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POVZETEK 

Namen magistrske naloge je ugotoviti napredek pri razvoju socialnega podjetništva v 

Sloveniji. Preučili smo izvedene ukrepe in aktivnosti za uresničevanje razvojnih ciljev ter 

dejavnike, ki vplivajo na razvoj. Raziskovanje v empiričnem delu je temeljilo na analizi 

vsebine sekundarnih in primarnih podatkov, pridobljenih z intervjuji v štirih izbranih 

socialnih podjetjih. Ugotovljeno je bilo, da obstaja več dejavnikov, ki zavirajo socialno 

podjetništvo kot takih, ki ga spodbujajo. Negativni dejavniki so predvsem pomanjkljiva 

zakonodaja, slabo razvito podporno okolje, neusklajeno delovanje politik ter pomanjkanje 

finančnih in drugih spodbud. V nalogi zato podajamo priporočila za pospeševanje razvoja 

socialnega podjetništva. 

Ključne besede: socialno podjetništvo, socialno podjetje, podporno okolje, podporne 

organizacije, ranljive skupine, družbeni učinek. 

SUMMARY 

The aim of the master’s thesis is to establish the progress in the development of social 

entrepreneurship in Slovenia. The adopted measures and activities for the implementation of 

development goals and factors influencing development have been studied. The research in 

the empirical part is based on the analysis of the secondary and primary data content obtained 

by means of interviews in four selected social enterprises. It has been ascertained that the 

factors that function as an impediment to social entrepreneurship outnumber the factors that 

encourage it. The negative factors mostly include insufficient legislation, underdeveloped 

supporting environment, a lack of coherence in the impact of policies and a lack of financial 

and other incentives. Consequently the thesis recommends measures to boost the development 

of social entrepreneurship. 

Keywords: social entrepreneurship, social enterprise, supporting environment, supporting 

organizations, vulnerable groups, social impact. 
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1 UVOD 

V zadnjih letih se svet sooča s širjenjem korporacij, globalizacijo in težnjo po čim večjem 

dobičku. Posledica tega je globalna neuravnoteženost, kjer ima ustvarjanje dobička prednost 

pred družbenimi vrednotami. Vpliv globalne krize se odraža tudi v povečanem številu 

brezposelnih. Kot kažejo predvidevanja, bo v Evropski uniji (EU) stopnja brezposelnosti v 

letu 2020 še vedno visoka, med brezposelnimi bo velik delež mladih. Na rešitev te 

problematike bodo bistveno vplivala socialna podjetja. Pričakovati je, da se bo v prihodnosti 

koncept socialnega podjetništva razširil. Socialna podjetja bodo prevzela vodilno vlogo pri 

širjenju demokracije, enakosti, sodelovanja, odprtih možnosti za vse skupine ljudi in družbene 

koristi (British Council 2014, 3-8). 

Socialna podjetja vplivajo na življenje ljudi po vsem svetu. Prinašajo pozitivne spremembe, ki 

pomagajo reševati družbene in okoljske težave in omogočajo odprto, trajnostno usmerjeno in 

uspešnejšo prihodnost za vse (British Council 2014, 2). 

1.1 Opredelitev raziskovalnega problema in teoretična izhodišča 

V evropskem prostoru lahko zasledimo več različnih pojmovanj in definicij socialnega 

podjetništva, ki so odraz zgodovinskih, kulturnih in jezikovnih razlik. Socialno podjetništvo, 

solidarnostno gospodarstvo, skupnostno podjetništvo, družbeno podjetništvo, socialna 

ekonomija, tretji sektor, nevladne organizacije in ostala poimenovanja pa imajo skupno to, da 

vsi opredeljujejo dejavnost socialnega podjetništva. Njihov cilj je zagotavljati proizvode in 

storitve v javnem interesu, spodbujati inovativnost pri reševanju socialnih, gospodarskih in 

okoljskih problemov, ustvarjati delovna mesta za ranljive skupine ljudi ter spodbujati 

sodelovanje, prostovoljstvo in družbeno solidarnost (Mesojedec idr. 2012, 17). 

Evropska komisija je leta 2011 za Evropski parlament pripravila iniciativo o socialnem 

podjetništvu, v kateri je navedena definicija socialnega podjetja. Česen (2012, 35–36) 

povzema definicijo v treh točkah: 

- razlog za poslovno aktivnost, ki je pogosto na visoki ravni inovativnosti, so socialni in 

družbeni cilji splošnega dobra,  

- dobički se reinvestirajo za doseganje družbeno koristnih ciljev, 

- organizacijska oblika in lastništvo odražata njihovo poslanstvo. 

Zaradi razmaha finančne in gospodarske krize v Sloveniji lahko ugotovimo, da se tudi 

kapitalizem, tako kot prej socializem, ni izkazal kot družbeno in ekonomsko učinkovit sistem. 

Zaradi naraščajoče brezposelnosti so se začele razvijati različne ideje in predlogi za 

izboljšanje nastalih razmer. Ena od teh idej je bila tudi ideja o socialnem podjetništvu, ki se je 

razvila do sprejetja zakona (Česen 2012, 33).  
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V Sloveniji je bil zakonodajni temelj socialnega podjetništva postavljen s sprejetjem Zakona o 

socialnem podjetništvu (Uradni list RS, št. 20/2011) leta 2011, ki se je začel uporabljati 1. 

januarja 2012. Zakon opredeljuje socialno podjetništvo in njegove cilje, določa načela, 

zahteve, področja dejavnosti, način poslovanja in pogoje za pridobitev statusa socialnega 

podjetja. Poleg tega ureja način načrtovanja razvoja in spodbud za razvoj socialnega 

podjetništva, sprejetje razvojnih dokumentov v sodelovanju socialnih partnerjev in organizacij 

civilne družbe ter vlogo lokalnih skupnosti pri načrtovanju in izvajanju politik razvoja 

socialnega podjetništva. Na podlagi zakona je bila pripravljena Strategija razvoja socialnega 

podjetništva za obdobje 2013–2016 (MDDSZ 2013), ki zajema analizo trenutnega stanja 

socialnega podjetništva v Sloveniji, možnosti za njegov razvoj ter vlogo države, njenih 

institucij in lokalnih skupnosti pri izvajanju ukrepov za doseganje ciljev. Strategija služi kot 

podlaga za pripravo Programa ukrepov za izvajanje Strategije razvoja socialnega podjetništva 

za posamezno koledarsko leto ali plansko obdobje. Trenutno aktualen program ukrepov je bil 

sprejet za obdobje 2013–2015 (MDDSZ 2014). Program je izvedbeni dokument, v katerem so 

določeni ukrepi za doseganje strateških ciljev. 

1.2 Namen in cilji raziskave ter raziskovalna vprašanja 

Namen magistrske naloge je preučiti, ali je bil v Sloveniji dosežen napredek pri razvoju na 

področju socialnega podjetništva. Ugotoviti želimo, ali se uresničujejo strateški razvojni cilji, 

ki so bili opredeljeni v Strategiji in kako izvajanje ukrepov in aktivnosti, ki so opredeljeni v 

programu ukrepov, vplivajo na obseg socialnega podjetništva, predvsem z vidika 

ustanavljanja socialnih podjetij in njihovega poslovanja. Med posameznimi državami EU 

obstajajo precejšnje razlike glede trenda razvoja socialnega podjetništva. V nekaterih državah 

lahko govorimo o dobro razvitem sistemu, v drugih pa je koncept socialnega podjetništva 

slabo razumljen in nerazvit. Med te druge države sodi tudi Slovenija. Delno je najbrž za to 

kriva tudi zakonodaja, saj je bil ZsocP sprejet šele v letu 2011, veljati pa je začel leto kasneje. 

Zaradi boljšega razumevanja socialnega podjetništva in delovanja socialnih podjetij ter 

primerjave z evropskimi državami, kjer je socialno podjetništvo že uveljavljena praksa, so 

cilji teoretičnega dela raziskave naslednji: 

- pregledati strokovno in znanstveno literaturo s področja socialnega podjetništva, 

- pregledati zakonske podlage in predpise, ki urejajo področje socialnega podjetništva v 

Sloveniji, 

- preučiti ukrepe za spodbujanje socialnega podjetništva v Sloveniji, 

- pregledati evidenco socialnih podjetij v Sloveniji, 

- primerjati smernice razvoja in primere dobrih praks socialnega podjetništva v državah EU. 

Dodatno je namen naloge preučiti slovenska socialna podjetja, ki uspešno delujejo že več let 

in analizirati njihovo delovanje ter predstaviti njihovo poslovanje kot primer uspešnega 



3 

 

socialnega podjetništva v Sloveniji. Ugotoviti želimo ali obstajajo primeri dobrih praks med 

socialnimi podjetji v Sloveniji glede na to, da so se prva socialna podjetja pojavila šele v letu 

2012. V empiričnem delu raziskovanja želimo na podlagi evidence socialnih podjetji, ki jo 

vodijo na Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo (MGRT), preučiti trend 

ustanavljanja socialnih podjetij v obdobju od 2012 do 2015. Iz evidence smo izbrali socialna 

podjetja, ki so bila ustanovljena že v letu 2012 in še vedno delujejo, ter pregledali njihova 

letna poročila za zadnje obdobje poročanja. Z analizo letnih poročil smo skušali ugotoviti, 

katera socialna podjetja imajo letno poročilo, napisano v skladu z zahtevami ZsocP. Pri 

raziskavi smo upoštevali predpostavko, da je tudi kakovostno letno poročilo lahko odraz 

uspešnosti socialnega podjetja. Na podlagi ugotovitev smo identificirali štiri uspešna socialna 

podjetja, ki smo jih povabili k sodelovanju v raziskavi. Z izbranimi uspešnimi socialnimi 

podjetji smo izvedli poglobljene intervjuje. S tem smo želeli pridobiti čim več podatkov o 

njihovi dejavnosti, financiranju, porabi pridobljenih sredstev, o težavah, s katerimi se soočajo 

pri svojem delovanju, strukturi in usposobljenosti zaposlenih ter njihovem sodelovanju pri 

upravljanju socialnega podjetja. Pa o načrtih za prihodnost, povezovanju z drugimi socialnimi 

podjetji in pri sodelovanju z lokalno skupnostjo. 

Cilji empiričnega dela raziskovanja so: 

- ugotoviti, kako je naraščalo število socialnih podjetij v posameznih letih in kakšna je 

njihova pravnoorganizacijska oblika, 

- raziskati, koliko socialnih podjetij je uspelo obdržati status socialnega podjetja in koliko 

ga je izgubilo ter ugotoviti razloge za izgubo, 

- pregledati letna poročila socialnih podjetij in jih analizirati, 

- opredeliti socialna podjetja, ki bi lahko predstavljala primere dobre prakse v slovenskem 

prostoru, in s pomočjo intervjuja preučiti njihovo poslovanje, 

- na podlagi ugotovitev oblikovati smernice in priporočila za uspešno poslovanje socialnih 

podjetij. 

S pomočjo raziskave želimo odgovoriti na naslednja raziskovalna vprašanja: 

- Kateri dejavniki zavirajo razvoj socialnega podjetništva v državi? 

- Kateri dejavniki vplivajo na uspešnost poslovanja socialnega podjetja? 

- Kako lahko domače in tuje primere dobre prakse uporabimo pri spodbujanju socialnega 

podjetništva v Sloveniji? 

Socialno podjetništvo v Sloveniji je še v začetni fazi, registriranih socialnih podjetij ni veliko, 

čeprav lahko v zadnjih dveh letih ugotovimo, da njihovo število narašča. Primeri dobre prakse 

lahko pripomorejo k temu, da se bo v prihodnjih letih socialno podjetništvo uveljavilo in se 

začelo razvijati, kot v nekaterih evropskih državah, kjer predstavlja pomembno poslovno 

strukturo. 
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1.3 Opredelitev raziskovalnih metod 

Magistrska naloga je sestavljena iz teoretičnega in empiričnega dela. V teoretičnem delu smo 

uporabili metode deskripcije, kompilacije, komparacije in sinteze. Ta del zajema temeljit 

pregled strokovne in znanstvene literature ter zakonodaje s področja socialnega podjetništva. 

Pri opisu posameznih pojmov, ki so pomembni za razumevanje tematike, in oblikovanju 

teoretičnih izhodišč smo si pomagali z ugotovitvami in navedbami različnih avtorjev, 

uporabili smo metodi deskripcije in kompilacije. Pri preučevanju smernic in primerov dobrih 

praks socialnega podjetništva v EU in Sloveniji smo uporabili metodo komparacije. Nova 

spoznanja, stališča in izhodišča smo oblikovali na podlagi metode sinteze. 

V empiričnem delu raziskovanja smo najprej z metodo analize vsebine analizirali sekundarne 

podatke, ki smo jih pridobili iz evidence socialnih podjetij, ki jo vodijo na MGRT, ter letna 

poročila socialnih podjetij, ki so javno objavljena na spletni strani ali javno dostopna v arhivu 

Agencije Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve (AJPES). Preučili smo 

podatke iz evidence socialnih podjetij za vsa socialna podjetja na dan 4. 12. 2015, ko je bila 

objavljena zadnja razpoložljiva evidenca. Nato smo izbrali tista socialna podjetja, ki so bila 

vpisana v evidenco že v letu 2012 in so še vedno aktivna ter analizirali njihova letna poročila, 

predložena na AJPES za zadnje obdobje poročanja, nanašajoče se na leto 2014. 

Na podlagi podatkov, ki smo jih pridobili iz letnih poročil in spletnih strani socialnih podjetij, 

smo ugotovili, katera socialna podjetja so uspešnejša od drugih, zato smo jih lahko pri 

raziskavi uporabili kot primere dobre prakse. Izbrali smo jih na podlagi naslednjih kriterijev: 

- trajno opravljanje dejavnosti socialnega podjetništva: kot socialna podjetje delujejo že od 

leta 2012, 

- njihovo delovanje se uspešno širi, kar se kaže v prepoznavnosti v lokalnem in tudi širšem 

okolju, trajnem zaposlovanju ranljivih skupin ljudi, izvajanju projektov za usposabljanje 

ranljivih skupin ljudi in projektov za splošno javno korist, ustanavljanju novih poslovnih 

enot in povezovanju z drugimi socialnimi podjetji, 

- skrb za uresničitev poslanstva socialnega podjetništva: njihova dejavnost pozitivno vpliva 

na kvaliteto življenja v okolju, krepijo solidarnost, spodbujajo reševanje socialnih, 

gospodarskih in okoljskih problemov, usposabljajo in zaposlujejo najbolj ranljive skupine 

ljudi na trgu dela ter jim s tem omogočajo socialno in poklicno integracijo v družbo. 

Raziskovanje v empiričnem delu je temeljilo na analizi primarnih podatkov, ki smo jih  

pridobili s pomočjo poglobljenih intervjujev s štirimi slovenskimi socialnimi podjetji, 

izbranimi glede na zgoraj opisane kriterije. Vzorčenje je bilo nenaključno, vzorec pa 

namenski. Podatke o njihovem podrobnejšem delovanju in poslovanju smo pridobili s 

polstrukturiranim intervjujem, ki smo ga izvedli osebno. Intervjuvali smo ustanovitelje ali 

lastnike posameznega socialnega podjetja oziroma osebo, ki nam je lahko podala največ 

informacij. Vprašanja smo oblikovali tako, da smo pridobili naslednje podatke: 
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- način financiranja, pridobljena finančna sredstva za spodbujanje socialnega podjetništva 

in njihova poraba, 

- struktura zaposlenih (število delavcev, ki sodijo med najbolj ranljive skupine ljudi na trgu 

dela, vključenost prostovoljcev) in njihova usposobljenost, 

- način sodelovanja zaposlenih in prostovoljcev pri upravljanju socialnega podjetja, 

vključevanje zaposlenih v delovni proces (možnost vplivanja na odločitve, ki so povezane 

s kakovostjo izdelkov ali storitev), 

- načrti za prihodnost, širitev poslovanja z ustanavljanjem novih poslovnih enot, opravljanja 

novih dejavnosti in trajnega zaposlovanja ranljivih skupin ljudi, izvajanje novih projektov, 

povezovanje z drugimi socialnimi podjetji v Sloveniji in tujini, 

- s kakšnimi omejitvami in težavami se srečujejo pri delovanju socialnega podjetja, 

- mnenje glede trenutnih ukrepov za spodbujanje socialnega podjetništva in kaj bi bilo 

potrebno izboljšati. 

1.4 Predvidene omejitve in predpostavke raziskave 

V Sloveniji je bila zakonska ureditev socialnega podjetništvo urejena šele v letu 2011, ko je 

bil sprejet ZsocP, Strategija pa je bila določena še dve leti pozneje, leta 2013. Strateški cilji so 

bili postavljeni za obdobje 2013-2016, ki še ni končano, zato vse aktivnosti še niso bile 

opravljene. Poleg tega je bil program ukrepov za izvajanje Strategije pripravljen samo za 

obdobje 2014–2015. Zaradi tega lahko govorimo o omejitvi, ker aktivnosti za krepitev in 

promocijo socialnega podjetništva ter zagotavljanja podpornega okolja še niso zaključene.  

