirajo podjetniško aktivnost 3,08 1,041 

V Sloveniji družba pričakuje, da podjetja del dobička vrne skupnosti 

tako, da podprejo pomembne družbene in okoljske projekte 

2,86 0,978 

V Sloveniji družbene in okoljske probleme ter probleme skupnosti v 

splošnem bolj učinkovito rešujejo podjetniki kot vlada 

2,40 0,897 

V Sloveniji je družbena odgovornost pomemben vir konkurenčnih 

prednosti za nova in rastoča podjetja 

2,56 0,913 

V Sloveniji podjetja, ki promovirajo svoje okoljske in družbene 

projekte, naletijo prej na nezaupanje kot na odobravanje 

2,62 1,056 

 

Povprečna vrednost, ki je seštevek vseh vrednosti, razdeljen na skupno število teh vrednosti 

trditev, se pri podjetniškem okolju giblje od 2,4 do 3,48, standardni odklon pa se giblje od 

0,897 pa do 1,115. V tem primeru si pomagamo s standardizirano porazdelitvijo pod 

normalno krivuljo: interval (M–Q, M+Q) da vrednost 68 odstotkov in interval (M–2Q, 

M+2Q) da vrednost 95 odstotkov. 

Če opredelimo prvi primer, »razpoložljivost različnih finančnih virov za nova in rastoča 

socialna podjetja je zadostna«, ima povprečno vrednost 3,28, razpršenost okoli te povprečne 

vrednosti pa nam da standardni odklon. V primeru »razpoložljivost različnih finančnih virov 

za nova in rastoča socialna podjetja je zadostna« je standardni odklon 1,092, kar pomeni, da je 
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95 odstotkov vseh ocen, ki so jih podali študenti na lestvici od 1 do 5, med 2,188 in 4,372, 

torej za 1,092 manj in 1,092 več od povprečne vrednosti.  

Ob upoštevanju podatkov iz preglednice in standardizirane porazdelitve pod normalno 

krivuljo lahko izračunamo rezultate za vse trditve. 

Preglednica 9 prikazuje namero za ustanovitev socialnega podjetja. Podana je povprečna 

vrednost in standardni odklon analizirane namere. Stopnjo strinjanja s posamezno namero za 

ustanovitev socialnega podjetja v Sloveniji so anketiranci ocenjevali na lestvici od 1 – zelo se 

strinjam do 5 – zelo se ne strinjam. 

V vprašalniku so bile podane štiri trditve s področja namere. Povprečna vrednost, ki je 

seštevek vseh vrednosti, razdeljen na skupno število teh vrednosti trditev, je bila pri 

posamezni trditvi o nameri 2,09, 1,91, 2,07 in 2,39, standardni odkloni pa 1,030, 0,937, 

00,998 in 1,062. V tem primeru si pomagamo s standardizirano porazdelitvijo pod normalno 

krivuljo: interval (M–Q, M+Q) da vrednost 68 odstotkov in interval (M–2Q, M+2Q) da 

vrednost 95 odstotkov. 

Preglednica 9: Namera za ustanovitev socialnega podjetja 

  

Povprečna 

vrednost 

Standardni 

odklon 

Vedno sem si želel-a delati v svojem podjetju (oz. biti samozaposlen) 2,09 1,030 

Če bom imel-a možnost bom odprl-a svoje lastno podjetje 1,91 0,937 

Raje sem sam-a svoj šef, kot da sem nekje zaposlen-a 2,07 0,998 

Raje ustanovim svoje podjetje, kot da sem manager-ka nekega že 

obstoječega 

2,39 1,062 

 

Če opredelimo prvi primer, »vedno sem si želel-a delati v svojem podjetju (oz. biti 

samozaposlen)«, ima povprečno vrednost 2,09, razpršenost okoli te povprečne vrednost pa 

nam da standardni odklon. V primeru »vedno sem si želel-a delati v svojem podjetju (oz. biti 

samozaposlen)« je standardni odklon 1,030, kar pomeni, da je 95 odstotkov vseh ocen, ki so 

jih podali študenti na lestvici od 1 do 5, med 1,06 in 3,12, torej za 1,030 manj in 1,030 več od 

povprečne vrednosti.  

Ob upoštevanju podatkov iz preglednice in standardizirane porazdelitve pod normalno 

krivuljo lahko izračunamo rezultate za vse trditve. 

5.3 Faktorska analiza 

Če želimo v raziskavi zmanjšati število spremenljivk in jih združiti ter opredeliti z novim 

nazivom, ki opisuje skupne značilnosti vključenih oz. združenih spremenljivk, moramo 
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uporabiti faktorsko analizo. Rezultat je je boljši, če so spremenljivke normalno porazdeljene, 

kar je najpomembnejši vidik za uspešno analizo. Pomembno je tudi, da so spremenljivke 

oblikovane tako, da analiza lahko oblikuje skupne faktorje. Tem damo nova imena (Statistik  

2014a). 

 Skupinam spremenljivk, kot so osebnostne lastnosti, podjetniško okolje, ovire, podjetniška 

namera, smo določili skupne faktorje. Faktorji nam povedo, v koliko faktorjev smo 

združili spremenljivke v našem vprašalniku in katera vprašanja spadajo k določenemu 

faktorju. Faktorski model smo ocenili v dveh korakih, določili smo oceno komunalitet 

(skupnega prostora) z metodo glavnih osi (PAF) ter ocenili faktorske uteži z rotacijo. 

Komunalitete lahko določimo, ko določimo skupne faktorje. S KMO-testom in 

Bartlettovim testom smo ugotovili primernost podatkov za faktorsko analizo.  

 KMO ima vrednosti od 0 do 1, majhne vrednosti nakazujejo, da imajo spremenljivke v 

splošnem premalo skupnega, da bi zagotovile faktorsko analizo. KMO naj bi bil vsaj 0,50. 

Od 0,00 do 0,49 – nesprejemljivo; 0,50 do 0,59 – slabo; 0,60 do 0,69 – povprečno; 0,70 

do 0,79 – dobro; 0,80 do 0,89 – zelo dobro; 0,90 do 1,00 čudovito. 

 Bartlettov test nam v naši analizi pojasni, ali je korelacijska matrika identitetna matrika 

(če spremenljivke v korelacijski matriki niso povezane, bi pokazalo, da faktorska analiza 

ni primerna – če je p-vrednost manj kot 0,05, pa je rezultat ustrezen). 

5.3.1 Osebnostne lastnosti 

Pri osebnostnih lastnostih smo imeli 28 spremenljivk, ki smo jih združili v štiri faktorje. 

Faktorji so bili poimenovani glede na značilnost, ki jo pojasnjujejo. Uporabili smo metodo 

glavnih osi. Ustreznost spremenljivk za faktorsko analizo smo preverili s KMO-testom in 

Bartlettovim testom (preglednica 10). 

Preglednica 10: KMO in Bartlett test pridobivanja informacij o osebnostnih lastnostih 

Kaiser-Meyer-Olkin merjenje primernosti vzorčenja 0,914 

Bartlettov test Hi-kvadrat 2622,366 

df 406 

P-vrednost 0,000 

 

KMO-test za naše spremenljivke znaša 0,914, kar pomeni, da imajo spremenljivke veliko 

skupnega in so primerne za faktorsko analizo. Pri Bartlettovem testu je p-vrednost 0,00, kar 

pomeni, da matrika ni identitetna, posledično pa je faktorska analiza ustrezna. S pomočjo 

faktorske matrike smo določilo faktorske uteži in komunalitete. Vrednosti »izvlečenih« 

komunalitet morajo biti nad 0,05, da lahko trditev v analizi upoštevamo. Pri faktorski matriki 

osebnostne lastnosti so vse komunalitete nad vrednostjo 0,05, kar pomeni da, lahko v analizi 

upoštevamo vse trditve (v prilogi celotna analiza).  



 

44 

V preglednici 11 je prikazana rotirana faktorska matrika, ki nam je podala skupne faktorje. 

Preglednica 11: Rotirana faktorska matrika za osebnostne lastnosti 

  Faktor 1 Faktor 2 Faktor 3 Faktor 4 

Sem motiviran-a 0,719 0,412 0,293 0,106 

Usmerjen-a k doseganju dolgoročnih 

rezultatov 

0,623 0,376 0,395 0,264 

Odločen-a, da dosežem svoje cilje 0,557 0,431 0,326 0,317 

Navezujem stik z najrazličnejšimi ljudmi 0,572 0,526 0,185 0,060 

Sem samokritičen-a 0,166 0,345 0,605 0,402 

Zavedam se da moje ideje niso brezhibne 0,118 0,303 0,684 0,321 

Znam se prilagoditi na spremembe 0,377 0,404 0,610 0,055 

Priznavam zasluge drugim 0,289 0,123 0,783 0,281 

Znam pohvaliti tudi ideje drugih 0,358 0,156 0,753 0,249 

Svoje ideje z veseljem delim z drugimi 0,334 0,415 0,595 0,068 

Znam se osvoboditi od klasičnih, uveljavljenih 

okvirov 

0,742 0,041 0,289 0,147 

Sem odprta oseba in imam rad-a spremembe 0,628 0,374 0,246 0,167 

V življenju obstajajo priložnosti, ki so še 

neraziskane 

0,511 0,236 0,430 0,353 

Sem multidisciplinaren-a 0,678 0,171 0,251 0,255 

Nisem ozko usmerjen-a 0,473 0,160 0,256 0,469 

Znam povezovati ljudi 0,641 0,245 0,118 0,363 

Znam tiho delovati 0,257 0,182 0,185 0,583 

Se zavedam lastne odgovornosti 0,429 0,195 0,329 0,690 

Delujem v dobro sebe in soljudi 0,462 0,263 0,276 0,600 

Trdno sem prepričan-a v svojo idejo 0,675 0,317 0,046 0,303 

Imam močne etične vrednote 0,428 0,545 0,282 0,258 

V življenju so mi pomembne vrednote 0,180 0,616 0,231 0,368 

Vrednote kot so strokovnost, obveščenost, 

zaupnost, poštenost, resničnost ter 

prizadevnost so mi blizu 

0,237 0,532 0,347 0,483 

Pomembni so mi ljudje okoli mene 0,065 0,551 0,349 0,546 

Verjamem, da lahko uspeš z etičnim in 

korektnim delom 

0,115 0,750 0,203 0,367 

Varovanje okolja se mi zdi pomembno 0,166 0,711 0,248 0,243 

Rad-a se vključujem v dogajanje v moji 

skupnosti 

0,312 0,759 0,068 0,070 

Rad-a imam ljudi 0,344 0,680 0,243 0,149 

Prostovoljno udejstvovanje mi ni tuje 0,368 0,567 0,234 0,033 

 