Socialno podjetništvo v Sloveniji je še v povojih, zato je socialnih podjetij, ki so primerna za 

raziskavo, malo. Omejitev predstavljajo tudi sekundarni viri, ki jih bomo uporabili pri 

raziskavi in za katere lahko samo predvidevamo, da so zanesljivi. Ugotovili smo, da vsa 

socialna podjetja v letnih poročilih niso zajela vsega, kar bi morala glede na veljavne 

predpise, zato je vsebina nekaterih pomanjkljiva. Evidenca socialnih podjetij je na voljo samo 

po stanju na določen datum in ni tekoče osvežena. O omejitvi lahko govorimo tudi pri 

zbiranju primarnih podatkov, ki smo jih pridobili na podlagi osebnega intervjuja. Kakovost 

podatkov pridobljenih z intervjujem je odvisna od načina izvedenih intervjujev, interakcije, 

zaupanja in pripravljenosti za sodelovanje. Poleg ostalih omejitev lahko omenimo še 

pomanjkanje strokovne literature slovenskih avtorjev na temo socialnega podjetništva. 

Pri izbiri primerov dobrih praks smo izhajali iz predpostavke, da so najprimernejša za 

raziskavo socialna podjetja, ki so aktivna že od leta 2012. Predpostavili smo, da je vsebina 

letnega poročila eden od pokazateljev uspešnosti socialnega podjetja. Raziskava temelji na 

predpostavki, da lahko socialno podjetništvo predstavlja pomemben vidik družbene 

ekonomije, ki bo na inovativen način reševalo družbene probleme ter pripomoglo k 

odstranjevanju posledic neenakomernega razvoja in gospodarske krize.  
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2 SOCIALNO PODJETNIŠTVO V EU 

Mednarodni raziskovalni in informativni center za javno, socialno in zadružno gospodarstvo 

(CIRIEC) je v letu 2012 po naročilu Evropskega ekonomsko-socialnega odbora (EESO) 

pripravil novo raziskavo o stanju socialnega podjetništva v EU. Od prejšnje študije, ki je bila 

izdelana v letu 2008, se je na obravnavanem področju marsikaj spremenilo. Postopoma lahko 

pričakujemo, da bo v evropskem merilu socialno podjetništvo prevzelo pomembnejšo vlogo, 

saj ga tudi gospodarska kriza ni prizadela v takšni meri kot ostale panoge (CIRIEC 2012, 3).       

Socialno podjetništvo ima vlogo blažilca krize iz dveh razlogov. Prvi razlog je v njegovi 

nepridobitni naravi, točno opredeljeni uporabi presežkov in dolgoročni strategiji. Poleg tega 

socialno podjetje ni mobilno, ker je vpeto v lokalno okolje, njegovih lastniških deležev ni 

mogoče prodati, ker ne obstaja povpraševanje. Drugi razlog pa je povezan z načinom 

upravljanja, ki je bolj demokratičen zaradi možnosti sodelovanja zaposlenih, manjše so 

razlike med plačami, ohranja se stabilnost delovnih mest (CIRIEC 2012, 45). 

2.1 Pojmovanje in opredelitev socialnega podjetništva 

Česen (2012, 33–35) navaja, da obstaja več konceptov socialnega podjetništva: neprofitne 

institucije, socialna ekonomija in tretji sektor. Širši koncept tretjega sektorja povezuje 

neprofitne institucije in socialno podjetništvo. Socialno podjetništvo in socialno ekonomijo bi 

glede na angleški izvor besede socialen, lahko poimenovali tudi kot družbeno podjetništvo 

oziroma družbeno ekonomijo. Tretji zasebno-javni sektor predstavlja družbena ekonomija, v 

katero sodijo neprofitne dejavnosti društev, prostovoljnih organizacij in socialnih podjetij. 

Definicija socialnega podjetništva ni točno določena, je ohlapna in se spreminja glede na 

pojmovanje posamezne države. Vsem pa je skupno delovanje, ki je usmerjeno v izpolnjevanje 

družbenih ciljev, in način organiziranosti v podjetja in različne organizacije. Različne so tudi 

definicije socialne ekonomije, ta v širšem pomenu predstavlja gospodarstvo, ki zagotavlja 

razvoj družbe, družbeni napredek in vključuje družbeno odgovorno in socialno podjetništvo.             

Izraz socialna ekonomija, tako predvidevajo, je v strokovni literaturi prvič uporabil Francoz  

Charles Dunoyer leta 1830, v Razpravi o socialni ekonomiji, v kateri je poudarjal moralni 

pristop v ekonomiji. Zametki današnjega socialnega podjetništva segajo v drugo polovico 19. 

stoletja in temeljijo na knjigi Leona Walrasa. Socialno podjetništvo kot področje gospodarske 

dejavnosti in ekonomske znanosti, predstavlja demokratično združenje z vrednotami 

vzajemnosti in zadružništva (CIRIEC 2012, 9). 

V začetku 20. stoletja je bilo socialno podjetništvo precej dobro zastopano v državah zahodne 

Evrope, čeprav je njihov razvoj temeljil predvsem na javnem sektorju in sektorju zasebnega 

kapitala. V socialističnih državah srednje in vzhodne Evrope zaradi centraliziranega 
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gospodarstva in prevladujoče vloge države ni bilo pogojev za njegov razvoj (CIRIEC 2012, 

10). 

Socialno podjetništvo, kot ga poznamo danes, se je začelo oblikovati v 70. letih 20. stoletja, 

ko so v Franciji ustanovili Nacionalni povezovalni odbor za vzajemne in zadružne dejavnosti 

ter dejavnosti združenj. Združenje je ob svoji deseti obletnici izdalo Listino o socialni 

ekonomiji, v kateri je navedeno, da socialna podjetja niso del javnega sektorja, da delujejo 

demokratično, po načelu enakih pravic in dolžnosti za vse člane. Imajo posebno lastniško 

strukturo in delitev dobička, prihodki pa se uporabljajo izključno za širjenje dejavnosti in 

dobrobit zaposlenih ter okolja v katerem delujejo. Te temeljne značilnosti v evropskem 

prostoru veljajo še danes (CIRIEC 2012, 11– 12). 

Najnovejša opredelitev socialnega podjetništva je zapisana v Listini načel socialne ekonomije. 

Čeprav v državah EU obstajajo različne definicije socialnega podjetništva, ki so odvisne od 

zgodovinskega razvoja in gospodarstva posamezne države, lahko govorimo o skupnih 

značilnostih, ki temeljijo na konceptu listine. Po načelih Listine delujejo zadruge, vzajemne 

družbe, združenja, fundacije in tudi druge oblike podjetij, ki se ne glede na 

pravnoorganizacijsko obliko razlikujejo od profitno usmerjenih podjetij zaradi (MDDSZ 

2013, 4–5): 

- prednosti individualnih in socialnih ciljev pred cilji kapitala, 

- prostovoljnega in odprtega članstva, 

- demokratičnega nadzora, ki je pogojen s članstvom, 

- povezanosti med interesi članov, uporabnikov in splošnega interesa, 

- zagovarjanja in izvajanja načela solidarnosti in odgovornosti, 

- samostojnega upravljanja in neodvisnosti od javnih organov, 

- porabe presežkov za izvedbo ciljev trajnostnega razvoja, storitev v interesu članov ali 

splošnega interesa. 

Vsaka od držav članic EU ima drugačen zakonodajni okvir socialnega podjetništva, kar 

pomeni, da se v vsaki državi razvija z različno hitrostjo. Socialno podjetništvo se uvršča v 

sektor socialne ekonomije in vključuje organizacije, ki tradicionalno sodijo med zasebni in 

javni sektor. Ugotovimo lahko, da ni univerzalne definicije socialnega podjetništva, zato tudi 

ni ključa, na podlagi katerega bi po določenih razpoznavnih značilnostih lahko kombinirali 

socialni namen in podjetniški duh zasebnega sektorja. Zato se pojem socialnega podjetništva v 

zadnjem desetletju uporablja v širokem smislu in v različnih nacionalnih kontekstih. Kljub 

najboljšim namenom Evropske komisije, po zagotovitvi usklajenega pristopa, trenutne 

evropske izkušnje kažejo, da je socialno podjetništvo še vedno razdrobljeno glede na politiko 

in aktivnosti posameznih držav. Razdrobljenost pa lahko vodi v razvoj specifičnih modelov 

socialnega podjetništva po posameznih državah (Martin in Thompson 2010, 207–211). 
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CIRIEC (2012, 14) opozarja, da zaradi nejasne opredelitve pojma socialnega podjetništva in 

njegovega obsega lahko govorimo o njegovi institucionalni nevidnosti, zato ga je težko 

vključiti v nacionalne račune. S statističnega vidika ne dobimo podatkov, ki bi bili odraz 

dejanskega stanja, poleg tega je zaradi različnega zajemanja podatkov otežena primerjava 

med posameznimi državami. 

2.2 Smernice razvoja socialnega podjetništva 

Mesojedec idr. (2012, 27) ugotavljajo, da se je zaradi spodbujanja socialne ekonomije 

Evropska komisija v Strategiji Evropa 2020, pobudi Unija inovacij, Evropski platformi proti 

revščini in socialni izključenosti ter Aktu o enotnem trgu, pri iskanju inovativnih rešitev za 

odpravo družbenih težav, zlasti revščine in socialne izključenosti, osredotočila na socialno 

ekonomijo in družbene inovacije z vidika teritorialne kohezije. 

Evropska komisija (2010, 5) v Strategiji Evropa 2020 vidi prihodnost Evrope v pametnem, 

trajnem in vključujočem gospodarstvu, ki bo zagotavljalo visoko stopnjo zaposlenosti, 

produktivnosti in socialne kohezije. V skladu s tem je bila oblikovana vizija socialnega 

tržnega gospodarstva Evrope v 21. stoletju, ki temelji na treh medsebojno povezanih prvinah: 

- pametni rasti: razvoj gospodarstva temelji na znanju in inovacijah, 

- trajnostni rasti: spodbujanje konkurenčnejšega in okolju prijaznejšega gospodarstva, ki 

gospodarneje izkorišča naravne vire, 

- vključujoči rasti: utrjevanje gospodarstva z visoko stopnjo zaposlenosti, ki krepi socialno 

in teritorialno kohezijo. 

V vseh treh opisanih prvinah lahko prepoznamo značilnosti socialnega podjetništva, ki 

spodbuja inovativnost in ustvarjalnost pri uresničevanju novih priložnosti, sodeluje pri 

reševanje okoljskih problemov in vpliva na trajnostni razvoj, zagotavlja nova delovna mesta 

tudi za najbolj ranljive skupine ljudi ter spodbuja solidarnost in sodelovanje v lokalnem in 

tudi širšem območju.       

Oktobra leta 2014 je v Bruslju potekala konferenca EESO (EESC 2014a, 1–2), na kateri so 

bile opredeljene perspektive in prednostne naloge Evropske komisije in Evropskega 

parlamenta z namenom, da socialna ekonomija in socialne inovacije postanejo gonilna sila 

konkurenčnosti, gospodarske rasti in socialne blaginje. Izdelane so bile smernice razvoja 

prihodnjih let, ki bodo vključevale naslednje aktivnosti za spodbujanje socialnega 

podjetništva (EESC 2014a, 1–2): 

- zagotavljanje sodelovanja med posameznimi članicami Evropskega parlamenta in civilne 

družbe, 

- prenos politik EU v posamezne države članice, v katerih je potrebno zagotoviti človeške 

in finančne vire, 
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- enakovredna obravnava vseh vrst socialnih podjetij in zagotavljanje pogojev za njihovo 

enovito pravno in finančno obravnavo, 

- sprejeti pravni statut, ki bo socialnim podjetjem omogočal konkurenčnost, ostalim 

poslovnim subjektom pa onemogočil okoriščanje s spodbudami, ki so namenjene 

spodbujanju socialnega podjetništva, 

- določiti pravila na podlagi katerih bodo lahko države v postopke javnih naročil 

vključevale socialna podjetja, 

- spodbuditi države, da bi na nacionalni ravni v največji možni meri izkoristile spodbude za 

razvoj socialnega podjetništva EU, kot so strukturni skladi, javna naročila, socialni skladi 

in drugi, 

- zagotoviti usklajen  pristop zbiranja in uporabe statističnih podatkov,  

- okrepiti sodelovanje in izmenjavo podatkov z vodilnimi svetovnimi organizacijami kot so: 

Organizacija združenih narodov, Organizacija za gospodarsko sodelovanje in razvoj 

(OECD), Svetovna banka, Mednarodna organizacija dela in drugi. 

V okviru ESSO deluje interesna skupina za socialno ekonomijo. Vključenih je 39 članov, ki 

predstavljajo interese različnih skupin socialne ekonomije. Njihov cilj je spodbujanje in 

zagovarjanje interesov socialnega podjetništva. Prizadevajo si za priznanje sektorja, ki vedno 

bolj vpliva na gospodarstvo in družbeno blagostanje, za povezovanje med državami EU in 

spodbujanje vključevanja socialnega podjetništva v mnenja ESSO. Sodelovali so tudi pri 

pripravi Rimske strategije, ki je nastala leta 2014 na konferenci o socialnem podjetništvu v 

Italiji (EESC 2014b, 1). 

V času predsedovanja Svetu EU je italijanska vlada izkoristila priložnost za spodbujanje 

dialoga med organizacijami socialne ekonomije, nacionalnih ter lokalnih vlad in evropskimi 

institucijami, da bi tako spodbudili vlogo socialnega podjetništva v evropskem prostoru. 

Rezultat dialoga med vsemi deležniki je bila Rimska strategija, z delovnim naslovom 

Izkoriščanje potenciala socialnega podjetništva za rast EU. V razpravi, ki je potekala na 

konferenci, je bilo poudarjeno, da ima socialno podjetništvo, ne glede na različne zgodovinske 

in nacionalne kontekste, jasno opredeljene skupne značilnosti, ki se odražajo v ciljih in 

namenu. Njihov cilj je zagotavljati storitve, proizvode in delovna mesta z dolgoročno 

perspektivo. Vključuje številne organizacijske oblike kot so zadruge, vzajemne družbe, 

fundacije, združenja in ostale, odvisno od kulturnih in geografskih značilnosti posameznih 

držav. Njihova organizacija dela temelji na sodelovanju, vzajemnosti in demokratičnem 

upravljanju ter omogoča udeležbo vsem zainteresiranim stranem. Struktura upravljanja 

ustvarja zaupanje vseh udeležencev, kar je temeljnega pomena za prihodnji razvoj evropskega 

socialnega modela (European Commission 2014a, 1–2). 

Na konferenci so tudi ugotovili, da se področje delovanja socialnega podjetništva širi preko 

tradicionalnih meja sektorja na področje dejavnosti okoljskih storitev, prostega časa, turizma 

in tudi distribucije energije. V veliki meri lahko prispeva k družbenemu in gospodarskemu 
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razvoju Evrope, saj pomaga pri reševanju socialnih in gospodarskih vprašanj. Socialno 

podjetništvo lahko dostopa do človeških, organizacijskih in finančnih virov, ki drugim 

organizacijam in podjetjem niso na voljo. Pri izkoriščanju potenciala in krepitvi vloge 

socialnega podjetništva bo potrebno prizadevanje vseh zainteresiranih skupin, ki lahko 

prispevajo k rasti tega sektorja. Za učinkovito izvajanje ukrepov Rimska strategija zahteva 

skupno, usklajeno in aktivno sodelovanje vseh akterjev, tudi javnih ustanov in socialnih 

organizacij. V tem smislu je konferenca predstavljala pomemben korak pri ozaveščanju o 

pomenu socialnega podjetništva, kot tudi pri njegovem poenotenem pristopu (European 

Commission 2014a, 2–5). 

2.2.1 Spodbude za razvoj socialnega podjetništva 

V okviru spodbud za razvoj socialnega podjetništva si EU prizadeva, da bi bila socialna 

podjetja izenačena s klasičnimi podjetji. Enotni evropski trg omogoča lažje širjenje 

poslovanja med državami in predstavlja prednost za velika podjetja, socialna podjetja, ki so 

večinoma majhna in delujejo na lokalni ravni, pa so v podrejenem položaju. Problem 

predstavlja pridobivanje finančnih sredstev, ki so omejena in odvisna od stopnje razvoja 

socialnega podjetja. Investitorji zaradi omejitev pri poslovanju in načinu opravljanja 

dejavnosti v teh podjetjih ne vidijo potenciala, obravnavajo jih kot tvegana in manj 

dobičkonosna od klasičnih podjetij. Zaradi razvejane birokracije in togih postopkov je otežen 

dostop do javnih sredstev in strukturnih skladov, ki običajno financirajo kratkoročne projekte. 

Evropska komisija meni, da je potrebno financiranje socialnih podjetij spodbuditi, saj je v 

primerjavi s klasičnimi podjetji slabo razvito. Cilj investitorjev ne bo vedno samo 

maksimiranje dobička, temveč vedno bolj tudi spodbujanje dejavnosti, ki se dolgoročno 

odražajo v družbenih in okoljskih učinkih. Evropske institucije zato želijo socialnim 

podjetjem zagotoviti enakopraven položaj na enotnem trgu bančništva, pri koriščenju sredstev 

strukturnih skladov in sodelovanju pri postopkih javnega naročanja (Mesojedec idr 2012, 

116–118). 
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Slika 1: Ključni ukrepi za financiranje socialnih podjetij na evropski ravni 

Vir: Mesojedec idr 2012, 117. 