Z rotirano faktorsko analizo smo dobili štiri faktorje, poimenovali smo jih glede na lastnosti, 

ki jih. Faktor 1 smo poimenovali »usmerjenost v prihodnost«, faktor 2 smo poimenovali 
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»etične vrednote, delo z ljudmi«, faktor 3 smo poimenovali »lastne ideje« in faktor 4 »lastna 

odgovornost«. Te faktorje bomo uporabili tudi za potrjevanje prve hipoteze. 

5.3.2 Največje ovire za ustanovitev socialnega podjetja v podjetniškem okolju 

Pri največjih ovirah za ustanovitev socialnega podjetja v podjetniškem okolju smo imeli deset 

spremenljivk, ki smo jih s pomočjo rotiranja faktorske matrike združili v tri faktorje. Faktorji 

so bili poimenovani glede na značilnosti, ki jih pojasnjujejo. Uporabili smo metodo glavnih 

osi. Ustreznost spremenljivk za faktorsko analizo smo preverili s KMO-testom in 

Bartlettovim testom (preglednica 12). 

Preglednica 12: KMO in Bartlettov test pridobivanja informacij o največjih ovirah za 

ustanovitev socialnega podjetja v podjetniškem okolju 

Kaiser-Meyer-Olkin merjenje primernosti vzorčenja. 0,829 

Bartlettov test Hi-kvadrat 473,875 

df 45 

P-vrednost 0,000 

 

KMO-test za naše spremenljivke znaša 0,829, kar pomeni, da imajo spremenljivke veliko 

skupnega in so primerne za faktorsko analizo. Pri Bartlettovem testu je p-vrednost 0,00, kar 

pomeni, da matrika ni identitetna, posledično je faktorska analiza ustrezna. S pomočjo 

faktorske matrike smo določili faktorske uteži in komunalitete. Vrednosti »izvlečenih« 

komunalitet morajo biti nad 0,05, da lahko trditev v analizi upoštevamo. Pri faktorski matriki  

največje ovire za ustanovitev socialnega podjetja v podjetniškem okolju so vse komunalitete 

nad vrednostjo 0,05, kar pomeni, da lahko v analizi upoštevamo vse trditve (v prilogi celotna 

analiza).  

V preglednici 13 je rotirana faktorska matrika, ki nam je podala skupne faktorje. 
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Preglednica 13: Rotirana faktorska matrika za največje ovire za ustanovitev socialnega 

podjetja v podjetniškem okolju 

  Faktor 1 Faktor 2 Faktor 3 

Pomanjkanje znanja s področja socialnega podjetništva 0,470 0,647 –0,170 

Pomanjkanje strokovne izobrazbe in virov informacij 0,469 0,768 –0,128 

Strah pred neuspehom 0,589 0,242 0,122 

Nimam poslovne ideje 0,619 –0,108 0,331 

Negativen odnos družine in prijateljev do samozaposlitve 0,560 –0,052 0,383 

Administrativne ovire 0,598 0,082 0,437 

Neugodna davčna politika 0,493 –0,179 0,563 

Premajhna finančna podpora s strani državnih institucij 0,352 –0,302 0,456 

Ekonomsko in politično okolje je neugodno 0,841 –0,271 –0,303 

Ne verjamem, da lahko v Sloveniji uspeš z etičnim in korektnim 

delom 

0,755 –0,216 –0,105 

 

Z rotirano faktorsko analizo smo dobili tri faktorje, poimenovali smo jih glede na lastnosti, ki 

jih zajemajo. Faktor 1 smo poimenovali »ovire in neugodno okolje za podjetništvo«, faktor 2 

smo poimenovali »pomanjkanje znanja in informacij o podjetništvu«, faktor 3 pa smo 

poimenovali »neugodna davčna in finančna podpora podjetjem«. Te faktorje bomo uporabili 

tudi za potrjevanje druge hipoteze. 

5.3.3 Podjetniško okolje na področju socialnega podjetništva v Sloveniji 

Pri podjetniškem okolju na področju socialnega podjetništva v Sloveniji smo imeli devet 

spremenljivk, ki smo jih združili v dva faktorja. Faktorja sta bila poimenovana glede na 

značilnosti, ki jih pojasnjujeta. Uporabili smo metodo glavnih osi. Ustreznost spremenljivk za 

faktorsko analizo smo preverili s KMO-testom in Bartlettovim testom (preglednica 14). 

Preglednica 14: KMO in Bartlett test pridobivanja informacij o podjetniškem okolju na 

področju socialnega podjetništva v Sloveniji 

Kaiser-Meyer-Olkin merjenje primernosti vzorčenja. 0,878 

Bartlettov test Hi-kvadrat 527,442 

df 36 

P-vrednost 0,000 

 

KMO-test za naše spremenljivke znaša 0,878, kar pomeni, da imajo spremenljivke veliko 

skupnega in so primerne za faktorsko analizo. Pri Bartlettovem testu je p-vrednost 0,00, kar 

pomeni, da matrika ni identitetna, posledično je faktorska analiza ustrezna. S pomočjo 

faktorske matrike smo določili faktorske uteži in komunalitete. Vrednosti »izvlečenih« 

komunalitet morajo biti nad 0,05, da lahko trditev v analizi upoštevamo. Pri faktorski matriki 
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podjetniško okolje na področju socialnega podjetništva v Sloveniji so vse komunalitete nad 

vrednostjo 0,05, kar pomeni, da lahko v analizi upoštevamo vse trditve (v prilogi celotna 

analiza).  

V naslednji preglednici 15 je rotirana faktorska matrika, ki je nam podala skupne faktorje. 

Preglednica 15: Rotirana faktorska matrika za podjetniško okolje na področju 

socialnega podjetništva v Sloveniji 

  Faktor 1 Faktor 2 

Razpoložljivost različnih finančnih virov za nova in rastoča socialna 

podjetja je zadostna 

0,835 0,197 

Zasnovanost in vodenje vladne politike je pravilna 0,838 0,175 

Izvajanje vladnih programov, ki ustvarjajo pogoje za razvoj socialnega 

podjetništva je učinkovito 

0,811 0,269 

Razširjenost in kakovost izobraževanja in usposabljanja za 

podjetništvo je zadovoljiva 

0,781 0,251 

Kulturne in družbene norme, podpirajo podjetniško aktivnost 0,772 0,300 

V Sloveniji družba pričakuje, da podjetja del dobička vrne skupnosti 

tako, da podprejo pomembne družbene in okoljske projekte 

0,672 0,391 

V Sloveniji družbene in okoljske probleme ter probleme skupnosti v 

splošnem bolj učinkovito rešujejo podjetniki kot vlada 

0,266 0,745 

V Sloveniji je družbena odgovornost pomemben vir konkurenčnih 

prednosti za nova in rastoča podjetja 

0,243 0,843 

V Sloveniji podjetja, ki promovirajo svoje okoljske in družbene 

projekte, naletijo prej na nezaupanje kot na odobravanje 

0,153 0,561 

 

Z rotirano faktorsko analizo smo dobili dva faktorja, poimenovali smo ju glede na lastnosti, ki 

jih zajemata. Faktor 1 smo poimenovali »vpliv države na ustanavljanje podjetij«, faktor 2 pa 

smo poimenovali »družbena odgovornost podjetij«. Ta dva faktorja bomo uporabili tudi za 

potrjevanje tretje hipoteze. 

5.3.4 Namera za ustanovitev socialnega podjetja 

Pri nameri za ustanovitev socialnega podjetja smo imeli štiri faktorje, ki smo jih združili v en 

faktor. Faktor je bil poimenovan glede na značilnosti, ki jih pojasnjuje. Uporabili smo metodo 

glavnih osi. Ustreznost spremenljivk za faktorsko analizo smo preverili s KMO-testom in 

Bartlettovim testom (preglednica 16). 
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Preglednica 16: KMO in Bartlett test pridobivanja informacij o nameri za ustanovitev 

socialnega podjetja 

Kaiser-Meyer-Olkin merjenje primernosti vzorčenja. 0,794 

Bartlettov test Hi-kvadrat 225,194 

df 6 

P-vrednost 0,000 

 

KMO-test za naše spremenljivke znaša 0,794, kar pomeni, da imajo spremenljivke veliko 

skupnega in so primerne za faktorsko analizo. Pri Bartlettovem testu je p-vrednost 0,00, kar 

pomeni, da matrika ni identitetna, posledično pa je faktorska analiza ustrezna. S pomočjo 

faktorske matrike smo določili faktorske uteži in komunalitete. Vrednosti »izvlečenih« 

komunalitet morajo biti nad 0,05, da lahko trditev v analizi upoštevamo. Pri faktorski matriki 

namera za ustanovitev socialnega podjetja so vse komunalitete nad vrednostjo 0,05, kar 

pomeni, da lahko v analizi upoštevamo vse trditve (v prilogi celotna analiza).  