Slika 1 prikazuje ključne ukrepe financiranja socialnih podjetij na evropski ravni, ki so jih 

Mesojedec in drugi (2012, 118–119) opredelili v štirih korakih: 

- prvi ključni ukrep, sprejet na podlagi Akta o enotnem trgu, se nanaša na vzpostavitev 

evropskega regulativnega okvira skladov za financiranje, ki bi socialnim podjetjem 

omogočili lažji dostop do finančnih trgov, 

- z drugim ključnim ukrepom želijo s pomočjo programa EU za socialne spremembe in 

družbene inovacije v obdobju 2014–2020 razviti in okrepiti evropski finančni instrument 

Progress in v njegovem okviru zagotovili dostop do mikrokreditov ter izboljšati pravno in 

institucionalno okolje mikrokreditov, 

- tretji ključni ukrep se nanaša na uvedbo evropskega finančnega instrumenta za naložbe v 

socialno podjetništvo, ki bi razpolagal s sredstvi v višini 90 milijonov evrov, namenjenih 

za spodbujanje ustanovitev, razvoja in širitve socialnih podjetij, 

- četrti ključni ukrep se nanaša na predlog komisije, da se v uredbah Evropskega sklada za 

razvoj podeželja in Evropskih strukturnih skladih (ESS) opredeli prednost za naložbe v 
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socialna podjetja, pravna podlaga pa uredi tako, da bodo lahko države članice v 

nacionalne razvojne programe za obdobje 2014–2020 vključile ukrepe za spodbujanje 

razvoja socialnega podjetništva. 

S tretjim in četrtim ključnim ukrepom želi Evropska komisija spodbuditi države članice k 

pripravi podpornih ukrepov, ki bi omogočili učinkovitejše črpanje sredstev za razvoj 

socialnega podjetništva. 

2.2.2 Primerjava razvitosti socialnega podjetništva v državah EU 

Po ocenah Evropske komisije socialna podjetja v državah EU ustvarjajo približno deset 

odstotkov BDP in zagotavljajo zaposlitev 11 milijonom ljudi, kar predstavlja šest odstotkov 

vseh zaposlenih. Število koristnikov izdelkov oziroma storitev socialnega podjetništva 

presega 160 milijonov. Obstaja približno dva milijona socialnih podjetij, ki jih glede na 

velikost lahko razvrstimo v mikro, majhna ali srednja podjetja. Približno vsako četrto 

podjetje, ki je ustanovljeno v EU, predstavlja socialno podjetje, v Belgiji, Franciji in na 

Finskem, pa celo vsako tretje. Zaradi boljših pogojev dela in visoke zavesti zaposlenih, je v 

teh podjetjih pogosto večja produktivnost kot v klasičnih (European Commission 2011, 2–4). 

Socialno podjetništvo je dobro razvito predvsem v državah, ki so starejše članice EU, razen 

redkih izjem kot sta Avstrija in Nemčija. Te države imajo boljše zgodovinske in tradicionalne 

pogoje za razvoj. Ostale članice EU pa bodo morale še precej vložiti v potencial za razvoj 

socialnega podjetništva, da bodo dosegle raven starejših članic. 

Nova raziskava o stanju socialnega podjetništva v EU je bila narejena na podlagi študij iz leta 

2008 in 2012. Za ugotovitev realnih razmer v osemindvajsetih državah EU in Švici je bila 

uporabljena skupna opredelitev in enoten pristop. Rezultati raziskave, ki so bili objavljeni 

konec leta 2014, vsebujejo pregled ekosistemov socialnega podjetništva, značilnosti delovanja 

socialnih podjetij v vsaki državi, nacionalno politiko in pravni okvir ter podporne ukrepe za 

spodbujanje socialnega podjetništva. Omogočajo vpogled v dejavnike, ki v posameznih 

državah zavirajo razvoj socialnega podjetništva in na ravni EU ponujajo smernice za sprejem 

ukrepov, s katerimi bi lahko izboljšali trenutni položaja. Ugotovljeno je bilo, da imajo 

socialna podjetja pomembno vlogo pri reševanju aktualnih gospodarskih in okoljskih izzivov, 

čeprav ima samo osem držav urejen zakonodajni okvir, ki spodbuja in podpira razvoj 

socialnega podjetništva (European Commission 2014b, 1). 

V raziskavi je bila uporabljena opredelitev socialnega podjetništva, povzeta po Defournyju in 

Nysensu (2001, 8–10). Ta dva sta devet ekonomskih in socialnih meril za socialna podjetja 

razporedila v tri dimenzije: 
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- podjetniška dimenzija socialnih podjetij, ki opredeljuje neprekinjeno proizvodnjo in 

prodajo blaga ter storitev, kar razlikuje socialna podjetja od tradicionalnih neprofitnih 

organizacij,  

- družbena dimenzija socialnih podjetij, ki zajema ustvarjanje dobrobiti za skupnost, gre za 

iniciativo, ki jo spodbuja civilna družba, kot rezultat kolektivne dinamike, 

- upravljavska dimenzija socialnih podjetij, ki pomeni omejitve pri delitvi dobička in 

premoženja, visoko stopnjo avtonomije, participativno upravljanje, vloženi kapital ne 

vpliva na odločanje, pri odločanju in upravljanju sodelujejo vsi deležniki. 

Merila so bila oblikovana samo kot pripomoček oziroma okvir za opredelitev različnih tipov 

socialnih podjetij, ki lahko združujejo poljubne vrednosti in kombinacije. Pri tem ne gre za 

razvrščanje različnih tipov socialnega podjetništva (Miloševič 2013, 16). 

Na podlagi treh dimenzij socialnih podjetij so bili postavljeni kriteriji oziroma minimalni 

pogoji, ki jih je morala organizacija izpolnjevati, da je bila opredeljena kot socialno podjetje. 

V raziskavi je bilo ugotovljeno, da so v vseh devetindvajsetih državah organizacije, ki jih je 

mogoče na podlagi nacionalnega konteksta, interpretacije ali definicije uvrstiti med socialna 

podjetja. Vendar organizacije iz večine držav samo delno izpolnjujejo minimalne pogoje za 

socialna podjetja, ki jih je določila EU. Dvajset od preučevanih držav sicer ima opredeljeno 

nacionalno definicijo socialnega podjetništva, čeprav v šestih državah definicija nima 

vključenega načina upravljanja socialnega podjetja, pri devetih državah pa pri upravljanju ni 

bilo vključenih elementov socialnega podjetništva. V osemnajstih državah je bila sprejeta 

zakonodajna podlaga, ki v nekaterih državah opredeljuje socialno podjetništvo, v drugih se 

nanaša na socialna podjetja oziroma na določeno pravnoorganizacijsko obliko. Posamezne 

države pa so sprejele celo več zakonov. V času raziskave je bil v dveh državah zakon o 

socialnem podjetništvu v postopku sprejetja. Socialna podjetja so lahko glede na zakonodajo 

posamezne države opredeljena kot nova pravnoorganizacijska oblika ali pa imajo poseben 

status, ki velja za različne organizacijske oblike. V večini držav se je socialno podjetništvo 

razvilo samo v določenih dejavnostih, kot so izobraževanje, kultura, okoljske dejavnosti in 

gospodarske javne službe. V nekaterih evropskih državah, predvsem v Veliki Britaniji, 

Nemčiji, Belgiji in na Nizozemskem, pa se socialna podjetja v zadnjem obdobju pospešeno 

širijo v druge dejavnosti, tudi gospodarske. Socialno podjetništvo v teh državah zagotavlja 

kreativnost in inovacije na vseh področjih. Ugotovitve raziskave so pokazale, da po 

posameznih evropskih državah obstajajo pomembne in precejšnje razlike glede na naravo 

dejavnosti, ki jih opravljajo socialna podjetja (European Commission 2014b, 3– 6). 

Čeprav socialna podjetja za financiranje uporabljajo različne vire, še vedno prevladuje 

financiranje iz javnega sektorja. Prihodke običajno pridobivajo delno iz tržnih virov (prodaja 

blaga in storitev v javnem in zasebnem sektorju), delno pa iz netržnih virov (vladne 

subvencije in dotacije, zasebne donacije, nedenarni prispevki, kot je npr. delo prostovoljcev).   

Vir pridobivanja prihodkov je v veliki meri odvisen od pravnoorganizacijske oblike socialnih 



14 

 

podjetij. Zavodi, društva in ustanove so običajno manj tržno usmerjeni kot gospodarske 

družbe in zadruge. Dobra polovica vseh socialnih podjetij v Veliki Britaniji ustvari prihodke  

s prodajo blaga in storitev za javni sektor, v Italiji je takšnih socialnih podjetij 45 odstotkov. 

Tudi na Češkem, Finskem in v Franciji je glavni vir prihodkov socialnih podjetij prodaja 

javnemu sektorju. Podatki, pridobljeni iz posameznih držav kažejo, da javno naročanje in 

aktivna politika zaposlovanja spodbujata ustanavljanje in razvoj socialnih podjetij. Zaradi 

varčevalnih ukrepov evropskih držav se pojavljajo pomisleki glede odvisnosti od javnega 

sektorja in dolgoročne vzdržnosti takšnega financiranja. Nastale razmere so socialna podjetja 

spodbudile k iskanju novih tržnih priložnosti (European Commission 2014b, 6– 8). 

V državah EU bi bilo potrebno zagotoviti ekosistem socialnega podjetništva, ki bi nudil 

ugodno okolje za razvoj. Ugotovitve kažejo, da 22 držav od proučevanih 29 nima sprejete 

politike za razvoj socialnega podjetništva. Politike razvoja posameznih držav se med seboj 

razlikujejo tako po obsegu kot po vsebini. Nekatere države, predvsem starejše članice EU, 

imajo učinkovit načrt črpanja sredstev iz ESS. Obstajajo pa tudi države, ki pri črpanju 

sredstev niso tako učinkovite, nekatere jih sploh ne koristijo, druge pa le v omejenem obsegu, 

med zadnje spada tudi Slovenija. Na splošno imajo socialna podjetja težave pri pridobivanju 

finančnih sredstev. Vlade posameznih držav lahko igrajo ključno vlogo pri oblikovanju 

namenskih finančnih instrumentov. To je razvidno iz primerov Belgije, Danske, Francije, 

Nemčije, Poljske in Velike Britanije. Izkušnje Francije, Italije in Velike Britanije so pokazale, 

da so za razvoj pomembne podporne strukture, kot so mreženje, socialni inkubatorji, 

mentoriranje, ki zagotavljajo podporne storitve svetovanja in usposabljanja. Zagotoviti je 

potrebno merjenje družbenih učinkov socialnega podjetništva in sisteme poročanja, vendar 

ima zelo malo držav priznan sistem merjenja in poročanja, če pa to že obstaja, uporaba ni 

obvezna, zato ga običajno ne izvajajo (European Commission 2014b, 10–13). 

2.2.3 Značilnosti socialnega podjetništva v različnih državah EU 

Organizacija za gospodarsko sodelovanje in razvoj v poročilu (OECD 2010, 9) navaja, da je v 

precejšnjem številu evropskih držav razvoj socialnega podjetništva močno povezan z javno 

politiko, tako pri prizadevanjih za zmanjšanje števila brezposelnih kot pri razvoju osebnih 

storitev in drugih področjih, ki so za vlado pomembna. Jasne povezave z javnimi politikami 

primanjkuje v večini novejših državah EU, kjer socialno podjetništvo ne sodeluje v političnem 

procesu. V posameznih evropskih državah, predvsem v Italiji, Franciji, Belgiji, Veliki 

Britaniji, Španiji, na Finskem in Portugalskem, se je socialno podjetništvo razvilo pretežno v 

smeri delovanja na socialnih področjih za zagotavljanje integracije ranljivih skupin ljudi in v 

dobro skupnosti. 

Na trgu zaposlitvenih programov se v zadnjih letih za delo z najbolj ranljivimi skupinami 

ljudi na trgu dela uveljavlja osebni pristop oziroma podprto zaposlovanje (ang. job 

choaching). Na Švedskem obstaja združenje za izobraževanje odraslih Folkuniversitet, ki 
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izvaja izobraževanje doma in tudi v drugih evropskih državah. V Avstriji so izvedli program 

za mlade, ki so dolgotrajno brezposelni. Najprej je potekalo različno usposabljanje 

udeležencev. Ko so se zaposlili, pa je sledilo uvajanje na delovno mesto, spremljali so jih še 

dva meseca. Podprto zaposlovanje omogoča usposabljanje in razvoj novih veščin ranljivih 

skupin ljudi. Z uvajanjem na delovno mesto jih skuša naučiti izpolnjevanja osnovnih zahtev 

delovnega mesta in jim pomagati pri doseganju čim večje delovne uspešnosti. Pripravlja 

okolje za vključevanje ranljivih skupin na trg dela, poleg tega pa v procesu zaposlovanja 

delodajalcem nudi strokovno in tehnično podporo. Program spodbuja družbeno in ekonomsko 

vključenost in s tem izboljšuje kakovost življenja teh skupin ljudi (Čeč 2012, 1–15). 

Socialno podjetništvo je nacionalno obarvano in je odraz zgodovinskih, kulturnih in drugih 

razlik. Glede na to se v EU pojavljajo trije modeli organiziranosti socialnih podjetij (European 

Commission 2014b, 1–4): 

- kooperativni model, v katerem so socialna podjetja urejena s posebnim zakonom kot 

kooperative (zadruge), ki uresničujejo socialne cilje (velja za Italijo, Portugalsko, Španijo, 

Francijo in Poljsko), 

- model socialnih družb, ki temelji na profitnih družbah s socialnim značajem, odraža pa se 

predvsem pri delitvi dobička (Belgija, Finska in Velika Britanija), 

- model odprtih formalnih oblik, ki združuje organizacije z različnimi 

pravnoorganizacijskimi oblikami, pomemben je le njihov socialni namen (Italija, 

Portugalska in Španija).     

V posameznih državah se je tako uveljavil eden od treh modelov ali njihova kombinacija 

(European Commission 2014b, 1–4).        

Na razvoj socialnega podjetništva v Evropi so pomembno vplivala razna združenja, ki so 

preko neformalnega prešla v formalno delovanje. Zadruge (kooperative) in združenja 

predstavljajo najbolj razširjen model združevanja ljudi, ki želijo zadovoljiti neke skupne 

socialne potrebe, čeprav nobena od teh oblik prvotno ni bila namenjena izpolnjevanju ciljev 

socialnega podjetništva. Obe organizacijski obliki sta se prilagodili spremembam, nastalim v 

družbi, in utrdili socialno in podjetniško dimenzijo. Prišlo je tako rekoč do evolucijske 

preobrazbe zadrug, ki so začele zasledovati socialne cilje, in združenj, ki so postala 

podjetniška. V državah, kjer je bil zadrugam zakonsko priznan socialni značaj in združenja 

niso bila podjetniško naravnana, so nastale nove zadružne oblike, ki so povezale socialno 

odgovornost in sodelovanje skupnosti. Ta trend je zaslediti predvsem v Italiji in nekaterih 

nordijskih državah. Nasprotno je bila za nekatere države značilna ekonomska aktivnost in 

podjetniški vidik tudi pri opravljanju socialnih dejavnosti, kar je značilno za Belgijo in 

Francijo. Kombinacija obeh trendov je vplivala na nastanek zadrug in združenj, prilagojenim 

socialnemu podjetništvu (Borzaga in Galera 2014, 101–102). 
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Ključni faktor, ki vpliva na razširjenost socialnega podjetništva v posameznih nacionalnih 

okvirih, je njegova zakonska urejenost. Urejanje in prilagajanje nacionalne zakonodaje v 

nekaterih državah še poteka. V posameznih državah so se oblike socialnih podjetij razvile v 

okviru zakonskih predpisov, ki primarno niso bili namenjeni ureditvi socialnega podjetništva. 

Zasledimo lahko organizacije brez omejitev (npr. Belgija in Francija), zadruge za omogočanje 

splošnih ciljev (npr. starševske kooperative, ki zagotavljajo varstvo otrok na Švedskem) in 

organizacije za invalidne osebe, ki izvirajo iz komunističnega obdobja (npr. Slovenija in 

Poljska). V državah, ki imajo socialno podjetništvo zakonsko urejeno, so se razvili uspešni 

modeli socialnih podjetij, eden izmed najbolj razširjenih so zadruge oziroma kooperative 

(Borzaga in Galera 2013, 101–102). 

Zadruge so se razvile v Italiji kot socialne kooperative, v Franciji kot socialne kooperative za 

integracijo, v Španiji kot socialna zadružna podjetja in na Poljskem kot socialne zadruge. 

Tradicionalno pomembno vlogo imajo v Italiji, kjer so prve zadruge nastale v sedemdesetih 

leta 20. stoletja in se po letu 1991, ko je bil sprejet zakon o socialnih kooperativah, razvile v 

enega uspešnejših evropskih modelov socialnega podjetništva. Nastala je nova oblika 

kooperativ, ki v nasprotju s tradicionalnimi, sledijo ciljem sociale in splošnega interesa 

(OECD 2010, 18–19). 