V naslednji preglednici 17 je rotirana faktorska matrika, ki je nam podala skupni faktor. 

Preglednica 17: Rotirana faktorska matrika za namero za ustanovitev socialnega 

podjetja 

 
Faktor 1 

Vedno sem si želel-a delati v svojem podjetju (oz. biti samozaposlen) 0,876 

Če bom imel-a možnost bom odprl-a svoje lastno podjetje 0,782 

Raje sem sam-a svoj šef, kot da sem nekje zaposlen-a 0,872 

Raje ustanovim svoje podjetje, kot da sem manager-ka nekega že obstoječega 0,794 

 

Z rotirano faktorsko matriko smo dobili en faktor, poimenovali smo ga glede na lastnosti, ki 

jih zajema. Faktor smo poimenovali »namera za ustanovitev«.  

5.4 Preverjanje hipotez 

Za preverjanje hipotez smo uporabili korelacijski koeficient. Pri tem smo uporabili skupne 

faktorje, ki smo jih pridobili z rotirano faktorsko analizo. Kot primeren test za potrjevanje 

faktorjev smo uporabili Spearmanovo korelacijo. 

Pearsonov koeficient korelacije je najpogosteje uporabljena mera linearne povezanosti dveh 

številskih spremenljivk. Izračun Pearsonovega koeficienta korelacije mora imeti izpolnjenih 

nekaj pogojev: spremenljivke so na intervalni ali razmernostni ravni, podatki so linearno 

povezani, podatki so normalno porazdeljeni (Statistik 2014b). Za določanje povezanosti 

spremenljivk, ki ne izpolnjujejo teh pogojev, se uporablja Spearmanov koeficient korelacije, 

ki smo uporabili tudi v naši analizi. 
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Spearmanov koeficient korelacije je statističen test, s katerim merimo moč monotonosti med 

podatki. Koeficient lahko ima pozitivno ali negativno vrednost od –1 in 1. Koeficient 

korelacije nam pove moč povezanosti dveh spremenljivk. Če ima koeficient pozitivno 

vrednost, potem se s povečevanjem ene spremenljivke povečuje tudi druga, če pa ima 

negativno vrednost, se s povečevanjem ene spremenljivke druga zmanjšuje (Statistik 2014b). 

P-vrednost: če p-vrednost znaša manj kot 0,05, lahko trdimo, da je korelacija statistično 

pomembna, če pa je p-vrednost večja kot 0,05, potem korelacija med dvema spremenljivkama 

ni statistično pomembna. 

Statistična pomembnost (p-vrednost korelacije) nam da podatek, kako zelo prepričani smo 

lahko, da korelacije (povezave) med spremenljivkami zares obstajajo v populaciji, iz katere je 

bil vzorec vzet; pove nam, ali lahko razlike posplošimo iz vzorca na celotno populacijo. Če je 

p-vrednost manjša kot 0,05, to pomeni, da lahko s stopnjo 5 odstotkov tveganja trdimo, da 

statistično pomembne povezave (korelacije) obstajajo. To pomeni, da obstaja petodstotna 

verjetnost (ali manj), da smo prišli do takšnih povezav v našem vzorcu po naključju. Pove 

nam, kako zanesljivi so konkretni rezultati iz našega vzorca. 

Če je sig manjša kot 0,01, potem lahko s stopnjo 1 odstotka tveganja trdimo, da se statistično 

pomembne povezave pojavljajo. 

5.4.1 Hipoteza H1  

Hipoteza H1: Osebnostne lastnosti mladih so statistično značilno povezane z namero o 

ustanovitvi socialnega podjetja. 

Hipotezo smo preverili s Spearmanovo korelacijo. Korelacija pomeni povezanost in ugotavlja, 

kako se ena spremenljivka povezuje z drugo. Odgovarja na vprašanje, ali se s povečevanjem 

ene spremenljivke povečuje tudi druga spremenljivka. 

Preglednica 18: Spearmanova korelacija za hipotezo 1 

    

Usmerjenost 

v prihodnost 

Etične 

vrednote, delo 

z ljudmi 

Lastne 

ideje 

Lastna 

odgovornost 

Namera za 

ustanovitev 

Koeficient 

korelacije 

0,319** 0,099 –0,263* –0,148 

Asimp. p-vrednost 

(2-stranska) 

0,009 0,422 0,032 0,239 

 

Za faktorje (»usmerjenost v prihodnost«, »etične vrednote, delo z ljudmi«, »lastne ideje« in 

»lastna odgovornost«), ki smo jih pridobili s faktorsko matriko, smo izvedli statistični test 

Spermanova korelacija, s katerim želimo ugotoviti povezanost med spremenljivkami.  
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Povezavi med faktorjem »usmerjenost v prihodnost« ter faktorjem »lastne ideja« in faktorjem 

»namera za ustanovitev podjetja« sta statistično značilni.  

Pri tem preverimo moč povezanosti, ki je pri »usmerjenosti v prihodnost« 0,319 in je 

pozitivna in srednje močna, kar pomeni: več »usmerjenosti v prihodnost« pomeni večjo 

verjetnost za ustanovitev podjetja med mladimi. 

Preverimo še p-vrednost, ki za »usmerjenosti v prihodnost« znaša 0,009. P-vrednost je v 

našem primeru manjša kot 0,05, kar pomeni, da lahko na ravni 5 odstotkov tveganja trdimo, 

da statistično pomembne povezave (korelacije) obstajajo; pomeni, da obstaja 5-odstotna 

verjetnost (ali manj), da smo prišli do takšnih povezav v našem vzorcu po naključju. 

Tudi pri »lastni ideji« preverimo moč povezanosti. Pri »lastni ideji« je povezava negativna in 

nizka (–0,263). Več lastnih idej ne pomeni večje verjetnosti za ustanovitev podjetja.  

Preverimo še p-vrednost, ki za »lastne ideje« znaša 0,032. P-vrednost je v našem primeru 

manjša kot 0,05, kar pomeni, da lahko na ravni 5 odstotkov tveganja trdimo, da statistično 

pomembne povezave (korelacije) obstajajo; pomeni, da obstaja 5 odstotkov verjetnosti (ali 

manj), da smo prišli do takšnih povezav v našem vzorcu po naključju. 

Hipotezo H1, ki se glasi: »Osebnostne lastnosti mladih so statistično značilno povezane z 

namero o ustanovitvi socialnega podjetja za navedena faktorja,« potrdimo. 

Povezavi med »etične vrednote, delo z ljudmi« ter »lastna odgovornost« in »namera za 

ustanovitev podjetja« nista statistično značilni ali pomembni. 

5.4.2 Hipoteza H2 

Hipoteza H2: Ovire za razvoj podjetništva med mladimi so statistično značilno povezane z 

namero o ustanovitvi socialnega podjetja. 

Hipotezo smo preverili s Spearmanovo korelacijo. Korelacija pomeni povezanost in ugotavlja, 

kako se ena spremenljivka povezuje z drugo. Odgovarja na vprašanje, ali se s povečevanjem 

ene spremenljivke povečuje tudi druga spremenljivka. 
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Preglednica 19: Spearmanova korelacija za hipotezo 2 

    

Ovire in 

neugodno 

okolje za 

podjetništvo 

Pomanjkanje 

znanja in 

informacij o 

podjetništvu 

Neugodna 

davčna in 

finančna podpora 

podjetjem 

Namera za 

ustanovitev 

Koeficient korelacije 0,286* 0,187 0,172 

Asimp. p-vrednost (2-

stranska) 

0,020 0,127 0,185 

 

Za faktorje (»ovire in neugodno okolje za podjetništvo«, »pomanjkanje znanja in informacij o 

podjetništvu«, »neugodna davčna in finančna podpora podjetjem«), ki smo jih pridobili s 

faktorsko matriko, smo izvedli statistični test Spermanova korelacija, s katerim želimo 

ugotoviti povezanost med spremenljivkami. 

Povezava med »ovire in neugodno okolje za podjetništvo« se pozitivno povezuje z namero za 

ustanovitev, kar pomeni, da je statistično značilna. 

Pri tem preverimo moč povezanosti, ki je pri »ovire in neugodno okolje za podjetništvo« 

0,286 in se pozitivno povezuje z namero, vendar je moč povezanosti nizka. Kar pomeni, višje 

kot so »ovire in neugodno okolje za podjetništvo«, manjša je verjetnost za ustanovitev 

podjetja med mladimi. 

Preverimo še p-vrednost, ki je za »ovire in neugodno okolje za podjetništvo« 0,020.  

P-vrednost je v našem primeru manjša kot 0,05, kar pomeni, da lahko na ravni 5-odstotnega 

tveganja trdimo, da statistično pomembne povezave (korelacije) obstajajo; pomeni, da obstaja 

5-odstotna verjetnost (ali manj), da smo prišli do takšnih povezav v našem vzorcu po 

naključju. 