Borzaga in Galera (2014, 103) ugotavljata, da nam primeri držav kot so Italija, Velika 

Britanija in Francija, kjer ima socialno podjetništvo veliko vlogo, lahko pokažejo, da te 

organizacije pomembno prispevajo k socialni blaginji in gospodarski rasti. Izpolnjujejo vrzeli 

pri zagotavljanju blaga in storitev, povečujejo učinkovitost celotnega ekonomskega sistema, 

zagotavljajo socialne inovacije in kreirajo nova delovna mesta.  

Socialno podjetništvo je v Evropi že od nekdaj usmerjeno predvsem v zaposlovanje ranljivih 

skupin in zagotavljanje storitev na področju socialnega skrbstva. Trenutni razvojni trendi pa  

kažejo, da se njihovo delovanje širi na nova interesna področja skupnosti, kot so 

izobraževanje, kultura, okolje in gospodarske javne službe. Uveljavlja se neka splošna oblika 

socialnih podjetij, ki vključuje razne pravne oblike in različne oblike dejavnosti. Zasledimo 

jih v Belgiji, Veliki Britaniji in v zadnjem času tudi v Italiji. Koncept socialnega podjetja se je 

razširil na širši spekter dejavnosti, ki ga lahko imenujemo socialno podjetniški. Poleg 

socialnih storitev tako socialna podjetja zagotavljajo storitve splošnega interesa v kulturnih in 

razvedrilnih dejavnostih, dejavnostih za zaščito okolja in storitev za razvoj posebnih 

skupnosti (OECD 2010, 14–16). 

2.3 Primeri dobrih praks socialnih podjetij v EU 

Mreža za socialno podjetništvo se je v letu 2013, pri pregledu razvoja socialnega podjetništva, 

osredotočila na štiri študije primerov socialnega podjetništva v EU. Cilj primerov je bil 

omogočiti rast in razvoj sektorja socialne ekonomije, cilj je bil uresničen, zato so bili 
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opredeljeni kot primeri dobrih praks. V Veliki Britaniji in Belgiji so za socialna podjetja želeli 

izboljšati dostopnost do javnih naročil. Italija in Švedska pa sta ugotavljali, katere oblike 

organizacijskih struktur in orodij lahko privedejo do uspešnejšega socialnega podjetništva. V 

Veliki Britaniji imajo zakonodajo javnega naročanja prilagojeno tako, da socialnim podjetjem 

in prostovoljskim organizacijam omogoča dokazovanje vrednosti in koristi njihovega pristopa 

k izvajanju storitev. Na podlagi tega jih postavi v boljši položaj pri konkuriranju za pridobitev 

pogodb. V prijavo na razpis lahko vključijo družbeno vrednost in tako dokazujejo, da lahko 

pripomorejo k zmanjšanju krčenja porabe pri organizacijah civilne družbe, ustvarjanju 

delovnih mest v lokalnem okolju ter širjenju trga in povečevanju izbire. Belgija pri izbiri 

ponudnika v postopku javnih naročil spodbuja upoštevanje socialnih meril, na podlagi katerih 

je mogoče narediti »rezervacijo« določenega dela pogodbe. Čeprav je zakonodajni okvir za 

vse enak, upoštevajo socialne vidike, ki temeljijo na evropskih predpisih in priporočilih. 

Italija ima zelo dobro urejeno zakonodajo na nacionalni in lokalni ravni, zato zagotavlja 

boljšo platformo za socialno podjetništvo. Zgodovina in zakonodaja sta pripomogli k 

ustanavljanju konzorcija socialnih kooperativ, ki so ustanovljene za opravljanje trgovinske in 

storitvene dejavnosti. Kooperative, povezane v konzorcij, imajo nekakšno zavezo, ki ima tri 

glavne naloge: produktivno integracijo, skupno nabavo blaga in storitev ter sodelovanje in 

skupen nastop na javnih razpisih. Švedska nima tako močnih zgodovinskih in zakonodajnih 

okvirov kot Italija. S sodelovanjem na lokalni in državni ravni, pa so ustanovili kooperativo 

za priseljence, ki se je izkazala kot uspešna poslovna ideja, zato so jo kot socialni franšizing 

razširili tudi na druga področja (European Commission 2014a, 19–21). 

Vsi štirje primeri se odzivajo na trenutne družbene razmere v Evropi, ki zahtevajo (European 

Commission 2014a, 19–21): 

- krčenje sredstev za javno dobro, 

- zagotovitev dostojnih delovnih pogojev, prilagodljivega delovnega časa, usklajenosti 

družinskega s poklicnim življenjem, 

- večjo konkurenčnost, kar predstavlja izziv za mala in srednje velika podjetja. 

V nadaljevanju so opisani primeri držav, ki jih je na podlagi izvedene raziskave v letu 2013, 

Mreža za socialno podjetništvo izpostavila kot primere dobrih praks. Posamezne države so 

oktobra 2014 pripravile poročila, v katerih opisujejo opredelitev socialnih podjetij in njihovih 

ekosistemov. Opisi primerov temeljijo na poročilih posameznih držav. 

2.3.1 Primer dobre prakse – Velika Britanija 

V Veliki Britaniji je socialno podjetništvo definirano kot posel s primarno socialnimi cilji, 

katerih presežki so namenjeni za vlaganje v razvoj socialnega podjetja ali skupnosti in ne 

zaradi maksimiranja dobička za delničarje in lastnike. Vlada že od leta 2001, ko je bila 

ustanovljena Enota za socialno podjetništvo v okviru Oddelka za trgovino in industrijo,  

intenzivno spodbuja razvoj socialnega podjetništva. Leto kasneje je bila objavljena strategija s 
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ciljem, ki naj bi zagotavljala ugodne pogoje za njegov razvoj. V letu 2004 je bila oblikovana 

specifična pravna oblika za socialna podjetja CIC (Community Interest Company), ki je imela 

pomembno vlogo pri razvoju socialnega podjetništva. CIC ima pravno obliko klasičnega 

podjetja z dodatnimi zahtevami, ki jih mora izpolnjevati kot socialno podjetje. Do juniju 2014 

je njihovo število naraslo na več kot 9.500. Socialna podjetja imajo lahko katero koli pravno 

obliko. Na osnovi izsledkov nacionalne raziskave iz leta 2012 so ocenili, da je v Veliki 

Britaniji 284.000 socialnih podjetij, ki predstavljajo 5,9 odstotka vseh podjetij (European 

Commission 2014c, 1–22).  

Od sprejetja nove strategije, akcijskega načrta s posebnimi ukrepi za zagotavljanje novih 

virov financiranja in ustvarjanja povezav med socialnimi podjetji in vlagatelji, je bilo v 

zadnjih letih sprejetih precej ukrepov za spodbujanje razvoja socialnega podjetništva. 

Socialna podjetja imajo omogočen dostop do financiranja preko javnih sredstev, neposredno 

iz britanskih virov ali iz evropskih regionalnih in socialnih skladov. Ocenjujejo, da so imeli 

evropski skladi pomembno vlogo pri zagotavljanju sredstev za razvoj socialnih podjetij 

(European Commission 2014c, 1–4).  

Socialno podjetništvo v Veliki Britaniji se je še dodatno okrepilo po sprejetju zakona o 

javnem naročanju, ki je začel veljati v letu 2013. Zakon določa, da morajo javni organi v 

Angliji in nekateri v Wellsu pri sklepanju pogodb upoštevati vpliv na gospodarsko, socialno 

in okoljsko blaginjo območja. Vlada je želela s temi ukrepi doseči enakopravnejši položaj 

socialnih podjetij pri konkuriranju na javnih razpisih. Želela je tudi izboljšati kakovost javnih 

storitev ter zagotoviti širšo ponudbo na trgu. Zaradi krčenja javnih financ v zadnjih letih, so se 

možnosti socialnih podjetij za trgovanje z javnim sektorjem zmanjšale, zato je bil sprejet 

ukrep, da je potrebno pri izbiri upoštevati tudi širše družbeno koristne učinke (European 

Commission 2014c, 4).   

Za socialna podjetja obstaja veliko število raznih javno financiranih shem na nacionalni, 

regionalni in lokalni ravni. Združenja (39 lokalnih podjetniških združenj) in mreže 

ponudnikov (mreža globalnega socialnega podjetništva in spletna mreža) nudijo različne 

podporne storitve, ki socialnim podjetjem pomagajo pri ustanovitvi in širitvi dejavnosti. Za 

namensko usposabljanje so bili ustanovljeni inkubatorji, zavodi in platforme, npr. šola za 

socialne podjetnike. Poseben sklad za naložbe (The Investment and Contract Readiness Fund) 

daje nepovratna sredstva perspektivnim socialnim podjetjem, ki ne izpolnjujejo pogojev za 

pridobitev kredita. Leta 2012 je bila ustanovljena neodvisna finančna organizacija Big Society 

Capital, ki si prizadeva za podporo in razvoj socialnih naložb. Predstavlja prvo svetovno 

naložbeno družbo te vrste. Z investicijami zasebnih in dobrodelnih skladov zagotavlja 

finančna sredstva in drugo podporo za socialna podjetja. The Social Outcomes Fund se 

ukvarja z obveznicami, katerih vrednost se poveča na podlagi družbenega učinka (Social 

Impact Bonds). Vlagatelj prejema plačila na podlagi doseženih rezultatov v okviru projekta. 

Od leta 2014 je predvidena davčna olajšava za socialne naložbe, ki spodbuja investiranje v 
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širitev in razvoj socialnih podjetij. V letu 2002 bilo ustanovljeno združenje za socialno 

podjetništvo (Social Enterprise UK), ki usklajuje in spodbuja delovanje vseh zainteresiranih 

skupin pri razvoju sektorja. Državna agencija za socialna podjetja Social Firms UK je 

organizacija socialnih podjetij, ki zaposlujejo ali želijo zaposliti ljudi iz prikrajšanih skupin. 

Izvaja promocije, raziskave in si prizadeva za izboljšanje pogojev in ozaveščenosti o socialnih 

podjetjih. Vse vrste kooperativ se partnersko povezujejo v združenje kooperativ, ki zagotavlja 

sodelovanje in enotno nastopanje. Nacionalna lokalna mreža združuje več kot 700 lokalnih 

skupnosti in 200 pridruženih partnerjev, ki poskušajo vplivati na vlado v korist skupnosti 

(European Commission 2014c, 7–9). 

Na osnovi opisanega lahko rečemo, da je socialno podjetništvo v Veliki Britaniji zelo dobro 

razvito. Njegov razmah je posledica sistematičnih vladnih ukrepov za spodbujanje kulture 

socialnega podjetništva, podpornega okolja, financiranja in razvoja ter učinkovitega 

sodelovanja z vlado pri pripravi predpisov in zakonodaje. Imajo učinkovit sistem merjenja 

družbenih učinkov, na temelju katerega lahko izmerijo učinkovitost novih projektov in 

analizirajo rezultate izvedenih ukrepov. 

2.3.2 Primer dobre prakse – Belgija 

V Belgiji je bolj razširjen koncept socialne ekonomije, kot koncept socialnega podjetništva, še 

posebej v Valoniji. V Flandriji se je pojmovanje socialnega podjetja tradicionalno enačilo s 

podjetjem za delovno integracijo ranljivih skupin ljudi WISE (Work Integration Social 

Eenterprise). Belgija se je v poročilu, ki ga je pripravila za Evropsko komisijo (European 

Commission 2014č, 1), osredotočila na štiri vrste socialnih podjetij: podjetja s socialnim 

namenom, podjetja za delovno integracijo ranljivih skupin (WISE), neprofitne organizacije in 

fundacije. Za socialna podjetja posebna pravna oblika ni predpisana, na podlagi zakona iz leta 

1995, pa se lahko podeli status podjetja za socialni namen. Status lahko pridobi vsako podjetje 

(kooperativa ali gospodarska družba), ne glede na pravno obliko, ki posluje v skladu s 

socialnim namenom in izpolnjuje devet predpisanih pogoje (European Commission 2014č, 1–

2). 

Razmah socialnega sektorja se je v Belgiji začel po drugi svetovni vojni in je povezan z 

razvojem nacionalne sheme za zdravstveno zavarovanje ter raznimi združenji. Spada med 

evropske države, ki imajo enega od najbolje razvitih neprofitnih sektorjev (Defourny in 

Nyssens 2001, 47). Zgodovinsko gledano so bila socialna podjetja v Belgiji osredotočena 

predvsem na vključevanje prikrajšanih oseb na trg dela, na zagotavljanje nastanitev ter 

storitev za boljše počutje in povečanje blaginje. Velik poudarek še vedno dajejo zaposlovanju 

pod posebnimi pogoji, socialnim programom in programom za invalide, kar velja zlasti za 

Flandrijo. V zadnjih letih se je povečala aktivnost v dejavnostih, ki vplivajo na trajnostni 

razvoj, vključno s pravično trgovino, okoljem, recikliranjem ter rabo obnovljivih virov 

energije. Uradnih statističnih podatkov o številu socialnih podjetij v Belgiji ni. Nedavna ocena 
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kaže, da glede na merila EU, obstaja med 2.210 in 3.170 socialnih podjetij (European 

Commission 2014č, 1). 

Belgijska zakonodaja dovoljuje vključitev socialnih klavzul v javna naročila, ker želijo 

povečati možnosti socialnih podjetij pri izbiri v postopkih javnega naročanja. Za razvoj 

socialne ekonomije in socialnega podjetništva obstajajo številne sheme javne podpore, 

izvajajo različne programe na zvezni in regionalni ravni. Na zvezni ravni veljajo posebni 

ukrepi, kot dodelitev nepovratnih sredstev, nižji prispevki za socialno varnost in dodatek za 

stroške dela ter za spodbujanje zaposlovanja dolgotrajno brezposelnih oseb. S podobnimi 

ukrepi so podprti tudi različni pilotni projekti in inovativni poskusi v socialnem podjetništvu. 

Uvedene so bile posebne davčne olajšave za darila, ki so dana neprofitnim organizacijam in 

fundacijam. Ukrepe za aktivno spodbujanje socialnega podjetništva izvajajo v vseh treh 

regijah. Flamski parlament je v letu 2012 sprejel odlok o podjetništvu v socialni ekonomiji in 

podpori pri družbeni odgovornosti podjetij, kar je vodilo k ustanovitvi odbora za socialno 

podjetništvo, one-stop-shop za zagotavljanje storitev, namenske finančne podpore, subvencije 

za svetovanje pri upravljanju, podpore za inovacije in regionalne podpore. Vpliv odloka se je 

odražal tudi v ostalih dveh regijah, Valoniji in Bruslju. V regiji Flandrija obstaja več pobud za 

dajanje pomoči (European Commission 2014č, 4–5): 

- flamska vladna agencija dodeljuje denarno pomoč organizacijam s socialno vsebino, 

- sklad tveganega kapitala Trividend zagotavlja začasno kapitalsko udeležbo in posojila, 

- leta 2008 je bil ustanovljen sklad, ki nudi sofinanciranje organizacij do vrednosti 100.000 

evrov, investicijske kredite, kredite za obratna sredstva in premostitvene kredite,  

- flamska vlada s subvencijami denarno podpira svetovalne storitve, študije novih projektov 

(povrne do 75 odstotkov stroškov, če se na podlagi študije ustanovi socialno podjetje) in 

zagotavlja sredstva socialnim podjetjem z izgubo (od 10.000 do 15.000 evrov), 

- podjetja za integracijo in socialne delavnice zaposlujejo prikrajšane skupine ljudi in 

zagotavljajo njihovo družbeno-socialno integracijo, delno se financirajo z vladnimi 

subvencijami,  

- investiranje v infrastrukturo delavnic za prikrajšane skupine ljudi, 

- institucija za spodbujanje inovacij socialnim podjetnikom pomaga pri uresničitvi 

inovativnih podjetniških idej,  

- Agencija za znanost in tehnologijo nudi pomoč pri raziskavah za inovativne podjetniške 

ideje s področja znanosti in tehnologije. 

V Valoniji je bil leta 1995 ustanovljen javni sklad SOWECSOM (Société Wallonne 

d'Economie Sociale Marchand) za podporo tržno usmerjenim socialnim podjetjem. Njegov 

namen je kreditiranje, zagotavljanje kreditnih garancij in investiranje v socialna podjetja. 

Sklad BRUSOC, ki od leta 2001 deluje v bruseljski regiji, zagotavlja sredstva za projekte 

socialne ekonomije (European Commission 2014č, 6). 
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Belgija je v devetdesetih letih prejšnjega stoletja s sprejetjem zakona, ki je opredelil status 

podjetja za socialni namen, videla razvoj socialnega podjetništva v smeri vse večjega 

vključevanja na trg dela. Od leta 2000 naprej se je dejavnost socialnega podjetništva začela 

širiti tudi na druga področja, predvsem zaradi pojava različnih finančnih shem. Investicijske 

družbe so se povezale s sektorjem socialne ekonomije in začele zagotavljati finančna sredstva, 

na tej podlagi je bila v letu 2014 izdana prva serija obveznic z družbenim učinkom. 

Pomembno je tudi financiranje iz sredstev ESS, čeprav so ocenili, da je bila pomoč 

razmeroma majhna. (European Commission 2014č, 6–31). 

Povzamemo lahko, da ima v Belgiji socialno podjetništvo vse večji pomen in da število 

socialnih podjetij narašča. Pristojnost za socialno podjetništvo se je v letu 2014 prenesla na 

regije, ki izvajajo vrsto ukrepov za njegov razvoj. Za socialna podjetja so predvidene številne 

spodbude, olajšave ter javne in zasebne sheme za financiranje.      