Hipotezo H2, ki se glasi: »Ovire za razvoj podjetništva so statistično značilno povezane z 

namero o ustanovitvi socialnega podjetja za naveden faktor,« potrdimo. 

Povezavi med »pomanjkanje znanja in informacij o podjetništvu« ter »neugodna davčna in 

finančna podpora podjetjem« in »namero za ustanovitev podjetja« nista statistično značilni ali 

pomembni. 

5.4.3 Hipoteza H3 

Hipoteza H3: Podjetniško okolje je statistično značilno povezano z namero o ustanovitvi 

socialnega podjetništva med mladimi. 
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Hipotezo smo preverili s Spearmanovo korelacijo. Korelacija pomeni povezanost in ugotavlja, 

kako se ena spremenljivka povezuje z drugo. Odgovarja na vprašanje, ali se s povečevanjem 

ene spremenljivke povečuje tudi druga spremenljivka. 

Preglednica 20: Spearmanova korelacija za hipotezo 3 

  

Vpliv države na 

ustanavljanje podjetij 

Družbena odgovornost 

podjetij 

Namera za 

ustanovitev 

Koeficient korelacije –0,077 0,085 

Asimp. p-vrednost (2-stranska) 0,537 0,490 

 

Za faktorja (»vpliv države na ustanavljanje podjetij« in »družbena odgovornost podjetij«), ki 

smo ju pridobili s faktorsko matriko, smo izvedli statistični test Spermanova korelacija, s 

katerim želimo ugotoviti povezanost med spremenljivkama. 

Povezava med faktorjema, ki določata podjetniško okolje in namero za ustanovitev, ni 

statistično značilna. 

Preverimo še p-vrednost, ki je za »vpliv države na ustanavljanje podjetij« 0,537 in za 

»družbena odgovornost podjetij« 0,490. P-vrednost je v našem primeru je nad 0,05, kar 

pomeni, da povezava ni statistično značilna.  

Hipotezo H3, ki se glasi: Podjetniško okolje je statistično značilno povezano z namero o 

ustanovitvi socialnega podjetja med mladimi, za navedena faktorja zavrnemo. 
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6 ZAKLJUČNE UGOTOVITVE IN PRIPOROČILA 

Kot poglavitni namen magistrske naloge smo si zadali preučiti dejavnike, ki vplivajo na 

odločitev za ustanovitev socialnega podjetja med mladimi. Preučili smo ovire za ustanovitev 

podjetja in podjetniško okolje za socialna podjetja. Preučili smo domačo in tujo literaturo ter 

druge razpoložljive vire, preverili zakonodajo in druge dejavnike, ki vplivajo na odločitev za 

socialno podjetništvo med mladimi, analizirali podjetniško okolje in ovire za spodbujanje 

socialnega podjetništva. Analizirali smo tudi osebnostne lastnosti, ki so pri mladih zelo 

pomembne za lastno podjetniško pot. 

6.1 Povzetek ugotovitev testiranja hipotez 

V nalogi je podana empirična raziskava, s katero smo proučili povezave »osebnostne 

lastnosti«, »ovire pri ustanovitvi socialnega podjetja«, »podjetniško okolje za socialna 

podjetja« z namero o ustanovitvi socialnega podjetja med mladimi. Podali smo tudi tri 

hipoteze, ki smo jih preverili za primer socialnega podjetništva. V poglavje so vključene 

povzete ugotovitve izvedene analize in potrditev hipotez. 

Poglavitni namen magistrske naloge je bil opredeliti dejavnike, ki vplivajo na odločitev za 

socialno podjetništvo med mladimi. Ugotovitve smo testirali s pomočjo postavljenih hipotez. 

Hipoteza H1: Osebnostne lastnosti mladih so statistično značilno povezane z namero o 

ustanovitvi socialnega podjetja. 

V anketi smo področje osebnostnih lastnosti preverjali z 28 trditvami, ki smo jih s pomočjo 

faktorske analize združili v štiri faktorje. Za te štiri faktorje smo poiskali povezave z namero o 

ustanovitvi podjetja. Po Spearmanovi korelaciji smo ugotovili, da sta faktorja »usmerjenost v 

prihodnost« in »lastne ideje« povezana z namero. Zato smo hipotezo za navedena faktorja 

potrdili.  

Če rezultate podamo za populacijo mladih, ugotovimo, da osebnostne lastnosti, ki so 

povezane z usmerjenostjo v prihodnost, pomenijo večjo verjetnost za ustanovitev socialnega 

podjetja. Pri osebnostnih lastnostih, ki so povezane z lastnimi idejami, pa glede na populacijo 

mladih ugotovimo, da več lastnih idej ne pomeni večje verjetnosti za ustanovitev podjetja.  

Pri izračunu p-vrednosti tudi ugotovimo, da lahko na ravni petodstotnega tveganja trdimo, da 

statistično pomembne povezave (korelacije) obstajajo, to pomeni, da obstaja petodstotna 

verjetnost ali manj, da smo prišli do takšnih povezav v našem vzorcu študentov po naključju. 

Skratka, pove nam, kako zanesljivi so konkretni rezultati iz našega vzorca. 

Hipoteza H2: Ovire za razvoj podjetništva med mladimi so statistično značilno povezane z 

namero o ustanovitvi socialnega podjetja. 
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V anketi smo imeli s področja ovir za razvoj podjetništva med mladimi navedenih deset 

trditev. S pomočjo faktorske analize smo določili tri faktorje, na katerih smo posledično 

preverjali hipotezo. Po Spearmanovi korelaciji, s katero smo preverjali hipotezo, smo 

ugotovili, da za faktor »ovire in neugodno okolje za podjetništvo«, ki zajema naslednje trditve 

(strah pred neuspehom, nimam poslovne ideje, negativen odnos družine in prijateljev do 

samozaposlitve, administrativne ovire, ekonomsko in politično okolje je neugodno, ne 

verjamem, da lahko v Sloveniji uspeš z etičnim in korektnim delom) ugotovimo, da verjetnost 

za ustanovitev socialnega podjetja z naraščanjem ovir upada. Posledično za ta faktor hipotezo 

potrdimo.  

Pri izračunu p-vrednosti tudi ugotovimo, da lahko na ravni petodstotnega tveganja trdimo, da 

statistično pomembne povezave (korelacije) obstajajo. To pomeni, da obstaja petodstotna 

verjetnost ali manj, da smo prišli do takšnih povezav v našem vzorcu študentov po naključju. 

Skratka, pove nam, kako zanesljivi so konkretni rezultati iz našega vzorca. 

Glede na teorijo, ki smo jo navedli v nalogi, je potrditev hipoteze jasna, saj smo pri 

proučevani teoriji ugotovili, da je v Sloveniji veliko najrazličnejših ovir, ki lahko mladim, 

željnim podjetništva preprečujejo prihod na trg kot samostojni podjetnik.  

Hipoteza H3: Podjetniško okolje je statistično značilno povezano z namero o ustanovitvi 

socialnega podjetništva med mladimi  

Anketni vprašalnik s področja podjetniškega okolja je zajemal devet trditev, ki smo jim s 

pomočjo faktorske analize določili dva faktorja. Po Spearmanovi korelaciji, s katero smo 

preverjali hipotezo, smo ugotovili, da povezava med podjetniškim okoljem in namero ni 

statistično značilna, zato hipotezo zavrnemo. 

Hipoteze smo testirali na vzorcu 105 izpolnjenih vprašalnikov študentov, ki obiskujejo 

Fakulteto za management v Kopru. 

6.2 Predlogi in možnosti na področju socialnega podjetništva 

Magistrska naloga temelji na empiričnih in teoretičnih ugotovitvah. Preučuje področje 

socialnega podjetništva med mladimi v Sloveniji. To področje je aktualna tema tako na 

evropski, državni kot tudi lokalni ravni. Na teh ravneh potekajo različni ukrepi in razpisi, ki 

mlade spodbujajo k ustanovitvi ene od oblik podjetništva. Glede na to, da smo v raziskavi 

ugotovili, da imajo mladi tudi namero o ustanovitvi socialnega podjetja, je zelo pomembno, 

da država področje razvoja podjetništva čim bol podpira na najrazličnejše načine. Seveda pa 

je tudi dolžnost mladih, da se informirajo o možnostih, ki jih ponujajo tako evropska skupnost 

kot država in lokalna skupnost.  
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V Sloveniji je veliko socialnih, okoljskih in ekonomskih težav, ki bi jih glede na proučevano 

literaturo lahko reševali tudi s pomočjo socialnega podjetništva. Kot je navedeno v 

teoretičnem delu, so na področju socialnega podjetništva najrazličnejše priložnosti, kot so 

ekološka proizvodnja hrane, varstvo okolja – primer ponovne uporabe oblačil in drugih 

materialov, obnovljivi viri energije – primer lesni centri, zelena ekonomija, zeleni turizem, ki 

je trenutno v Sloveniji tudi v razvoju, šport, spodbujanje razvoja lokalnih skupnosti, področje 

sociale, kot je naveden primer doma za starejše na kmetijah … Vse to so možnosti in 

priložnosti, ki bodo v prihodnosti vedno bolj pomembne za zdravo okolje. 

Ugotovitve in zbrani podatki izvedene raziskave bodo lahko osnova drugim raziskovalcem pri 

izpeljavi nadaljnjih analiz. V uvodu magistrske naloge smo navedli omejitve raziskave, zaradi 

česar bi bilo v prihodnje smiselno opraviti obsežnejšo raziskavo, ki bi jo bilo smiselno 

razširiti. Vsebinska omejitev izvedene in predstavljene raziskave je omejenost vzorca, zato bi 

bilo nadaljnjo raziskavo primerno izvesti na večjem vzorcu: 

 raziskavo razširiti na populacijo mladih študentov, ki obiskujejo različne slovenske 

fakultete, 

 teoretični del primerjati s primeri iz tujine in končne raziskave primerjati z raziskavami, ki 

so bile izvedene med mladimi v tujini, 

 raziskavo izvesti v drugem časovnem obdobju, saj se pri mladih še lahko čuti vpliv 

finančne krize, zaradi katere imajo mladi drugačen pogled na podjetništvo ter posledično 

tudi na socialno podjetništvo. 
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7 SKLEP  

Socialo podjetništvo je ena od oblik podjetništva, pri kateri doseganje dobička ni osnovni cilj. 

Ta oblika podjetništva je v Sloveniji opredeljena tudi z Zakonom o socialnem podjetništvu. 

Socialno podjetništvo je družbeno podjetništvo, ki spodbuja družbeni razvoj, spodbuja 

prostovoljno delo in sodelovanje ljudi na državni in predvsem na lokalni ravni. Zelo 

pomembno je, da krepi inovativne ideje v družbi, ki pomagajo pri rešitvah s področja 

okoljskih, socialnih in drugih težav.  

Socialno podjetje velikokrat uvršamo med dobrodelne ustanove. Vendar socialno podjetje to 

ni, saj mora prav tako kot običajna podjetja pokrivati vse stroške, ki nastanejo pri poslovanju. 

Obenem mora dosegati cilje, ki so v povezavi z reševanjem družbenih težav v njegovem 

okolju. Namen socialnih podjetij je, da družba v njih vidi pozitiven vpliv. V evropski 

ekonomiji so rezultati socialnega podjetništva vidni v ustvarjanju novih kakovostnih delovnih 

mest. V krizi se je ta oblika podjetništva izkazala kot zelo stabilna, v obdobju krize so celo 

ustvarjala nova delovna mesta (Podjetniški portal 2013, 44). 

V teoretičnem delu naloge smo ugotovili, da je v Evropski uniji socialno podjetništvo že 

dodobra poznano in razvito. Tudi statistike kažejo, da se socialno podjetništvo v Evropi širi, 

to potrjuje, da imamo tudi v Sloveniji možnosti in priložnosti, ki jih je treba izkoristiti s 

pomočjo socialnega podjetništva. Ena od spodbud za mlade je tudi, da raziskave iz tujine 

poudarjajo, da so socialna podjetja lahko produktivna in konkurenčna in tako primerljiva s 

profitno usmerjenimi podjetji. Mlada generacija je vedno bolj podjetniško usposobljena in 

podjetniško naravnana, kar lahko daje spodbudo za razvoj različnih oblik podjetništva. 

Kot smo skozi magistrsko nalogo večkrat poudarjali, je socialno podjetništvo tudi velika 

priložnost za mlade. Na evropski, državni in lokalni ravni potekajo ukrepi, ki mlade 

spodbujajo k ustanovitvi lastnega podjetja. Trenutno je v teku operativni program evropske 

kohezijske politike do leta 2020, v katerem je veliko pozornosti namenjene prav socialnemu 

podjetništvu. Prav tu v prihodnosti pričakujemo večji razvoj socialnega podjetništva. 

V raziskavi smo pozornost posvetili osebnostnim lastnostnim, oviram in podjetniškemu 

okolju. Pri ustanovitvi podjetja so zelo pomembne ali celo na prvem mestu osebnostne 

lastnosti vsakega posameznika, ki se odloča za lastno podjetniško pot. Pri ustanovitvi podjetja 

pa velikokrat pride do ovir, ki jih je treba znati reševati, če želimo nadaljevati in doseči cilj. V 

veliko pomoč pri tem je lahko podjetniško okolje, ki nudi najrazličnejše informacije, 

izobraževanja, finančne in druge pomoči, ki pripomorejo k boljši odločitvi. Tudi v naši 

raziskavi smo ugotovili, da tako osebnostne lastnosti kot tudi ovire zelo vplivajo na namero o 

ustanovitvi podjetja. Podjetniško okolje je za razvoj podjetništva spodbudno, posledično pa je 

naša raziskava pokazala, da nima velikega vpliva na namen o ustanovitvi socialnega podjetja. 

Iz tega lahko sklepamo, da mlade najbolj zmotijo različne ovire, podjetniško okolje pa je 

samo dodatna spodbuda za ustanovitev socialnega podjetja, pri tem pa imajo v osnovi velik 
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vpliv osebnostne lastnosti vsakega posameznika, ki so zelo odvisne od okolja, iz katerega ta 

posameznik izhaja.  

Socialna podjetja omogočajo neposredno sodelovanje z ljudmi iz okolja, v katerem podjetje 

deluje. Daje jim možnost odzivanja na različne potrebe, ki jih okolje in ljudje potrebujejo. 

Poudarek je na lokalni samooskrbi, energiji, preoblikovanju propadlih podjetij v delavske 

zadruge, ustvarjanje novih delovnih mest za ranljivejše skupine ljudi in drugem. Ker socialna 

podjetja večinoma delujejo v lokalnemu okolju, uživajo večje zaupanje, s tem pa zagotavljajo 

stabilnejša in varnejša delovna mesta (Podjetniški portal 2013, 44). 

Iz praktičnih primerov lahko vidimo, da v Sloveniji delujejo uspešna socialna podjetja, kar je 

odlična popotnica za mlade, ki želijo ustanoviti socialno podjetje. Poudariti pa moramo, da 

socialno podjetništvo predstavlja samo eno vejo podjetništva v ekonomiji, ki ga je seveda 

treba ustrezno spodbujati, vendar pri tem ne smemo pozabiti na klasično podjetništvo, ki je 

tudi zelo pomembno za razvoj gospodarstva.  
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PRILOGE  

Priloga 1 Anketni vprašalnik 

Priloga 2 Izidi raziskave 

 





Priloga 1 

 

ANKETNI VPRAŠALNIK 

Sem Tanja Kokelj Jamnik in v okviru podiplomskega študija na Univerzi na Primorskem, 

Fakulteti za management, pripravljam magistrsko nalogo z naslovom »Socialno podjetništvo 

kot priložnost za mlade«. Zahvaljujem se vam, ker si boste vzeli čas za sodelovanje v tej 

raziskavi o socialno-podjetniških namerah študentov na Fakulteti za management. Vaši 

odgovori bodo analizirani skupaj z odgovori drugih študentov, ki sodelujejo v raziskavi. 

Prosim, če s klikom na Naslednja stran pričnete z izpolnjevanjem ankete.  

 

Q1 - Spol  
 Ženski  

 Moški  

 

Q2 - Stopnja in letnik študija  
 B1 (dodiplomski) 1. letnik  

 B1 (dodiplomski) 2. letnik  

 B1 (dodiplomski) 3. letnik  

 B1 (dodiplomski) absolvent  

 B2 (podiplomski) 1. letnik  

 B2 (podiplomski) 2. letnik  

 B2 (podiplomski) absolvent  

 

Q3 - Do sedaj sem med študijem obiskoval-a:  
 0 predmetov s področja podjetništva  

 1 predmet s področja podjetništva  

 več predmetov s področja podjetništva  

 

Q4 - Socialno podjetništvo mi je poznano:  
 Da  

 Ne  

 

Q5 - V naslednjem delu vprašalnika na podani lestvici ocenite trditve o vaših 

osebnostnih lastnostih.  

OSEBNOSTNE LASTNOSTI  
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Sem motiviran-a      
Usmerjen-a k doseganju dolgoročnih rezultatov      
Odločen-a, da dosežem svoje cilje      
Navezujem stik z najrazličnejšimi ljudmi      
Sem samokritičen-a      
Zavedam se da moje ideje niso brezhibne      
Znam se prilagoditi na spremembe      
Priznavam zasluge drugim       
Znam pohvaliti tudi ideje drugih      
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Svoje ideje z veseljem delim z drugimi      
Znam se osvoboditi od klasičnih, uveljavljenih okvirov      
Sem odprta oseba in imam rad-a spremembe      
V življenju obstajajo priložnosti, ki so še neraziskane      
Sem multidisciplinaren-a      
Nisem ozko usmerjen-a       
Znam povezovati ljudi      
Znam tiho delovati      
Se zavedam lastne odgovornosti      
Delujem v dobro sebe in soljudi      
Trdno sem prepričan-a v svojo idejo      
Imam močne etične vrednote      
V življenju so mi pomembne vrednote      
Vrednote kot so strokovnost, obveščenost, zaupnost, 

poštenost, resničnost ter prizadevnost so mi blizu      

Pomembni so mi ljudje okoli mene      
Verjamem, da lahko uspeš z etičnim in korektnim delom      
Varovanje okolja se mi zdi pomembno      
Rad-a se vključujem v dogajanje v moji skupnosti      
Rad-a imam ljudi      
Prostovoljno udejstvovanje mi ni tuje      
 

Q6 - V naslednjem delu vprašalnika na podani lestvici ocenite ovire za ustanovitev 

socialnega podjetja. NAJVEČJO OVIRO ZA USTANOVITEV SOCIALNEGA 

PODJETJA MI V PODJETNIŠKEM OKOLJU PREDSTAVLJA:  
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Pomanjkanje znanja s področja socialnega podjetništva      
Pomanjkanje strokovne izobrazbe in virov informacij      
Strah pred neuspehom      
Nimam poslovne ideje      
Negativen odnos družine in prijateljev do samozaposlitve      
Administrativne ovire      
Neugodna davčna politika       
Premajhna finančna podpora s strani državnih institucij      
Ekonomsko in politično okolje je neugodno      
Ne verjamem, da lahko v Sloveniji uspeš z etičnim in 

korektnim delom      
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Q7 - V naslednjem delu vprašalnika na podani lestvici ocenite podjetniško okolje na 

področju socialnega podjetništva v Sloveniji. 