2.3.3 Primer dobre prakse – Italija 

Izraz socialno podjetje je bil v Italiji prvič uporabljen v letu 1980, kot opredelitev za 

inovativne zasebne pobude, ki so nastale zato, da bi zagotavljale socialne storitve ali 

vključevale prikrajšane osebe na trg dela. Prvotno so bile ustanovljene kot neprofitne pravne 

oblike, ki so svojo identiteto pridobile leta 1991, s sprejetjem zakona o kooperativah. Zakon 

opredeljuje dve vrsti socialnih kooperativ. Prva zagotavlja storitve za splošno družbeno dobro 

(tip A), druga pa poklicno integracijo prikrajšanih delavcev (tip B). Socialne kooperative 

imajo podjetniško naravo, njihova značilnost pa je delovanje v dobro skupnosti, vključevanje 

različnih vrst zainteresiranih subjektov in vključevanje prostovoljcev. V letih po sprejetju 

zakona so se kooperative hitro razvijale, njihovo število se letno poveča za 10 do 20 

odstotkov. Hiter razvoj je bil delno posledica dejstva, da je v Italiji uporabljena oblika 

zadružništva tudi v dejavnostih, ki jih v drugih državah opravljajo združenja in ustanove. 

Zakon o socialnih podjetjih, sprejet leta 2005, je razširil socialno podjetništvo tudi na druge 

pravnoorganizacijske oblike in dejavnosti. Zakon ne ustvarja nove statusno pravne 

organizacijske oblike ampak le status, ki ga lahko pridobijo vse upravičene organizacije, ne 

glede na njihovo lastništvo ali organizacijsko strukturo. Socialna podjetja so zasebne pravne 

osebe in morajo vsaj 70 odstotkov svojih prihodkov od opravljanja podjetniške dejavnosti 

ustvariti s proizvodnjo in prodajo blaga in storitev, ki imajo družbeno korist. Ocenjujejo, da je 

v letu 2012 obstajalo približno 35.000 socialnih podjetji, ki v celoti izpolnjujejo merila 

operativne opredelitve EU za socialna podjetja (European Commission 2014d, 1–2).  

Na nacionalni ravni obstajata dve glavni področji politike razvoja neprofitnega sektorja, 

aktivna politika trga dela in politika socialnega vključevanja. Rezultat te politike je dobro 

urejen pravni okvir in ugodna davčna obravnava za organizacije, ki si prizadevajo za 

uresničitev socialnih ciljev. Za socialna podjetja ni nobenih posebnih davčnih ugodnosti, 

socialne kooperative pa so, odvisno od karakteristik, lahko oproščene plačila davka od 
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dohodkov pravnih oseb ali pa za njih velja znižana stopnja. Socialnim kooperativam tipa B ni 

potrebno plačevati nacionalnih prispevkov za zavarovanje prikrajšanih delavcev. Zagotavljajo 

jim prednost pri sklepanju pogodb za javna naročila lokalnih oblasti do vrednosti 300.000 

evrov  (European Commission 2014d, 4). 

V primerjavi z drugimi evropskimi državami ima Italija razmeroma dobro razvito okolje za 

spodbujanje socialnih podjetij. Izvajajo ukrepe na lokalni ravni, v pokrajinah in regijah ter na 

nacionalni ravni. Prav tako so dobro uveljavljene mreže in podporni mehanizmi. Zaradi večje 

učinkovitosti na trgu, se kooperative pogosto združujejo v lokalne konzorcije, ti pa so med 

seboj povezani v nacionalne federativne organe. Lokalni konzorciji sodelujejo pri javnih 

naročilih kot glavni izvajalci, ki v imenu svojih članov sklepajo pogodbe. Na ta način lahko 

tudi manjše organizacije, ki drugače ne bi mogle izpolnjevati razpisnih pogojev, sodelujejo v 

postopkih javnih naročil. S posredovanjem konzorcijev potekajo tudi kolektivna pogajanja s 

finančnimi institucijami o znižanju obrestnih mer za posojila. Konzorciji lahko nastopajo kot 

poroki za bančne kredite ali za dobavo po pogodbi (European Commission 2014d, 9). 

Ugotovili so, da sodelovanje z javnimi organi pri razvoju in izvajanju socialnega podjetništva 

predstavlja eno boljših dobrih praks. Primer sodelovanja med javnim sektorjem in socialnimi 

kooperativami je pobuda Intervento 18 (European Commission 2014d, 8). Borzaga in Deperdi 

(2013, 91) ocenjujeta, da se pri izvajanju te pobude ustvarja 6.000 evrov prihrankov za javni 

sektor, na vsakega zaposlenega delavca iz prikrajšanih skupin. Zmanjšanje stroškov za 

zagotavljanje socialnih in zdravstvenih storitev so dosegli z boljšim zdravjem in večjo 

socialno vključenostjo prikrajšanih delavcev.   

Italijanska socialna podjetja in kooperative se zanašajo predvsem na lastne finančne vire, 

ocenjujejo, da se približno 70 odstotkov organizacij financira samostojno. Glavni viri 

financiranja so prispevki članov in prihodki iz poslovne dejavnosti. Manjši del sredstev 

pridobijo iz javnih financ. Na voljo so tudi krediti z ugodnimi pogoji pri poslovnih bankah. 

Izkazalo se je, da na splošno socialne kooperative predstavljajo nizko stopnjo tveganja za 

vlagatelje, ker zaradi poslovanja z javnim sektorjem niso tako občutljive na gospodarske 

razmere. V zadnjih letih so se na finančnem trgu razvili inovativni instrumenti za financiranje 

socialnega podjetništva v obliki naložb, obveznic z družbenim učinkom in tveganega kapitala. 

Banca Etica predstavlja prvo institucijo, ki je začela z etičnim financiranjem v Italiji. Ponuja 

kredite organizacijam, ki delujejo na socialnih področjih, pod posebnimi pogoji financiranja - 

ti so prilagojeni potrebam socialnih podjetij. Banca Prossima je prva evropska banka, ki 

zagotavlja finančno podporo izključno socialnim in drugim podjetjem, delujočim v 

neprofitnem sektorju. Socialne naložbe zagotavljajo tudi finančne kooperative, ki sredstva 

namenjajo za kapitalsko financiranje, spodbujanje ustanavljanja, razvoj in prestrukturiranje 

podjetij (European Commission 2014d, 11–12).  

V letih od 2003 do 2010 se je zaposlenost v italijanskih socialnih zadrugah in socialnih 

podjetjih povečala za 70 odstotkov. V istem obdobju pa se je skupno število zaposlenih v vseh 



23 

 

podjetjih povečalo le za približno deset odstotkov. Ti podatki potrjujejo, da so socialna 

podjetja v času gospodarske krize pokazala svojo sposobnost za preživetje in ohranjanje 

stabilne ravni zaposlovanja (Venturi in Zandonai 2012, 5). 

Na italijansko ekonomijo ima socialno podjetništvo že tradicionalno pomemben vpliv. Iz 

opisanega primera je razvidno, da se je socialno podjetništvo iz zgodovinsko dobro razvitega 

zadružništva razširilo tudi na druge pravnoorganizacijske oblike. Italija je ena redkih držav, ki 

imajo zakon o kooperativah in zakon o socialnih podjetjih. Za spodbujanje socialnega 

podjetništva imajo razvito močno podporno okolje, ukrepe izvajajo na nacionalni, regionalni 

ter lokalni ravni in jih med seboj dopolnjujejo. Pomembno je tudi mreženje socialnih podjetij, 

ki s povezovanjem povečujejo konkurenčnost. 

2.3.4 Primer dobre prakse – Švedska 

Švedska ima dolgoletno tradicijo množičnih gibanj, družbene angažiranosti in vpletenosti 

tretjega sektorja. Organizacije tretjega sektorja se razlikujejo od ostalih evropskih držav, saj 

delujejo predvsem na področju kulture, prostega časa, interesnih skupnosti in izobraževanja 

odraslih. V zadnjih desetletjih sta bila sestava in položaj tretjega sektorja in s tem tudi 

socialnega podjetništva pod vplivom različnih družbenih gibanj, ki so se razvijala zaradi 

prostovoljnega dela (European Commission 2014e, 1). 

Čeprav razvoj švedskega tretjega sektorja seže v začetek devetnajstega stoletja, so socialno 

ekonomijo opredelili šele leta 1998, tri leta po vstopu v EU. Glede na opredelitev spadajo v 

socialno ekonomijo organizacije, ki imajo družbeni namen, temeljijo na demokratičnih 

vrednotah in so neodvisne od javnega sektorja. Poleg te razmeroma široke opredelitve 

socialne ekonomije, obstaja tudi splošna opredelitev socialnega podjetništva. Prave definicije 

za socialna podjetja ni, zato se izraz običajno uporablja v povezavi s podjetji za delovno 

integracijo ranljivih skupin ljudi (WISE), organizacijami civilne družbe ali v bolj splošnem 

smislu v povezavi s socialnim namenom. Posebna pravna oblika, ki bi se uporabljala 

izključno za socialna podjetja, na Švedskem ne obstaja. Socialna podjetja so lahko 

organizirana kot kooperative, neprofitne organizacije, družbe z omejeno odgovornostjo ali 

delniške družbe z določenimi omejitvami in prilagoditvami. V vladnem akcijskem načrtu za 

WISE leta 2010, je bila izoblikovana definicija, ki pravi, da delujejo zaradi zaposlitve 

prikrajšanih oseb in njihovega vključevanja v družbeno življenje. Lahko imajo različno 

pravno obliko in organiziranost, vendar morajo biti neodvisna od javnih institucij, opravljati 

pa morajo gospodarsko dejavnost. Zanje veljajo iste zakonske podlage kot za katero koli 

drugo podjetje, ki ima isto pravnoorganizacijsko obliko. Na Švedskem obstaja okrog 300 

WISE, ki so večinoma organizirana kot socialne kooperative in se povezujejo v gospodarska 

združenja. Značilnost številnih socialnih podjetij na Švedskem je, da so še vedno tesno 

povezana z javnim sektorjem in močno odvisna od javnega financiranja (European 

Commission 2014e, 1–5). 
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Na Švedskem obstaja več omrežij in vzajemnih podpornih struktur v obliki partnerstev za 

razvoj socialnih podjetij in dve združenji. FAMNA nudi podporo neprofitnim ponudnikom 

zdravstvenih in socialnih storitev, SKOOPI pa zagotavlja podporo in usposabljanja za vodenje 

kooperativ za socialno delo. Mreže na področju socialnega podjetništva sta vzpostavila tudi 

javni zavod za zaposlovanje in agencija za socialno zavarovanje. Na Švedskem ni resornega 

ministrstva za socialno podjetništvo. Namesto tega njegov razvoj podpirajo številne vladne 

agencije. Javni zavod za zaposlovanje in Agencija za socialno zavarovanje sta na osnovi 

naročila vlade v letu 2009 začela izvajati aktivnosti za vključevanje na trg dela in 

rehabilitacijo brezposelnih oseb, ki imajo psihične motnje. S tem projektom je bila dokazana 

učinkovitost pri ciljnem naročanju storitev socialnih podjetij. Preko Javnega zavod za 

zaposlovanje sta potekala tudi dva projekta, ki sta bila financirana iz sredstev ESS (European 

Commission 2014e, 5–8): 

- projekt SIGRID, ki vključuje tri švedske regije, njegov cilj je razviti metodo za bolj 

učinkovito delo z dolgotrajno brezposelnimi, 

- projekt SPRING, ki ponuja delo in rehabilitacijo v WISE za najbolj ranljive skupine oseb 

na trgu dela, izvaja se v sodelovanju s poslovno mrežo Pust in temelji na konceptu 

socialnega franšizinga. 

Svetovalna organizacija za kooperative Coompanion je namenjena za spodbujanje socialnega 

podjetništva na ravni kooperativ. Je tudi glavna kontaktna točka med lokalnim sistemom 

kooperativnega razvoja in parlamentom, vlado ter drugimi državnimi organi (European 

Commission 2014e, 5–6). 

Poleg nacionalno financiranih shem so za financiranje projektov pomembni strukturni skladi 

EU, zlasti ESS, ki je osredotočen predvsem na WISE. Projekti in podporni programi so 

financirani tudi na lokalni ravni, kar pomeni, da je zanimanje posameznih občin in regij 

odločilen dejavnik pri razvoju socialnega podjetništva (European Commission 2014e, 6–10). 

Švedska nima pravega trga za socialne naložbe, ker ni specializiranih finančnih posrednikov 

ali finančnih produktov, ki bi bili namenjeni potrebam socialnih podjetij. Izjema sta le dve 

banki. Ekobanken zagotavlja zavarovane kredite, kreditne linije in jamstva, JAK Members 

Bank pa brezobrestne kredite na podlagi predhodnega varčevanja. Finančna sredstva 

zagotavljajo tudi iz fundacij in različnih skladov. Regionalni mikro skladi pridobivajo 

sredstva iz javnih in zasebnih organizacij in lahko vlagajo kapital ter dajejo jamstva za kredite 

in najemnine (European Commission 2014e, 10–11). 

Pri primerjavi opisanih primerov dobrih praks socialnega podjetništva v državah EU lahko 

ugotovimo, da je povezanost socialnih podjetij z javnim sektorjem in njihova odvisnost od 

javnega financiranja najbolj izrazita na Švedskem. Razvoj socialnega podjetništva podpirajo 

številčne javne agencije, obstaja tudi več mrež in partnerskih podpornih struktur, uvedli so 

koncept socialnega franšizinga. 
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3 SOCIALNO PODJETNIŠTVO V SLOVENIJI 

V državah EU, kjer je socialno podjetništvo dobro razvito, ta sektor ustvarja približno deset 

odstotkov BDP in zaposluje približno enak odstotek ljudi. S tega vidika je realno pričakovati, 

da bo sčasoma tudi v Sloveniji doprinos tega sektorja dosegel stopnjo starih držav članic EU. 

Trenutno stanje je sicer drugačno, saj je zaradi pomanjkanja zavedanja o pomembnosti 

socialnega podjetništva za razvoj nacionalne ekonomije delež zaposlenih in delež bruto 

domačega proizvoda manjši (Miloševič 2013, 4). 

3.1 Pojmovanje in razvoj socialnega podjetništva 

Ministrstvo za delo, družino in enake možnosti je v Strategiji razvoja socialnega podjetništva 

za obdobje 2013-2016 (2013, 24) opisalo začetke in razvoj socialnega podjetništva v 

Sloveniji. Prve zametke lahko prepoznamo v nastanku skladov, ki so jih v 13. oziroma 14. 

stoletju ustanavljale različne organizacije. Po koncu fevdalne dobe so bili kmetje 

razbremenjeni podložniških bremen, vendar so morali pridelke prodajati po nizkih cenah in si 

denar sposojati po oderuških obrestih, zato so začele nastajati zadruge. Prvi zakon o 

zadružništvu, sprejet leta 1873, je uveljavljal podobna načela kot veljajo danes za socialno 

podjetništvo. Spodbudil je ustanavljanje hranilnic, posojilnic ter kmetijskih, obrtnih in 

specializiranih zadrug. Posebnega pomena je Vzajemna Zadruga, ki je v 19. stoletju delovala 

po načelih vzajemnosti in socialnega podjetništva. Zadruge so v Sloveniji najstarejša 

pravnoorganizacijska oblika socialnega podjetja. 

Pred drugo svetovno vojno je v Sloveniji obstajala razvejana mreža socialnega podjetništva, 

ki je vključevala združenja, zadruge, dobrodelne organizacije, sindikate ter strokovne 

organizacije in zveze. Korak nazaj pomeni obdobje po drugi svetovni vojni, ko je zadružna 

lastnina postala družbena. V zadrugah ni bilo več odprtega članstva in demokratičnega 

nadzora članov, temeljne značilnosti socialnega podjetništva so bile izničene. Država je začela 

spodbujati razvoj organizacij civilne družbe šele po letu 1974. V tem obdobju, nekje do leta 

1985, lahko zasledimo največje povečanje organizacij socialne ekonomije (MDDSZ 2013, 

24). 

Po osamosvojitvi politika razvoja nevladnega sektorja in s tem tudi socialnega podjetništva ni 

bila načrtovana. Izjema je bilo samo področje zaposlovanja invalidnih oseb, kjer že od leta 

1976 načrtovano rešujejo problem zaposlovanja in vključevanja invalidov v okolje. Čeprav so 

bile narejene številne študije, izdani priročniki, izvajali so se pilotni in mednarodni projekti, 

potekala so tudi številna usposabljanja, je socialno podjetništvo ostalo neizkoriščena 

priložnost (MDDSZ 2013, 24). 

V Sloveniji na splošno velja, da potencial socialnega podjetništva v celoti še ni bil prepoznan. 

Kot resno alternativo klasičnemu podjetništvu in možnost reševanja konkurenčnosti ter 
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socialne kohezije, ga ne vidijo niti nosilci vladnih politik. Vzroke za nezaupanje in negativni 

predznak je mogoče iskati v zgodovini in terminološki zmedi. Poročilo OECD, ki je bilo leta 

2010 pripravljeno v sklopu projekta Izboljšanje socialne vključenosti na lokalni ravni preko 

socialne ekonomije, je navajalo, da bi bilo za izboljšanje situacije potrebno najprej urediti 

probleme preglednosti in zakonitosti s sprejetjem novega zakona (OECD 2010, 42).      