PODJETNIŠKO OKOLJE NA PODROČJU SOCIALNEGA PODJETNIŠTVA V 

SLOVENIJI  
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Razpoložljivost različnih finančnih virov za nova in rastoča 

socialna podjetja je zadostna      

Zasnovanost in vodenje vladne politike je pravilna      
Izvajanje vladnih programov, ki ustvarjajo pogoje za razvoj 

socialnega podjetništva je učinkovito      

Razširjenost in kakovost izobraževanja in usposabljanja za 

podjetništvo je zadovoljiva      

Kulturne in družbene norme, podpirajo podjetniško aktivnost      
V Sloveniji družba pričakuje, da podjetja del dobička vrne 

skupnosti tako, da podprejo pomembne družbene in okoljske 

projekte 
     

V Sloveniji družbene in okoljske probleme ter probleme 

skupnosti v splošnem bolj učinkovito rešujejo podjetniki kot 

vlada 
     

V Sloveniji je družbena odgovornost pomemben vir 

konkurenčnih prednosti za nova in rastoča podjetja      

V Sloveniji podjetja, ki promovirajo svoje okoljske in 

družbene projekte, naletijo prej na nezaupanje kot na 

odobravanje 
     

 

Q8 - V naslednjem delu vprašalnika na podani lestvici ocenite vašo podjetniško namero 
za področje socialnega podjetništva. 

NAMERA ZA USTANOVITEV SOCIALNEGA PODJETJA  
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Vedno sem si želel-a delati v svojem podjetju (oz. biti 

samozaposlen)      

Če bom imel-a možnost bom odprl-a svoje lastno podjetje.       
Raje sem sam-a svoj šef, kot da sem nekje zaposlen-a.      
Raje ustanovim svoje podjetje, kot da sem manager-ka nekega 

že obstoječega      
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RAZISKAVA – OPISNA STATISTIKA 

Uvodni del vprašalnika 

Spol 
  

  Frekvenca Delež 

Ženski 78 74,3 

Moški 27 25,7 

Skupaj 105 100,0 

 

 

 

Stopnja in letnik študija 
  

  Frekvenca Delež 

B1 (dodiplomski) 1. letnik 18 17,1 

B1 (dodiplomski) 2. letnik 7 6,7 

B1 (dodiplomski) 3. letnik 10 9,5 

B1 (dodiplomski) absolvent 21 20,0 

B2 (podiplomski) 1. letnik 8 7,6 

B2 (podiplomski) 2. letnik 11 10,5 

B2 (podiplomski) absolvent 30 28,6 

Skupaj 105 100,0 
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Do sedaj sem med študijem obiskoval-a: 

  Frekvenca Delež 

0 predmetov s področja podjetništva 16 15,2 

1 predmet s področja podjetništva 46 43,8 

Več predmetov s področja podjetništva 43 41,0 

Skupaj 105 100,0 

 

 

 

Socialno podjetništvo mi je poznano: 
  

  Frekvenca Delež 

Da 79 75,2 

Ne 26 24,8 

Skupaj 105 100,0 
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Opisna statistika o osebnostnih lastnostih, ovirah, podjetniškemu okolju in nameri 

V naslednjem delu vprašalnika na podani lestvici ocenite trditve o vaših osebnostnih lastnostih.  

OSEBNOSTNE LASTNOSTI  

1 – sploh se ne strinjam, 5 – zelo se strinjam 

 
Povprečje Standardni odklon 

Sem motiviran-a 1,73 0,827 

Usmerjen-a k doseganju dolgoročnih rezultatov 1,65 0,767 

Odločen-a, da dosežem svoje cilje 1,66 0,831 

Navezujem stik z najrazličnejšimi ljudmi 1,90 1,000 

Sem samokritičen-a 1,80 0,878 

Zavedam se da moje ideje niso brezhibne 1,79 0,845 

Znam se prilagoditi na spremembe 1,95 0,933 

Priznavam zasluge drugim 1,82 0,906 

Znam pohvaliti tudi ideje drugih 1,73 0,827 

Svoje ideje z veseljem delim z drugimi 2,01 0,912 

Znam se osvoboditi od klasičnih, uveljavljenih okvirov 1,96 0,807 

Sem odprta oseba in imam rad-a spremembe 1,98 0,929 

V življenju obstajajo priložnosti, ki so še neraziskane 1,67 0,804 

Sem multidisciplinaren-a 1,99 0,877 

Nisem ozko usmerjen-a 1,99 0,968 

Znam povezovati ljudi 2,01 0,900 

Znam tiho delovati 2,02 0,882 

Se zavedam lastne odgovornosti 1,78 0,757 

Delujem v dobro sebe in soljudi 1,81 0,786 

Trdno sem prepričan-a v svojo idejo 2,08 0,816 

Imam močne etične vrednote 1,73 0,747 

V življenju so mi pomembne vrednote 1,72 0,867 

Vrednote kot so strokovnost, obveščenost, zaupnost, poštenost, 

resničnost ter prizadevnost so mi blizu 

1,73 0,840 

Pomembni so mi ljudje okoli mene 1,69 0,786 

Verjamem, da lahko uspeš z etičnim in korektnim delom 1,83 0,902 

Varovanje okolja se mi zdi pomembno 1,79 0,807 

Rad-a se vključujem v dogajanje v moji skupnosti 2,09 0,895 

Rad-a imam ljudi 1,96 0,939 

Prostovoljno udejstvovanje mi ni tuje 1,98 0,962 
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V naslednjem delu vprašalnika na podani lestvici ocenite trditve o vaših osebnostnih lastnostih.  

NAJVEČJO OVIRO ZA USTANOVITEV SOCIALNEGA PODJETJA MI V PODJETNIŠKEM OKOLJU 

PREDSTAVLJA 

1 – sploh se ne strinjam, 5 – zelo se strinjam  

 Povprečje 

Standardni 

odklon 

Pomanjkanje znanja s področja socialnega podjetništva 1,85 0,793 

Pomanjkanje strokovne izobrazbe in virov informacij 1,90 0,808 

Strah pred neuspehom 1,96 0,871 

Nimam poslovne ideje 2,17 1,028 

Negativen odnos družine in prijateljev do samozaposlitve 2,87 1,182 

Administrativne ovire 2,31 1,083 

Neugodna davčna politika 1,96 0,943 

Premajhna finančna podpora s strani državnih institucij 1,78 0,895 

Ekonomsko in politično okolje je neugodno 2,04 0,977 

Ne verjamem, da lahko v Sloveniji uspeš z etičnim in korektnim 

delom 

2,37 1,168 

 

 

1 2 3

Pomanjkanje znanja s področja socialnega podjetništva

Pomanjkanje strokovne izobrazbe in virov informacij

Strah pred neuspehom

Nimam poslovne ideje

Negativen odnos družine in prijateljev do samozaposlitve

Administrativne ovire

Neugodna davčna politika

Premajhna finančna podpora s strani državnih institucij

Ekonomsko in politično okolje je neugodno

Ne verjamem, da lahko v Sloveniji uspeš z etičnim in …

Ovira pri ustanovitvi (povprečje)
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V naslednjem delu vprašalnika na podani lestvici ocenite trditve o vaših osebnostnih lastnostih.  

PODJETNIŠKO OKOLJE NA PODROČJU SOCIALNEGA PODJETNIŠTVA V SLOVENIJI  

1 – sploh se ne strinjam, 5 – zelo se strinjam  

 
Povprečje 

Standardni 

odklon 

Razpoložljivost različnih finančnih virov za nova in rastoča socialna podjetja je 

zadostna 

3,28 1,092 

Zasnovanost in vodenje vladne politike je pravilna 3,48 1,030 

Izvajanje vladnih programov, ki ustvarjajo pogoje za razvoj socialnega podjetništva je 

učinkovito 

3,38 0,978 

Razširjenost in kakovost izobraževanja in usposabljanja za podjetništvo je zadovoljiva 3,24 1,115 

Kulturne in družbene norme, podpirajo podjetniško aktivnost 3,08 1,041 

V Sloveniji družba pričakuje, da podjetja del dobička vrne skupnosti tako, da podprejo 

pomembne družbene in okolijske projekte 

2,86 0,978 

V Sloveniji družbene in okolijske probleme ter probleme skupnosti v splošnem bolj 

učinkovito rešujejo podjetniki kot vlada 

2,40 0,897 

V Sloveniji je družbena odgovornost pomemben vir konkurenčnih prednosti za nova in 

rastoča podjetja 

2,56 0,913 

V Sloveniji podjetja, ki promovirajo svoje okolijske in družbene projekte, naletijo prej 

na nezaupanje kot na odobravanje 

2,62 1,056 
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V naslednjem delu vprašalnika na podani lestvici ocenite trditve o vaših osebnostnih lastnostih.  

NAMERA ZA USTANOVITEV SOCIALNEGA PODJETJA  

1 – sploh se ne strinjam, 5 – zelo se strinjam  

 Povprečje Standardni 

odklon 

Vedno sem si želel-a delati v svojem podjetju (oz. biti samozaposlen) 2,09 1,030 

Če bom imel-a možnost bom odprl-a svoje lastno podjetje. 1,91 0,937 

Raje sem sam-a svoj šef, kot da sem nekje zaposlen-a. 2,07 0,998 

Raje ustanovim svoje podjetje, kot da sem manager-ka nekega že obstoječega 2,39 1,062 
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Faktorska analiza 

Osebnostne lastnosti 

 
 

Uporabili smo metodo glavnih osi.  

KMO and Bartlett's Test 

Kaiser-Meyer-Olkin merjenje primernosti vzorčenja. 0,914 

Bartlettov test Hi-kvadrat 2622,366 

df 406 

P-vrednost 0,000 

 

Faktorska matrika 

 

Faktorske uteži Komunalitet

e 1 2 3 4 

Sem motiviran-a 0,810 –0,157 0,278 –0,159 0,783 

Usmerjen-a k doseganju dolgoročnih rezultatov 0,850 –0,147 0,087 –0,069 0,756 

Odločen-a, da dosežem svoje cilje 0,830 –0,058 0,096 0,012 0,702 

Navezujem stik z najrazličnejšimi ljudmi 0,719 0,038 0,322 –0,140 0,642 

Sem samokritičen-a 0,730 0,072 –0,369 –0,025 0,675 

Zavedam se da moje ideje niso brezhibne 0,684 0,062 –0,435 –0,127 0,677 

Znam se prilagoditi na spremembe 0,742 0,007 –0,116 –0,341 0,680 

Priznavam zasluge drugim 0,714 –0,192 –0,447 –0,209 0,790 

Znam pohvaliti tudi ideje drugih 0,743 –0,204 –0,367 –0,229 0,781 

Svoje ideje z veseljem delim z drugimi 0,722 0,043 –0,131 –0,321 0,643 

Znam se osvoboditi od klasičnih, uveljavljenih okvirov 0,637 –0,462 0,169 –0,090 0,657 

Sem odprta oseba in imam rad-a spremembe 0,741 –0,128 0,227 –0,073 0,623 

V življenju obstajajo priložnosti, ki so še neraziskane 0,763 –0,197 –0,072 0,009 0,627 

Sem multidisciplinaren-a 0,698 –0,322 0,161 0,014 0,617 

Nisem ozko usmerjen-a 0,666 –0,218 –0,034 0,208 0,535 
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Znam povezovati ljudi 0,698 –0,230 0,217 0,171 0,616 

Znam tiho delovati 0,568 –0,066 –0,138 0,356 0,473 

Se zavedam lastne odgovornosti 0,783 –0,184 –0,177 0,356 0,805 

Delujem v dobro sebe in soljudi 0,778 –0,139 –0,070 0,299 0,719 

Trdno sem prepričan-a v svojo idejo 0,698 –0,182 0,328 0,148 0,649 

Imam močne etične vrednote 0,774 0,118 0,110 –0,015 0,625 

Vživljanju so mi pomembne vrednote 0,693 0,325 –0,009 0,117 0,600 

Vrednote kot so strokovnost, obveščenost, zaupnost, 

poštenost, resničnost ter prizadevnost so mi blizu 

0,782 0,205 –0,124 0,156 0,694 

Pomembni so mi ljudje okoli mene 0,722 0,320 –0,237 0,220 0,728 

Verjamem, da lahko uspeš z etičnim in korektnim 

delom 

0,716 0,473 0,014 0,123 0,751 

Varovanje okolja se mi zdi pomembno 0,694 0,412 0,043 –0,005 0,653 

Rad-a se vključujem v dogajanje v moji skupnosti 0,647 0,393 0,323 –0,071 0,683 

Rad-a imam ljudi 0,738 0,285 0,169 –0,092 0,663 

Prostovoljno udejstvovanje mi ni tuje 0,639 0,189 0,196 –0,176 0,514 

Extraction Method: Principal Axis Factoring. 

4 factors extracted. 6 iterations required. 

 

Izvedemo rotacijo. 

Rotirana faktorska matrika 

  Faktor 1 Faktor 2 Faktor 3 Faktor 4 

Sem motiviran-a 0,719 0,412 0,293 0,106 

Usmerjen-a k doseganju dolgoročnih rezultatov 0,623 0,376 0,395 0,264 

Odločen-a, da dosežem svoje cilje 0,557 0,431 0,326 0,317 

Navezujem stik z najrazličnejšimi ljudmi 0,572 0,526 0,185 0,060 

Sem samokritičen-a 0,166 0,345 0,605 0,402 

Zavedam se da moje ideje niso brezhibne 0,118 0,303 0,684 0,321 

Znam se prilagoditi na spremembe 0,377 0,404 0,610 0,055 

Priznavam zasluge drugim 0,289 0,123 0,783 0,281 

Znam pohvaliti tudi ideje drugih 0,358 0,156 0,753 0,249 

Svoje ideje z veseljem delim z drugimi 0,334 0,415 0,595 0,068 

Znam se osvoboditi od klasičnih, uveljavljenih okvirov 0,742 0,041 0,289 0,147 

Sem odprta oseba in imam rad-a spremembe 0,628 0,374 0,246 0,167 

V življenju obstajajo priložnosti, ki so še neraziskane 0,511 0,236 0,430 0,353 

Sem multidisciplinaren-a 0,678 0,171 0,251 0,255 

Nisem ozko usmerjen-a 0,473 0,160 0,256 0,469 

Znam povezovati ljudi 0,641 0,245 0,118 0,363 

Znam tiho delovati 0,257 0,182 0,185 0,583 

Se zavedam lastne odgovornosti 0,429 0,195 0,329 0,690 

Delujem v dobro sebe in soljudi 0,462 0,263 0,276 0,600 

Trdno sem prepričan-a v svojo idejo 0,675 0,317 0,046 0,303 

Imam močne etične vrednote 0,428 0,545 0,282 0,258 

Vživljanju so mi pomembne vrednote 0,180 0,616 0,231 0,368 

Vrednote kot so strokovnost, obveščenost, zaupnost, poštenost, 

resničnost ter prizadevnost so mi blizu 

0,237 0,532 0,347 0,483 

Pomembni so mi ljudje okoli mene 0,065 0,551 0,349 0,546 

Verjamem, da lahko uspeš z etičnim in korektnim delom 0,115 0,750 0,203 0,367 

Varovanje okolja se mi zdi pomembno 0,166 0,711 0,248 0,243 

Rad-a se vključujem v dogajanje v moji skupnosti 0,312 0,759 0,068 0,070 

Rad-a imam ljudi 0,344 0,680 0,243 0,149 

Prostovoljno udejstvovanje mi ni tuje 0,368 0,567 0,234 0,033 

Extraction Method: Principal Axis Factoring.  

Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization. 

a. Rotation converged in 11 iterations. 
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Poimenovanje faktorjev 

Usmerjenost v prihodnost 

Etične vrednote, delo z 

ljudmi Lastne ideje Lastna odgovornost 

Sem motiviran-a Imam močne etične vrednote Sem samokritičen-a Znam tiho delovati 

Usmerjen-a k doseganju 

dolgoročnih rezultatov 

V življenju so mi pomembne 

vrednote 

Zavedam se da moje ideje 

niso brezhibne 

Se zavedam lastne 

odgovornosti 

Odločen-a, da dosežem 

svoje cilje 

Vrednote kot so strokovnost, 

obveščenost, zaupnost, 

poštenost, resničnost ter 

prizadevnost so mi blizu 

Znam se prilagoditi na 

spremembe 

Delujem v dobro 

sebe in soljudi 

Navezujem stik z 

najrazličnejšimi ljudmi 

Pomembni so mi ljudje okoli 

mene 

Priznavam zasluge drugim 

  

Znam se osvoboditi od 

klasičnih, uveljavljenih 

okvirov 

Verjamem, da lahko uspeš z 

etičnim in korektnim delom 

Znam pohvaliti tudi ideje 

drugih 

  

Sem odprta oseba in imam 

rad-a spremembe 

Varovanje okolja se mi zdi 

pomembno 

Svoje ideje z veseljem delim 

z drugimi   

V življenju obstajajo 

priložnosti, ki so še 

neraziskane 

Rad-a se vključujem v 

dogajanje v moji skupnosti 

    

Sem multidisciplinaren-a Rad-a imam ljudi     

Nisem ozko usmerjen-a Prostovoljno udejstvovanje 

mi ni tuje     

Znam povezovati ljudi       

Trdno sem prepričan-a v 

svojo idejo       
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NAJVEČJO OVIRO ZA USTANOVITEV SOCIALNEGA PODJETJA MI V 

PODJETNIŠKEM OKOLJU PREDSTAVLJA 

 
 

Uporabili smo metodo glavnih osi.  

KMO and Bartlett's Test 

Kaiser-Meyer-Olkin merjenje primernosti vzorčenja. 0,829 

Bartlettov test Hi-kvadrat 473,875 

df 45 

P-vrednost 0,000 

 

Faktorska matrika 

  

Faktorske uteži 

Komunalitete  1 2 3 

Pomanjkanje znanja s področja socialnega podjetništva 0,470 0,647 –0,170 0,669 

Pomanjkanje strokovne izobrazbe in virov informacij 0,469 0,768 –0,128 0,826 

Strah pred neuspehom 0,589 0,242 0,122 0,420 

Nimam poslovne ideje 0,619 –0,108 0,331 0,504 

Negativen odnos družine in prijateljev do samozaposlitve 0,560 –0,052 0,383 0,463 

Administrativne ovire 0,598 0,082 0,437 0,555 

Neugodna davčna politika 0,793 –0,179 –0,125 0,676 

Premajhna finančna podpora s strani državnih institucij 0,752 –0,302 –0,237 0,713 

Ekonomsko in politično okolje je neugodno 0,841 –0,271 –0,303 0,873 

Ne verjamem, da lahko v Sloveniji uspeš z etičnim in 

korektnim delom 

0,755 –0,216 –0,105 0,627 

Extraction Method: Principal Axis Factoring. 

a. Attempted to extract 3 factors. More than 25 iterations required. (Convergence=,001). Extraction was 

terminated. 