Zakonodajni temelj socialnega podjetništva je bil postavljen s sprejetjem ZsocP 18. 3. 2011, 

uporabljati se je začel v začetku leta 2012. V njem je opredeljena ustanovitev socialnih 

podjetij, status, oblike organiziranosti, financiranje, spodbude, družbeno koristne dejavnosti in 

ciljne skupine (Česen 2012, 44). Socialno podjetje ni nova statusno pravna organizacijska 

oblika, to je samo poseben status, ki ga pridobi organizacija s tem, ko se registrira kot 

socialno podjetje (Zirnstein in Bratkovič 2011, 13). Vsebinska zasnova zakona izhaja iz dveh 

dokumentov Evropske komisije, to sta Iniciativa o socialnem podjetništvu in Iniciativa o 

družbeno odgovornem podjetništvu. Tudi izraz socialno podjetništvo in socialno podjetje, se 

uporablja v skladu s priporočilom ESSO, ki institucijam EU priporoča, naj tako pri političnih 

predlogih kot pri komuniciranju dosledno uporabljajo izraz socialno podjetje (EESC 2012, 1). 

V času priprave in sprejemanja zakona so v Sloveniji s pomočjo sredstev ESS potekale 

aktivnosti za spodbujanje socialnega podjetništva (Česen 2012, 45). 

3.1.1 Področja dejavnosti socialnega podjetništva 

Razlika med klasičnim opravljanjem tržne dejavnosti prodaje blaga in storitev, ki je 

namenjena vsem, in opravljanjem dejavnosti socialnega podjetja je v tem, da so področja in 

uporabniki pri socialnem podjetništvu točno opredeljeni (Mesojedec idr 2012, 22).     

Področja dejavnosti, ki se lahko opravljajo v socialnem podjetništvu, so določena z ZsocP, v 

Uredbi o določitvi dejavnosti socialnega podjetništva (Uradni list RS, št. 45/2012) pa so 

dejavnosti podrobneje navedene v skladu s standardno klasifikacijo dejavnosti. 
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Slika 2: Področja socialnega podjetništva (povzeto po ZsocP) 

Vir: Mesojedec idr 2012, 24. 

Iz slike 2 je razvidno, katera področja dejavnosti lahko opravlja socialno podjetje glede na 5. 

člen ZsocP (Uradni list RS, št. 20/2011). Poleg teh lahko opravlja tudi druge dejavnosti, če je 

cilj teh zaposlovanje najbolj ranljivih skupin ljudi na trgu dela. Med ranljive skupine ljudi 

ZsocP uvršča prikrajšane delavce in invalide, predvsem (ZsocP 2011): 

- invalide, ki imajo invalidnost priznano na podlagi odločbe pristojnega organa,  

- brezposelne osebe, ki imajo zaradi bolezni ali trajne telesne ali duševne okvare zmanjšano 

zmožnost zaposlitve,  

- dolgotrajno brezposelne osebe, ki so brez zaposlitve zadnjih 24 mesecev ali več,  

- brezposelne osebe, ki so na Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje (ZRSZ) 

prijavljene več kot šest mesecev in iskalci prve zaposlitve, 

- brezposelne osebe nad 55 let starosti, pripadnike romske skupnosti, mladoletne osebe brez 

zaključenega osnovnega ali nižjega poklicnega izobraževanja in težje zaposljive osebe, ki 

več kot pol leta niso imele redne zaposlitve, bivše zapornike, ki so na prostosti manj kot 

eno leto ali so na pogojnem odpustu, begunce, vključene v programe integracije, bivše 

odvisnike v rehabilitacijskih programih ali v dveh letih po zaključku programa in 

brezdomce.  
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Dejavnosti socialnega podjetništva so torej tiste, ki zagotavljajo ponudbo proizvodov in 

storitev za kvalitetnejše bivanje in življenje ljudi, krepijo družbeno solidarnost in kohezijo, 

spodbujajo solidarnost in prostovoljstvo, nudijo nove možnosti zaposlovanja in dodatna 

delovna mesta za najbolj ranljive skupine ljudi ter s tem pripomorejo k njihovi socialni in 

poklicni integraciji (Mesojedec idr. 2012, 17). 

OECD (2010, 17) v poročilu navaja, da bodo socialna podjetja opravljala vedno več 

dejavnosti, ki niso strogo socialne, vključevala bodo storitve v interesu skupnosti in splošnem 

interesu, kot so prevoz, mikro-posojila, oskrba z vodo, proizvodnja obnovljive energije, 

kulturni razvoj, rekreacija, obnova mest, pravična trgovina, upravljanje zavarovanih območij, 

socialna stanovanja in socialno kmetovanje. 

3.1.2 Pridobitev in ohranitev statusa socialnega podjetja 

Status socialnega podjetja lahko pridobi nepridobitna pravna oseba, ki izpolnjuje pogoje iz 8. 

člena ZsocP (Uradni list RS, št. 20/2011): 

- ustanovljena mora biti zato, da bi trajno opravljala dejavnost socialnega podjetništva, v 

prvem letu mora zaposlovati najmanj enega delavca, v naslednjih letih poslovanja pa 

najmanj dva ali 

- ustanovljena mora biti za zaposlovanje oseb iz najbolj ranljivih skupin ljudi na trgu dela 

tako, da bodo vsaj tretjino vseh zaposlenih predstavljali predstavniki prej navedenih 

skupin, 

- izpolnjevati mora druge pogoje, ki jih določa ta zakon in zakon, ki ureja pravno 

organiziranost posamezne vrste nepridobitne pravne osebe. 

Nepridobitna pravna oseba pridobi status po vpisu v register socialnih podjetij, nato lahko 

začne poslovati kot socialno podjetje. Od ostalih pravnih oseb se loči že po nazivu, saj mora 

pri poslovanju v svojem imenu uporabljati pripis socialno podjetje ali okrajšavo so. p.. 

Pridobitev statusa v nekaterih primerih ni mogoča, omejitve so navedene v 9. členu ZsocP 

(Uradni list RS, št. 20/2011). 

Socialno podjetje lahko ohrani status le, če pristojnemu ministrstvu predloži dokazila o 

začetku opravljanja dejavnosti socialnega podjetništva in dokazilo o zaposlitvi delavcev, ki so 

opredeljeni kot pogoj za pridobitev statusa. Socialno podjetje tipa A mora glede na omejitve 

po posameznih letih poslovanja dosegati predpisano višino prihodkov iz dejavnosti socialnega 

podjetništva (po drugem letu vsaj 40 odstotkov vseh prihodkov, po tretjem in vseh nadaljnjih 

letih, pa vsaj polovico). Način izpolnjevanja pogojev za ohranitev statusa je podrobneje 

opredeljen v Pravilniku o spremljanju poslovanja socialnih podjetij (Uradni list RS, št. 

35/2013). Socialno podjetje se lahko statusu odpove ali ga izgubi zaradi neizpolnjevanja 

pogojev, predpisanih v 20. členu ZsocP (Uradni list RS, št. 20/2011). 
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Dokazila o izpolnjevanju navedenih pogojev mora socialno podjetje vsako leto posredovati 

pristojnemu ministrstvu. Če predpisani pogoji niso bili doseženi, je potrebno obrazložiti 

razloge za neizpolnitev. V tem primeru je potrebno priložiti načrt prestrukturiranja oziroma 

časovno opredeljen načrt zaposlitve manjkajočih delavcev. Socialno podjetje, ki je pridobilo 

javna sredstva za spodbujanje socialnega podjetništva ali je deležno oprostitev in olajšav 

namenjenih socialnim podjetjem, je v skladu z ZsocP zavezano za poročanje o porabi teh 

sredstev (ZsocP 2011).     

3.1.3 Vrste socialnih podjetij 

V Sloveniji se lahko registrirata dve vrsti socialnih podjetij. ZsocP razmejuje med socialnim 

podjetjem tipa A, ki je ustanovljeno za trajno opravljanje dejavnosti socialnega podjetništva, 

in socialnim podjetjem tipa B, ki je ustanovljeno za zaposlovanje najbolj ranljivih skupin ljudi 

na trgu dela. Več socialnih podjetij se lahko poveže v združenja socialnih podjetij (ZsocP 

2011). 

Socialno podjetje tipa A po Mesojedcu in drugih (2012, 22–23): 

- lahko opravlja tudi ostale dejavnosti, ki niso dejavnosti socialnega podjetništva, 

- v prvem letu delovanja ima trajno zaposlenega najmanj enega delavca, v naslednjih letih 

pa najmanj dva, 

- po preteku drugega koledarskega leta poslovanja mora iz dejavnosti socialnega 

podjetništva dosegati vsaj 40 odstotkov vseh prihodkov, v vseh naslednjih letih pa vsaj 

polovico vseh prihodkov. 

Za socialno podjetje tipa B po Mesojedcu in drugih (2012, 24–25) velja, da: 

- lahko vključuje opravljanje katerekoli dejavnosti in 

- trajno zaposluje najbolj ranljive skupine ljudi na trgu dela, teh delavcev pa mora biti vsaj 

tretjina vseh zaposlenih. 

Opredelitev tipov socialnega podjetništva je v skladu z razvojnimi trendi socialnih podjetij v 

Evropi, ki kažejo potrebo po širitvi dejavnosti. Ta pristop socialnim podjetjem zagotavlja 

možnost zaposlovanja in socialne vključitve najbolj ranljivih skupin ljudi in hkrati širi obseg 

dejavnosti, ki jih lahko izvajajo socialna podjetja. Ta se vedno bolj trudijo zagotavljati storitve 

v splošnem interesu, ne samo na področju sociale (OECD 2010, 17). 

3.1.4 Registracija socialnega podjetja 

Kot socialno podjetje se lahko registrira novonastala nepridobitna pravna oseba ali že 

registrirana, ki se preoblikuje v socialno podjetje. Registracija poteka pri registrskem organu, 

pristojnem za posamezno pravnoorganizacijsko obliko. Postopek registracije vključuje 

preverjanje, če je akt o ustanovitvi oziroma spremenjen akt o ustanovitvi skladen z določili 
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12. člena ZsocP (Uradni list RS, št. 20/2011). Poleg vsebine, ki je določena glede na zakonsko 

podlago in velja za posamezno pravnoorganizacijsko obliko, mora vsebovati opredelitev 

nepridobitnega namena pravne osebe in načina uresničevanja načel socialnega podjetništva. V 

aktu morajo biti navedene dejavnosti, ki jih bo socialno podjetje opravljalo, opredelitev, 

katero skupino ljudi, ki spadajo med najbolj ranljive ljudi na trgu dela, bo zaposlovalo in 

način razpolaganja s premoženjem ter porabo dobička oziroma presežkov prihodkov skladno 

z določili ZsocP. Poleg tega mora akt vsebovati še določila o načinu upravljanja socialnega 

podjetja, o izbiri poslovodstva in poslovodenju, izbiri nadzornega sveta in njegovi 

pristojnosti, načinu udeležbe deležnikov pri upravljanju, pogoje vodenja poslovnih knjig in 

izdelave računovodskih izkazov ter prenos premoženja v primeru prenehanja. Če ima socialno 

podjetje namen vključiti prostovoljce, mora tudi to opredeliti v aktu (ZsocP 2011). 

Preglednica 1:    Pravnoorganizacijske oblike socialnih podjetij 

Pravnoorganizacijska 

oblika 
Društvo Zavod Ustanova Gospodarska 

družba, 
zadruga, 

evropska 

zadruga 
Zakonska podlaga za 

registracijo ali izdajo 

soglasja 

Zakon o 

društvih 
Zakon o 

zavodih 
Zakon o 

ustanovah 
Zakon o 

gospodarskih 

družbah in 
Zakon o 

zadrugah 

Ministrstvo pristojno za 

zakon 
MNZ*  MJU**  MNZ  MGRT*** in 

MKGP**** 

Registrski organ Pristojna 

upravna enota 

glede na sedež 
društva  

Sodni register 

na okrožnih 
sodiščih  

Pristojno 

ministrstvo za 

izdajo soglasja 

k aktu 

Sodni register 

na okrožnih 
sodiščih 

*Ministrstvo za notranje zadeve 

**Ministrstvo za javno upravo 

***Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo 

****Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 

Vir: MGRT 2015c. 

Vlogi za registracijo je potrebno priložiti še sklep ustanoviteljev ali pristojnega organa 

nepridobitne pravne osebe, da namerava poslovati kot socialno podjetje. Posebnosti veljajo za 

društva, saj je pri tej pravnoorganizacijski obliki potrebno predložiti še osebne podatke oseb, 

ki imajo pooblastilo za zastopanje, in navesti obseg pooblastil ter dokazati, da društvo 

razpolaga s sredstvi za začetek poslovanja oziroma premoženjem (ZsocP 2011). 
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Ko registrski organ ugotovi, da so izpolnjeni vsi pogoji in ne obstajajo omejitve iz 9. člena 

ZsocP (Uradni list RS, št. 20/2011), izda akt o vpisu oziroma spremembi vpisa v register in 

določi, da se v imenu nepridobitne pravne osebe vpiše dodatek socialno podjetje. En izvod 

akta nato pošlje MGRT za vpis v evidenco socialnih podjetij (ZsocP 2011). 

3.1.5 Posebnosti poslovanja socialnega podjetja 

Za vsa socialna podjetja, ne glede na pravnoorganizacijsko obliko in posamezne področne 

zakone, veljajo določene posebnosti, ki so opredeljene v ZsocP. Način spremljanja poslovanja 

socialnih podjetij pa določa Pravilnik o spremljanju poslovanja socialnih podjetij (Uradni list 

RS, št. 35/2013).  

Računovodenje 

Pravila vodenja poslovnih knjig in izdelave računovodskih izkazov so podrobneje določena v 

posebnem računovodskem standardu SRS1
 40–Računovodske rešitve v socialnih podjetjih 

(Uradni list RS, št. 2/2012). Opredeljeno je ločeno izkazovanje prihodkov in odhodkov za 

dejavnost socialnega podjetništva od ostalih dejavnosti, ki jih socialno podjetje opravlja. 

Finančna sredstva, ki so bila pridobljena na podlagi ZsocP, morajo biti prikazana na 

posebnem kontu. Predpisana je vsebina letnega poročila in prilog, ki jih mora vsebovati, 

zaradi ugotavljanja ali je poslovanje v skladu z načeli socialnega podjetništva (ZsocP 2011). 

Razporejanje dobička oziroma presežkov prihodkov nad odhodki 

Socialno podjetje z dobičkom oziroma presežki prihodkov nad odhodki ne more prosto 

razpolagati, ker so pravila uporabe zakonsko določena. Dobiček in presežek prihodkov lahko 

namenijo samo za razvoj socialnega podjetja, nadomestitev izpada prihodkov, ki je nastal 

zaradi zaposlovanja oseb iz ranljivih skupin, ali za izobraževanje in usposabljanje delavcev ter 

prostovoljcev. Posamezne pravnoorganizacijske oblike, kot so zavodi, društva ali ustanove, 

presežka prihodkov ne smejo deliti, ostale pravnoorganizacijske oblike pa lahko izplačajo 

največ 20 odstotkov ustvarjenega dobička ali presežka prihodkov, vendar samo pod pogojem, 

da presežki ne predstavljajo neporabljenih javnih sredstev in imajo to opredeljeno v 

ustanovitvenem aktu (ZsocP 2011). 

Upravljanje in udeležba deležnikov 

Upravljanje socialnega podjetja temelji na načelu enakopravnosti, en član pomeni en glas. V 

delo socialnega podjetja so običajno vključeni prostovoljci. Poleg članov, ki imajo v 

                                                 

1
 Konec leta 2015 so bili sprejeti novi Slovenski računovodski standardi 2016, ki se uporabljajo od 1. 

januarja 2016 (Uradni list RS, št. 95/15). Po novih standardih se na socialna podjetja nanaša SRS 35. 
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socialnem podjetju upravljavske pravice, lahko pri upravljanju sodelujejo tudi zaposleni in 

prostovoljci. Zagotovljena jim mora biti vsaj možnost odločanja o zadevah, ki so povezane z 

njihovim delom ter kakovostjo izdelkov in storitev socialnega podjetja (ZsocP 2011). 

3.2 Ukrepi in aktivnosti za spodbujanje razvoja socialnega podjetništva 

Na podlagi ZsocP je Vlada RS leta 2011 ustanovila Svet za socialno podjetništvo, ki je 

pristojen za pripravo Strategije razvoja socialnega podjetništva. Ta se sprejme za obdobje 

štirih let in je podlaga za pripravo Programa ukrepov za izvajanje Strategije razvoja 

socialnega podjetništva. Program se lahko pripravi za posamezno leto ali plansko obdobje 

(MDDSZ 2013, 3). V trenutno aktualni Strategiji so opredeljeni strateški razvojni cilji 

socialnega podjetništva za obdobje 2013–2016, Program ukrepov pa določa aktivnosti za 

obdobje 2014–2015 (MDDSZ 2014, 2), s katerimi bodo doseženi strateški cilji. 