 

Izvedemo rotacijo  

Rotirana faktorska matrika 
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  Faktor 1 Faktor 2 Faktor 3 

Pomanjkanje znanja s področja socialnega podjetništva 0,470 0,647 –0,170 

Pomanjkanje strokovne izobrazbe in virov informacij 0,469 0,768 –0,128 

Strah pred neuspehom 0,589 0,242 0,122 

Nimam poslovne ideje 0,619 –0,108 0,331 

Negativen odnos družine in prijateljev do samozaposlitve 0,560 –0,052 0,383 

Administrativne ovire 0,598 0,082 0,437 

Neugodna davčna politika 0,493 –0,179 0,563 

Premajhna finančna podpora s strani državnih institucij 0,352 –0,302 0,456 

Ekonomsko in politično okolje je neugodno 0,841 –0,271 –0,303 

Ne verjamem, da lahko v Sloveniji uspeš z etičnim in korektnim 

delom 

0,755 –0,216 –0,105 

Extraction Method: Principal Axis Factoring. 

a. Attempted to extract 3 factors. More than 25 iterations required. (Convergence = 0,001). Extraction was 

terminated. 

 

Poimenovanje faktorjev  

Ovire in neugodno okolje za 

podjetništvo 

Pomanjkanje znanja in informacij o 

podjetništvu 

Neugodna davčna in finančna 

podpora podjetjem 

Strah pred neuspehom Pomanjkanje znanja s področja 

socialnega podjetništva 

Neugodna davčna politika 

Nimam poslovne ideje Pomanjkanje strokovne izobrazbe in 

virov informacij 

Premajhna finančna podpora s strani 

državnih institucij 

Negativen odnos družine in 

prijateljev do samozaposlitve 

    

Administrativne ovire     

Ekonomsko in politično okolje je 

neugodno 

    

Ne verjamem, da lahko v 

Sloveniji uspeš z etičnim in 

korektnim delom 
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Podjetniško okolje na področju socialnega podjetništva v Sloveniji 

 
 

Uporabili smo metodo glavnih osi.  

KMO and Bartlett's Test 

Kaiser-Meyer-Olkin merjenje primernosti vzorčenja. 0,878 

Bartlettov test Hi-kvadrat 527,442 

df 36 

P-vrednost 0,000 

 

Izvedemo rotacijo  

Faktorska matrika 

  

Faktorske uteži 

Komunalitete 1 2 

Razpoložljivost različnih finančnih virov za nova in rastoča socialna 

podjetja je zadostna 

0,818 –0,259 0,736 

Zasnovanost in vodenje vladne politike je pravilna 0,809 –0,280 0,733 

Izvajanje vladnih programov, ki ustvarjajo pogoje za razvoj socialnega 

podjetništva je učinkovito 

0,834 –0,185 0,730 

Razširjenost in kakovost izobraževanja in usposabljanja za podjetništvo 

je zadovoljiva 

0,799 –0,185 0,673 

Kulturne in družbene norme, podpirajo podjetniško aktivnost 0,816 –0,138 0,686 

V Sloveniji družba pričakuje, da podjetja del dobička vrne skupnosti 

tako, da podprejo pomembne družbene in okolijske projekte 

0,778 –0,009 0,605 

V Sloveniji družbene in okolijske probleme ter probleme skupnosti v 

splošnem bolj učinkovito rešujejo podjetniki kot vlada 

0,611 0,503 0,626 

V Sloveniji je družbena odgovornost pomemben vir konkurenčnih 

prednosti za nova in rastoča podjetja 

0,641 0,599 0,769 

V Sloveniji podjetja, ki promovirajo svoje okolijske in družbene projekte, 

naletijo prej na nezaupanje kot na odobravanje 

0,419 0,403 0,338 

Extraction Method: Principal Axis Factoring. 

a. 2 factors extracted. 13 iterations required. 
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Rotirana faktorska matrika 

  Faktor 1 Faktor 2 

Razpoložljivost različnih finančnih virov za nova in rastoča socialna podjetja je 

zadostna 

0,835 0,197 

Zasnovanost in vodenje vladne politike je pravilna 0,838 0,175 

Izvajanje vladnih programov, ki ustvarjajo pogoje za razvoj socialnega podjetništva je 

učinkovito 

0,811 0,269 

Razširjenost in kakovost izobraževanja in usposabljanja za podjetništvo je zadovoljiva 0,781 0,251 

Kulturne in družbene norme, podpirajo podjetniško aktivnost 0,772 0,300 

V Sloveniji družba pričakuje, da podjetja del dobička vrne skupnosti tako, da podprejo 

pomembne družbene in okolijske projekte 

0,672 0,391 

V Sloveniji družbene in okolijske probleme ter probleme skupnosti v splošnem bolj 

učinkovito rešujejo podjetniki kot vlada 

0,266 0,745 

V Sloveniji je družbena odgovornost pomemben vir konkurenčnih prednosti za nova in 

rastoča podjetja 

0,243 0,843 

V Sloveniji podjetja, ki promovirajo svoje okolijske in družbene projekte, naletijo prej 

na nezaupanje kot na odobravanje 

0,153 0,561 

Extraction Method: Principal Axis Factoring.  

 Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization. 

a. Rotation converged in 3 iterations. 

 

Poimenovanje faktorjev 

Vpliv države na ustanavljanje podjetij Družbena odgovornost podjetij 

Razpoložljivost različnih finančnih virov za nova in 

rastoča socialna podjetja je zadostna 

V Sloveniji družbene in okolijske probleme ter 

probleme skupnosti v splošnem bolj učinkovito 

rešujejo podjetniki kot vlada 

Zasnovanost in vodenje vladne politike je pravilna V Sloveniji je družbena odgovornost pomemben 

vir konkurenčnih prednosti za nova in rastoča 

podjetja 

Izvajanje vladnih programov, ki ustvarjajo pogoje za 

razvoj socialnega podjetništva je učinkovito 

V Sloveniji podjetja, ki promovirajo svoje 

okolijske in družbene projekte, naletijo prej na 

nezaupanje kot na odobravanje 

Razširjenost in kakovost izobraževanja in usposabljanja za 

podjetništvo je zadovoljiva 

  

Kulturne in družbene norme, podpirajo podjetniško 

aktivnost 

  

V Sloveniji družba pričakuje, da podjetja del dobička vrne 

skupnosti tako, da podprejo pomembne družbene in 

okolijske projekte 

  

 



Priloga 2 

 

Namera za ustanovitev socialnega podjetja 

 
 

Uporabili smo metodo glavnih osi.  

KMO and Bartlett's Test 

Kaiser-Meyer-Olkin merjenje primernosti vzorčenja. 0,794 

Bartlettov test Hi-kvadrat 225,194 

df 6 

P-vrednost 0,000 

 

Faktorska matrika  

 
Faktor 1 Komunalitete 

Vedno sem si želel-a delati v svojem podjetju (oz. biti samozaposlen) 0,876 0,768 

Če bom imel-a možnost bom odprl-a svoje lastno podjetje. 0,782 0,612 

Raje sem sam-a svoj šef, kot da sem nekje zaposlen-a. 0,872 0,761 

Raje ustanovim svoje podjetje, kot da sem manager-ka nekega že 

obstoječega 

0,794 0,631 

Extraction Method: Principal Axis Factoring. 

a. 1 factors extracted. 6 iterations required. 

 



Priloga 2 

 

PREVERJANJE HIPOTEZ 

H1: Osebnostne lastnosti so statistično značilno povezane z namero o ustanovitvi socialnega podjetja. 

Spearmanova korelacija 
Usmerjenost v 

prihodnost 

Etične vrednote, 

delo z ljudmi 
Lastne ideje 

Lastna 

odgovornost 

Namera za 

ustanovitev 

Koeficient korelacije 0,319** 0,099 –0,263* –0-,148 

Asimp. p-vrednost (2-

stranska) 

0,009 0,422 0,032 0,239 

 

 
 

H2: Ovire za razvoj podjetništva so statistično značilno povezane z namero o ustanovitvi socialnega 

podjetja. 

Spearmanova 

korelacija 
  

Ovire in 

neugodno 

okolje za 

podjetništvo 

Pomanjkanje znanja 

in informacij o 

podjetništvu 

Neugodna davčna in 

finančna podpora 

podjetjem 

Namera za 

ustanovitev 

Koeficient korelacije 0,286* 0,187 0,172 

Asimp. p-vrednost (2-

stranska) 

0,020 0,127 0,185 

 

H3: Podjetniško okolje je statistično značilno povezano z namero o ustanovitvi socialnega 

podjetništva. 

Spearmanova korelacija    

Vpliv države na 

ustanavljanje podjetij 

Družbena odgovornost 

podjetij 

Namera za ustanovitev Koeficient korelacije –0,077 0,085 

Asimp. p-vrednost (2-stranska) 0,537 0,490 

 