3.2.1 Spodbujanje razvoja socialnega podjetništva 

Strategija razvoja socialnega podjetništva (MDDSZ 2013, 7) navaja pet potencialov za razvoj. 

To so potenciali socialnega podjetništva, ki bodo pripomogli h gospodarski rasti, dvigu 

življenjskega standarda državljanov, odpiranju novih, stabilnih delovnih mest na lokalni ravni, 

zmanjševanju revščine in brezposelnosti, nastanku inovativnih in kreativnih rešitev za 

demografske spremembe, varovanju okolja in globalizacije. 

Spodbujanje razvoja socialnega podjetništva je opredeljeno v 32. členu ZsocP (Uradni list RS, 

št. 20/2011). Izvaja se s pomočjo ukrepov za spodbujanje socialnega podjetništva, ukrepov za 

oblikovanje ugodnega podjetniškega okolja, ukrepov za spodbujanje zaposlovanja in ukrepov 

za omogočanje dostopa do virov financiranja naložb v socialna podjetja. Zakon določa tudi 

posebne spodbude. Socialna podjetja, ki zaposlujejo invalide, so upravičena do enakih 

finančnih spodbud, kot delodajalci, ki imajo zaposlene invalide nad predpisano kvoto. Če 

zaposlujejo najbolj ranljive skupine ljudi, ki niso invalidi, jim pripada subvencija za njihove 

plače. V prvih dveh letih po pridobitvi statusa so socialna podjetja upravičena do 

usposabljanja in izobraževanja za poslovodne osebe in delo z ranljivimi skupinami ljudi. 

Socialna podjetja, ki niso uspela izpolniti pogojev socialnega podjetništva, so upravičena do 

sofinanciranja svetovanja za prestrukturiranje (ZsocP 2011). 

S širitvijo socialnega podjetništva se je pojavila potreba po tem, da bi izmerili njegov 

družbeni učinek. Klasična metoda poslovne donosnosti, ki se uporablja pri dobičkonosno 

usmerjenih podjetjih, ni ustrezna, ker je primarni cilj socialnih podjetij doseganje širšega 

družbenega učinka in ne pridobivanje dobička (MDDSZ 2014, 28). Zato je Inštitut IRDO po 

naročilu MDDSZ v letu 2014 izdelal Študijo o merjenju družbenih učinkov socialnih podjetij 

(2014, 8), na podlagi katere je nastal model merjenja teh učinkov. Socialna podjetja bodo 
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lahko z uporabo modela ovrednotila rezultate svojega dela in jih učinkovito predstavila širši 

javnosti, sofinancerjem, investitorjem, managerjem in ostalim zainteresiranim. 

V januarju 2015 je Vlada RS začela uresničevati projekt za spodbujanje razvoja socialnega 

podjetništva, zadružništva, kreativnih industrij in ekonomske demokracije. Na posvetu, ki so 

se ga udeležili predstavniki vlade, sektorja socialne ekonomije in podpornega okolja, je bila 

oblikovana posebna projektna skupina, ki bo skrbela za realizacijo projekta. Poudarjeno je 

bilo, da zakonska podlaga in Strategija razvoja socialnega podjetništva nista ustrezni, zato je 

potrebno ZsocP novelirati, Strategijo pa nadgraditi (MGRT 2015č). 

Ministrstvo je pripravilo predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o socialnem 

podjetništvu, ki je bil v javni razpravi od 9. novembra do 9. decembra 2015. Center za 

informiranje, sodelovanje in razvoj nevladnih organizacij (CNVOS) je v pripombah na 

predlog izpostavil, da spremenjeno definiranje socialnega podjetja in izločitev kadrovskih ter 

finančnih pogojev, socialno podjetništvo razširja na dobrodelne in druge nevladne 

organizacije, v bistvu zajema celotno socialno ekonomijo, širi se tudi na področje 

zadružništva, kreativnih industrij in ekonomske demokracije. Takšna razširitev pa nikakor ni 

v skladu z mednarodno opredelitvijo (CNVOS 2015, 1–2).   

Zaradi pomislekov o primernosti MDDSZ kot pristojnega ministrstva za socialno 

podjetništvo, je Vlada RS prvega januarja 2015 pristojnost prenesla na MGRT. Sektor za 

socialno podjetništvo spada pod področje Direktorata za regionalni razvoj. Pričakovati je, da 

bo pod novo pristojnostjo omogočen hitrejši razvoj socialnega podjetništva. 

3.2.2 Strateški cilji za razvoj socialnega podjetništva 

Za načrtovanje strateških ciljev in ukrepov za spodbujanje socialnega podjetništva, je bila v 

Strategiji razvoja socialnega podjetništva (MDDSZ 2013, 8) narejena SWOT analiza. Z 

upoštevanjem prednosti, slabosti, priložnosti in nevarnosti so bili na področju socialnega 

podjetništva za obdobje 2013–2016 postavljeni trije prioritetni strateški razvojni cilji: 

- povečanje prepoznavnosti socialnega podjetništva in vedenja o načelih socialnega 

podjetništva,  

- nadgradnja obstoječega podpornega okolja za podjetništvo in 

- spodbujanje zaposlovanja ranljivih skupin na trgu dela. 

V okviru posameznega strateškega razvojnega cilja so določili področja ukrepanja, izvajalce 

in ciljne vrednosti, ki bi jih bilo potrebno doseči do leta 2016. 

Slovenija je v skladu s Strategijo Evropa 2020, ki vsebuje vizijo socialnega tržnega 

gospodarstva Evrope za 21. stoletje, določila dva cilja. Do leta 2020 bi morala stopnja 

zaposlenosti doseči 75 odstotkov, število prebivalcev z visokim tveganjem revščine in 

socialne izključenosti pa naj bi se zmanjšalo za štirideset tisoč ljudi (MDDSZ 2013, 26). 
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3.2.3 Program ukrepov za razvoj socialnega podjetništva 

V Programu ukrepov 2014–2015 za izvajanje Strategije razvoja socialnega podjetništva za 

obdobje 2015–2016 so v skladu z zahtevami 29. člena ZsocP (Uradni list RS, št. 20/2011) za 

vsak posamezen ukrep določili cilje in vsebino, ciljne skupine, pogoje za vključitev, način 

izvajanja aktivnosti, vrsto in višino upravičenih stroškov, izvajalce in podizvajalce 

posameznega ukrepa ter vire in obseg finančnih sredstev. Aktivnosti, ki naj bi jih izvajali z 

državno pomočjo, so ustrezno označene. Opredeljen je način poročanja in merila za 

ocenjevanje uspešnosti posameznega ukrepa (MDDSZ 2014, 2). 

Za prvi strateški razvojni cilj, ki želi povečati prepoznavnost socialnega podjetništva in 

njegovih načel, je bil predviden ukrep izvajanja promocijskih akcij in informiranja o 

socialnem podjetništvu, z vključevanjem izkušenj dobrih praks domačih in tujih socialnih 

podjetij. V okviru drugega strateškega cilja so za nadgradnjo obstoječega podpornega okolja 

socialnega podjetništva opredelili več ukrepov. Ti zajemajo usposabljanje svetovalcev v 

okviru že obstoječih vstopnih točk VEM2, svetovanje in promocijo socialnega podjetništva na 

podeželju ter na področju kulture. Predvidena je bila dopolnitev zakonodaje s področja 

podpornega okolja za podjetništvo, ki bi socialnim podjetjem omogočila koriščenje ukrepov 

in instrumentov tega podpornega okolja. Zaposlovanje ranljivih skupin na trgu dela, ki 

predstavlja tretji strateški cilj, bi spodbudili s subvencioniranjem, ukrepi za razvoj učnih 

delavnic v socialnih podjetjih tipa B in spodbujanjem ustanavljanja teh podjetij. V tem sklopu 

je tudi ukrep za razvoj programov usposabljanja in izobraževanja oseb, odgovornih za 

poslovodenje in za delo z ranljivimi skupinami oseb (MDDSZ 2014, 3–5). 

Strateški projekt Vlade RS (Projekt št. 9), ki je usmerjen k spodbujanju razvoja socialnega 

podjetništva, zadružništva in ekonomske demokracije, predvideva skupek ukrepov, ki bodo  

potekali pod okriljem treh ministrstev. Ukrepi, ki jih bo izvajalo MGRT, bodo usmerjeni v 

vzpostavitev novih poslovnih modelov socialnih podjetij, ki bodo temeljili na partnerstvu in 

sistemu mreženja. Ti ukrepi so predvideni za socialna podjetja tipa A. Predvidevajo, da bi na 

ta način lahko socialna podjetja učinkoviteje uporabila sredstva in znanje ter izboljšala 

organiziranost poslovnega procesa. V okviru MDDSZ bodo potekali ukrepi aktivne politike 

zaposlovanja, ki so namenjeni socialnim podjetjem tipa B. Socialna podjetja se lahko 

prijavljajo na razpise, ki potekajo preko Zavoda RS za zaposlovanje in so namenjeni 

povečanju zaposlitvenih možnosti ranljivih skupin ljudi. Ukrepi MKGP pa bodo usmerjeni v 

razvoj socialnega podjetništva na podeželju (MGRT 2015b). 

                                                 

2
 Točke VEM so mesta, prek katerih stranke vlagajo vloge za registracijo (ustanovitev, vpis sprememb, 

izbris) gospodarskih družb in drugih subjektov vpisa v sodni register ter njihovih delov ter vloge za 
registracijo samostojnih podjetnikov in njihovih delov. 
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3.3 Vloga podpornega okolja pri razvoju socialnega podjetništva 

Podporno okolje, ki je za delovanje socialnega podjetja ključnega pomena, je po ugotovitvah 

Rodmanove in Kokaljeve (2014, 11–12) sestavljeno iz različnih elementov: 

- inkubatorjev, regionalnih razvojnih centrov in drugih organizacij, ki socialnim podjetjem 

zagotavljajo pomoč v zagonski in razvojni fazi, 

- finančnih mehanizmov v obliki mikrokreditov in presojanju družbenih učinkov 

kreditiranja, ki jih zagotavljajo poslovne banke, 

- nacionalnega sklada, ponudnikov nepovratnih sredstev in garancij za naložbe ter obratni 

kapital, 

- občin in lokalnih skupnosti, ki spodbujajo razvoj socialnega podjetništva v okolju, 

- akterjev, ki izvajajo aktivnosti za promocijo socialnega podjetništva in vključenost načel 

socialnega podjetništva v organizacije ter obveščajo javnost o njegovi trajni naravnanosti 

in pozitivnih družbenih učinkih, 

- nosilcev podpornih storitev, ki socialnim podjetjem zagotavljajo pomoč pri računovodskih 

storitvah, pridobitvi statusa socialnega podjetja, pridobivanju javnih sredstev, svetovanju 

na področju trženja in upravljanju s kadri, 

- trga, ki socialno podjetje sprejema kot enakovrednega, zaupanja vrednega udeleženca na 

trgu, ki zagotavlja kakovostne izdelke in storitve. 

Leta 2013 je bilo v programu dela javne službe kmetijskega svetovanja, na tedanjem 

Ministrstvu za kmetijstvo in okolje, predvideno svetovanje in promocija socialnega 

podjetništva na kmetijah. Svetovanje s področja socialnega podjetništva se izvaja na 

Kmetijsko gozdarski zbornici Slovenije (KGZS).  

Socialna podjetja so tesno povezana z lokalnim okoljem, v katerem delujejo, zato lahko 

pripomorejo k zadovoljevanju konkretnih potreb, ki se v okolju pojavijo. Občine imajo 

možnost tako z vidika institucije kot tudi z vidika občanov spodbuditi razvoj socialnega 

podjetništva tako, da ugotovijo lokalne potrebe in razvoj socialnega podjetništva vključijo v 

strateške razvojne dokumente. Pri iskanju možnih rešitev se lahko občine povežejo med seboj 

in v aktivnosti vključijo lokalne partnerje. Za spodbujanje regionalnega razvoja ZsocP v 31. 

členu (Uradni list RS, št. 20/2011) določa, da lahko občine na svojem območju oziroma na 

ravni razvojne regije načrtujejo, financirajo in izvajajo politiko razvoja socialnega 

podjetništva (Rodman in Kokalj 2014, 12). 

Finančni elementi podpornega okolja so nepovratna sredstva, pridobljena iz nacionalnih in 

evropskih skladov in povratna sredstva (krediti, subvencije obrestne mere, garancije in ostali 

alternativni finančni instrumenti). V preteklih letih sta bila izvedena dva javna razpisa za 

pridobitev sredstev ESS, trenutno aktualnih razpisov, ki bi bili usmerjeni v razvoj socialnega 

podjetništva ni. Prvi javni razpis v letu 2009 je bil namenjen spodbujanju usposabljanja in 

zaposlovanja ranljivih skupin ljudi s poudarkom na razvoju socialnega podjetništva. Na voljo 
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je bilo dva milijona evrov sredstev, izbranih je bilo devet projektov. Cilj drugega javnega 

razpisa, ki je bil izveden v letu 2012, je bil prav tako spodbuditi razvoj dejavnosti socialnega 

podjetništva z usposabljanjem in zaposlovanjem oseb iz ranljivih ciljnih skupin. Za 17 

izbranih projektov, je bilo na voljo 4,5 milijona evrov. Sredstva so črpali postopoma, na 

podlagi poročil o izvedenih dejavnostih, ki jih je bilo potrebno predložiti pristojnemu 

ministrstvu (MGRT 2015c). 

Operativni program za izvajanje Evropske kohezijske politike za obdobje 2014–2020 za 

socialna podjetja predvideva finančna sredstva za spodbujanje aktivnosti zaposlovanja 

ranljivih ciljnih skupin ter mladih, starejših in žensk, z namenom zagotavljanja njihove 

socialne vključenosti. Financirajo se stroški dela ter stroški izobraževanja in usposabljanja ter 

mentorstva. Iz tega naslova so predvidena tudi sredstva za spodbujanje ustanavljanja, rasti in 

razvoja socialnih podjetij ter krepitve njihovega podpornega okolja. Iz Evropske kohezijske 

politike so predvidena sredstva v znesku deset milijonov evrov, iz nacionalnega javnega 

financiranja pa približno 1,4 milijona evrov (MGRT 2015č). 

Trenutno kot edino specializirano podporno okolje za financiranje socialnega podjetništva 

deluje Sklad 05, ustanova za družbene naložbe, ki je zasebni finančni sklad, namenjen 

financiranju in razvoju družbenega podjetništva ter družbenih inovacij. Sodelujejo z 

različnimi partnerji, med katerimi so tudi komercialne banke, in ponujajo financiranje v obliki 

mikrokreditov, premostitvenih kreditov, družbenih naložb in podobno. Ustanavljajo tudi prvo 

etično banko v Sloveniji (Adam, Gojkovič in Podmenik 2015, 68). 
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4 EMPIRIČNA RAZISKAVA MED SLOVENSKIMI SOCIALNIMI PODJETJI 

Empirični del magistrske naloge temelji na raziskavi, ki je zajela registrirana socialna podjetja 

v Sloveniji in se osredotočila na štiri od teh. S pomočjo rezultatov smo ugotovili, kakšno je 

primerno okolje za razvoj socialnih podjetij in podali priporočila za njihov razvoj in uspešno 

poslovanje. 

4.1 Metodologija 

Čeprav obstaja več različnih eksperimentalnih pristopov, vsi skušajo odkriti vzroke za 

nastanek dogodkov in napovedati podobne dogodke v prihodnosti. Namen raziskave je 

sistematično opisovanje dejstev in značilnosti nekega pojava, oziroma odnosa med dogodki in 

pojavi. Raziskavo lahko označimo kot kvantitativno, kadar je poudarek na zbiranju dejstev in 

ugotavljanju pogostosti pojavov, rezultati pa so običajno predstavljeni numerično. 

Ugotavljanje vzroka in posledic ter napovedovanja in opisovanja porazdelitve nekega atributa 

med populacijo ni vedno najboljša možnost za izvedbo kakovostne raziskave. Večkrat bi bilo 

bolje, da bi se raziskovalci osredotočili na odkrivanje pomena pojava in razumevanje, kako 

ljudje razlagajo svoje izkušnje, kako gradijo svoj svet in kakšen pomen pripisujejo svojim 

doživetjem (Merriam 2009, 5). Glede na preučevano tematiko, smo se odločili za kvalitativno 

raziskavo, saj smo se osredotočili na vsebino problema, cilj raziskovanja pa je bil usmerjen v 

poglobljen vpogled in razumevanje razlogov in posledic pojava. Kvalitativna raziskava 

omogoča poglobljeno odkrivanje raziskovalne vsebine, njeno vsebinsko spoznavanje in 

odkrivanje vzrokov za posamezna dejanja, odločitve, obnašanja (Easterby-Smith, Thorpe in 

Love 2007, 19).   

Metodo raziskovanja je potrebno izbrati glede na raziskovalni problem, zato smo uporabili 

metodo analize vsebine, ki raziskovalcu omogoča, da iz razpoložljivih podatkov izlušči 

ključne značilnosti. Pri interpretaciji je potrebno paziti, da se uporabijo ključni podatki in da 

se vsebina ne popači (Easterby-Smith, Thorpe in Love 2007, 151). Primarne podatke smo 

pridobili s pomočjo polstrukturiranega intervjuja. Ta praviloma vsebuje šest do osem 

vprašanj, ki se po potrebi lahko prilagodijo. Ta metoda je primerna, kadar želimo razumeti 

pojav in od intervjuvanca pridobiti njegova mnenja in prepričanja (Easterby-Smith, Thorpe in 

Love 2007, 113). Vzorec v raziskavi je bil majhen in namenski, izbran je bil nenaključno. 

V nalogi smo preučili napredek Slovenije pri razvoju socialnega podjetništva od sprejetja 

zakonodajnega okvira naprej. Ugotoviti smo želeli, v kakšni meri so bili uresničeni trije 

strateški razvojni cilji, ki so bili določeni v Strategiji, in uspešnost programa ukrepov z vidika 

ustanavljanja novih socialnih podjetij in njihovega delovanja. Slovenija je ena izmed tistih 

držav EU, ki imajo dejavnost socialnega podjetništva slabo razvito, zato je bil namen naloge 

preučiti, ali je bil dosežen napredek pri razvoju na tem področju. Poleg tega smo želeli 

ugotoviti, če obstajajo primeri dobrih praks socialnih podjetij v Sloveniji in med njimi izbrati 
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štiri podjetja za podrobnejšo analizo njihovega delovanja. Iz zbranih podatkov smo ugotovili, 

kateri dejavniki zavirajo razvoj socialnih podjetij in kateri pripomorejo k njihovi uspešnosti.  

4.2 Raziskovalne metode 

Pri raziskovanju smo s pomočjo analize vsebine analizirali sekundarne podatke iz evidence 

socialnih podjetij in javno objavljena letnih poročil, ki so na voljo na spletni strani AJPES. 

Podatki iz evidence socialnih podjetij so nam služili kot osnova za analizo stanja registriranih 

socialnih podjetij v obdobju 2012–2015 in za opredelitev tistih socialnih podjetij, ki so med 

prvimi pridobila status in še vedno delujejo. V zadnji razpoložljivi evidenci na dan 4. 12. 

2015, je bilo vpisanih 117 socialnih podjetij (Priloga 1). Pregledali smo letna poročila šestih 

še aktivnih socialnih podjetij, od skupno sedmih, ki so bila registrirana v letu 2012. 

Osredotočili smo se predvsem na poslovna poročila in pojasnila k izkazom ter na osnovi 

analize vsebine ugotovili, katera letna poročila so bila najbolj kakovostno napisana in so dala 

največ informacij o delovanju in poslovanju socialnega podjetja. Pri pregledovanju letnih 

poročil smo upoštevali, da je vsebina letnih poročil posameznih socialnih podjetij, ki jih 

morajo predložiti AJPES za javno objavo, odvisna od njihove pravnoorganizacijske oblike. 

V nadaljevanju smo pregledali spletne strani petih socialnih podjetij, eno pa spletne strani ni 

imelo. Nato smo na osnovi vnaprej določenih kriterijev izbrali štiri socialna podjetja in jih 

opredelili kot primere dobrih praks. Uporabili smo naslednje kriterije: 

- trajno opravljanje dejavnosti socialnega podjetništva: kot socialna podjetje delujejo že od 

leta 2012, 

- njihovo delovanje se uspešno širi, kar se kaže v prepoznavnosti v lokalnem in tudi širšem 

okolju, trajnem zaposlovanju ranljivih skupin ljudi, izvajanju projektov za usposabljanje 

ranljivih skupin ljudi in projektov za splošno javno korist, ustanavljanju novih poslovnih 

enot in povezovanju z drugimi socialnimi podjetji, 

- skrb za uresničitev poslanstva socialnega podjetništva: njihova dejavnost pozitivno vpliva 

na kvaliteto življenja v okolju, krepijo solidarnost, spodbujajo reševanje socialnih, 

gospodarskih in okoljskih problemov, usposabljajo in zaposlujejo najbolj ranljive skupine 

ljudi na trgu dela ter jim s tem omogočajo socialno in poklicno integracijo v družbo. 

Osrednji del raziskovanja v empiričnem delu naloge smo izvedli na osnovi analize primarnih 

podatkov, ki smo jih pridobili s pomočjo polstrukturiranih intervjujev v izbranih socialnih 

podjetjih. V ta namen smo oblikovali vprašalnik, ki je vseboval šest vprašanj odprtega tipa 

(Priloga 2). 

V posameznem socialnem podjetju smo opravili individualni intervju z ustanovitelji, 

direktorjem oziroma vodjo projekta socialnega podjetništva. Intervjuje smo opravili na sedežu 

podjetja, v poslovni enoti, v prostorih trgovine socialnega podjetja in v prostorih 

medgeneracijskega centra, v katerem socialno podjetje izvaja socialne programe. V povprečju 
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so intervjuji trajali eno uro, pogovor je bil sneman. Po zaključku posameznega intervjuja smo 

na podlagi zvočnega zapisa naredili njegovo transkripcijo, ki smo jo uporabili pri nadaljnji 

analizi rezultatov. 

Socialna podjetja, vključena v vzorec, smo zaradi zagotavljanja anonimnosti poimenovali s 

kodami: Socialno podjetje 1, Socialno podjetje 2,  Socialno podjetje 3 in Socialno podjetje 4. 

Njihovih nazivov tudi nismo uporabili v seznamu literature in virov.  

4.3 Opis vzorca 

Za analizo sekundarnih podatkov smo uporabili populacijo socialnih podjetij, vpisanih v 

evidenco socialnih podjetij, ki se vodi na MGRT. Zadnja sprememba v letu 2015 je bila 

vpisana na dan 4. 12. 2015. Zaradi primerjave s podatki preteklih let smo želeli pridobiti 

stanje na dan 31. 12. 2015, zato smo podatke dodatno preverili v PRS
3
. Ugotovili smo, da v 

tem obdobju ni bilo sprememb, zato smo povzeli, da je bilo konec leta 2015 registriranih 117 

socialnih podjetij, kot je razvidno iz zadnje razpoložljive evidence v tem letu. V evidenco so 

vpisana vsa socialna podjetja, ki so pridobila status socialnega podjetja od leta 2012 pa do leta 

2015. Zajeta so tudi vsa tista socialna podjetja, ki so bila v tem obdobju ukinjena ali so 

izgubila status. Vzorčenje je bilo nenaključno, saj smo se pri izbiri osredotočili le na šest 

socialnih podjetij, ki so bila v evidenco vpisana že v letu 2012 in še vedno delujejo. V 

naslednjem koraku smo pregledali letna poročila teh socialnih podjetij in njihove spletne 

strani. 

Pri izbiri vzorca za drugi del empirične raziskave, ki zajema zbiranje primarnih podatkov, 

smo upoštevali tri kriterije: trajno opravljanje dejavnosti socialnega podjetništva, uspešno 

rast, razvoj in prepoznavnost ter skrb za uresničitev poslanstva socialnega podjetništva. Iz 

celotne populacije smo izbrali štiri socialna podjetja, ki so glede izpolnjevanja postavljenih 

kriterije odstopala od drugih, zato so bila najprimernejša za analizo. Osredotočili smo se na 

tista podjetja, ki dejavnost socialnega podjetništva opravljajo že četrto leto, ker so status 

pridobila že v letu 2012. Uspešno rast in razvoj smo merili na podlagi podatkov letnih poročil, 

ki so bila predložena AJPES za leta 2012, 2013 in 2014. Upoštevali smo rast števila 

zaposlenih
4, prihodkov in dobička oziroma presežka prihodkov. Postavke v letnih poročilih se 

med posameznimi pravnoorganizacijskimi oblikami razlikujejo, zato je potrebno upoštevati 

                                                 

3
 Poslovni register Slovenije (PRS) je skladno z Zakonom o Poslovnem registru Slovenije osrednja 

javna baza podatkov o vseh poslovnih subjektih s sedežem na območju Republike Slovenije, ki 
opravljajo pridobitno ali nepridobitno dejavnost ter o njihovih podružnicah in drugih delih poslovnih 
subjektov. Podatki PRS so javno dostopni na spletni strani AJPES. 

4V podatkih iz letnih poročil je upoštevano povprečno število zaposlencev na podlagi opravljenih 
delovnih ur v obračunskem obdobju.   
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primerljive bilančne postavke5
. Pri preučevanih socialnih podjetjih smo merila izbrali glede 

na vrsto organiziranosti: 

- za družbe: skupne prihodke, čiste prihodke od prodaje in čisti dobiček poslovnega leta, 

- za zavode: celotne prihodke, poslovne prihodke od opravljanja lastne dejavnosti in 

čisti presežek prihodkov obračunskega obdobja, 

- za društva: celotne prihodke, prihodke od dejavnosti in presežek prihodkov.  

Za navedene postavke smo opazovali povprečno letno stopnjo rasti v obdobju od leta 2012 do 

2014. Kot merilo za prepoznavnost in uresničevanje poslanstva socialnega podjetništva smo 

upoštevali naslednja merila: 

- sodelovanje z drugimi socialnimi podjetji v Sloveniji in tujini, 

- sodelovanje pri projektih za promocijo socialnega podjetništva in izvajanje delavnic 

socialnega podjetništva, 

- usposabljanje in zaposlovanje najbolj ranljivih skupin ljudi na trgu dela, 

- vpliv njihove dejavnosti na lokalno skupnost. 

V odvisnosti od namena proučevanja smo na podlagi opredeljenih kriterijev izbrali namenski 

vzorec tistih socialnih podjetij, ki so nam lahko dala največ uporabnih podatkov za našo 

raziskavo. Štiri socialna podjetja, primeri dobrih praks, so v naslednjem poglavju podrobneje 

predstavljena. 

 

                                                 

5
 Gospodarske družbe vodijo poslovne knjige in sestavljajo letno poročilo na podlagi Zakona o 

gospodarskih družbah, zavodi kot nepridobitne organizacije-pravne osebe zasebnega prava na podlagi 

Zakona o računovodstvu in društva na podlagi Zakona o društvih, zato so posamezne postavke v 
podatkih iz letnih poročil različne.    



41 

 

5 ANALIZA IN INTERPRETACIJA REZULTATOV 

V empirični raziskavi smo najprej analizirali sekundarne podatke, ki smo jih pridobili iz 

evidence socialnih podjetij. Na osnovi zbranih rezultatov so predstavljene ugotovitve o 

napredku socialnega podjetništva v Sloveniji, glede na število registriranih socialnih podjetij. 

V naslednjem koraku smo podrobneje analizirali štiri socialna podjetja. Zbrali smo primarne 

podatke o načinu financiranja, strukturi zaposlenih prikrajšanih oseb, načinu upravljanja in 

načrtih za prihodnost. Poleg tega smo pridobili pripombe in predloge glede aktualnih ukrepov 

za spodbujanje socialnega podjetništva. S pomočjo teh podatkov je bila narejena analiza 

poslovanja socialnih podjetij.          

5.1 Trend ustanavljanja socialnih podjetij v obdobju 2012–2015  

Socialna podjetja se vpisujejo v Evidenco socialnih podjetij, ki jo predpisuje ZsocP. Prva 

socialna podjetja so bila vpisana leta 2012, ko je zakon začel veljati. Evidenco vodi 

ministrstvo, ki je pristojno za socialno podjetništvo, najprej je bilo to MDDSZ, v letu 2015 pa 

se je pristojnost prenesla na MGRT. Evidenca vodijo v excelovi datoteki in vsebuje podatke o 

nazivu socialnega podjetja, sedežu, zastopniku, matični številki, pravnoorganizacijski obliki, 

registrskem organu, datumu pridobitve statusa, glavni dejavnosti in datumu izbrisa iz 

evidence, če je socialnemu podjetju prenehal status. Podatki so bili povzeti iz evidence stanja 

na dan 4. 12. 2015 in se do konca leta 2015 niso spreminjali.   

Iz preglednice 2 je razvidno število registriranih socialnih podjetij po posameznih letih, glede 

na pravnoorganizacijsko obliko. V preučevanem obdobju od 2012 do 2015 je bilo v evidenco 

vpisanih 117 socialnih podjetij. V zadnjih dveh letih se je njihovo število občutno povečalo. V 

letu 2014 je bilo registriranih 40 socialnih podjetij, v letu 2015 pa 49. Večina slovenskih 

socialnih podjetij deluje dve leti ali manj, saj je bilo v zadnjih dveh letih v evidenco vpisanih 

kar 74,8 odstotkov vseh registriranih. Registrski podatki PRS kažejo, da je 60 socialnih 

podjetij pridobilo status s preoblikovanjem, 57 socialnih podjetij pa je pridobilo status že ob 

ustanovitvi, ob vpisu v primarni register. Prevladujejo socialna podjetja tipa B, ki jih je 

ocenjeno 60,0
6
 odstotkov. 

 

 

 

                                                 

6
 Za šest socialnih podjetij iz razpoložljivih evidenc ni bilo mogoče ugotoviti tipa socialnega podjetja.  
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Preglednica 2:    Število registriranih socialnih podjetij v posameznih letih po        

pravnoorganizacijski obliki  

  Pravnoorganizacijska 

oblika 
Leto 2012 Leto 2013 Leto 2014 Leto 2015 Skupaj 

Društvo/zveza društev 1 4 15 16 36 

Ustanova/fundacija 1 0 0 0 1 

Zavod 2 9 14 15 40 

Družba z omejeno 
odgovornostjo d. o. o. 2 4 2 5 13 

Zadruga z. b. o. 1 4 9 13 27 

Skupaj 7 21 40 49 117 

Vir: MGRT 2015a. 

Prevladujeta predvsem dve pravnoorganizacijski obliki, saj je bilo 34,2 odstotkov vseh 

registriranih zavodov in 30,8 odstotkov društev, nato sledijo zadruge s 23,1 odstotki ter 

družbe z omejeno odgovornostjo z 11,1 odstotki. Le eno socialno podjetje ima 

pravnoorganizacijsko obliko ustanove, kar predstavlja le 0,9 odstotkov vseh registriranih 

(slika 3). Med socialnimi podjetji prevladujejo zavodi in društva, ki jih uvrščamo med   

nevladne organizacije.  

 

Slika 3: Deleži registriranih socialnih podjetij po pravnoorganizacijski obliki 

Vir: MGRT 2015a. 

Slika 4 prikazuje, kakšna je bila struktura socialnih podjetij v posameznih letih, gledano po 

pravni ureditvi. Razvidno je, da je bilo vsako leto v evidenco na novo vpisanih največ 

zavodov. V letu 2013 so bila številčno enako zastopana društva, zadruge in družbe z omejeno 

odgovornostjo, nato pa se je v letu 2014 in 2015 v primerjavi z ostalima dvema 

pravnoorganizacijskima oblikama povečalo število društev. 

Društvo/zveza društev 30,8% 

Ustanova/fundacija 0,9% 

Zavod 34,2% 

Družba z omejeno odgovornostjo 

d. o. o. 11,1% 

Zadruga z. b. o. 23,1% 
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Slika 4: Struktura registriranih socialnih podjetij po letih glede na 

pravnoorganizacijsko obliko 

Vir: MGRT 2015a. 

Iz evidence socialnih podjetij je razvidno, da je status izgubilo devet socialnih podjetij, od 

tega pet zavodov, tri zadruge in ena družba z omejeno odgovornostjo. Šest socialnih podjetij 

je bilo tipa A in tri tipa B. Podatki o prenehanju so bili preverjeni v PRS, ugotovljeno je bilo, 

da je eno socialno podjetje tipa A prenehalo s poslovanjem zaradi likvidacije, eno socialno 

podjetje tipa B pa zaradi stečaja. Ostalih sedem socialnih podjetij je izgubilo status, vendar še 

vedno poslujejo. Iz letnih poročil, ki so bila predložena AJPES za javno objavo je razvidno, 

da je bil vzrok za izgubo statusa predvsem v tem, ker niso uspeli zaposliti delavcev, ki bi jih 

morali glede na določila ZsocP. Predpisanih delavcev niso mogli zaposliti zaradi težav pri 

financiranju dejavnosti, poleg tega ugotavljajo, da so zahteve, ki jih ZsocP predpisuje za 

socialna podjetja tipa A, neprimerne. Eno socialno podjetje tipa B se je moralo odpovedati 

statusu zaradi preoblikovanja v zaposlitveni center, ker status socialnega podjetja ni združljiv 

s statusom zaposlitvenega centra. Glede na skupno število registriranih socialnih podjetij 

lahko ugotovimo, da v preučevanem obdobju osip ni bil velik, saj je status izgubilo le 7,8 

odstotkov vseh registriranih. Tako je bilo konec leta 2015 v evidenci vpisanih 108 delujočih 

socialnih podjetij. Kot je prikazano na sliki 4, so večino predstavljala društva (33,3 odstotka) 

in zavodi (32,4 odstotka), sledijo zadruge (22,2 odstotka), družbe z omejeno odgovornostjo 

(11,1 odstotka) ter ena ustanova (0,9 odstotka). 
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Slika 5: Deleži delujočih socialnih podjetij konec leta 2015 po pravnoorganizacijski 

obliki 

Vir: MGRT 2015a. 

Prvi od treh prioritetnih strateških razvojnih ciljev na področju socialnega podjetništva v 

obdobju 2013–2016, je povečanje prepoznavnosti in vedenja o načelih socialnega 

podjetništva. Za njegovo uresničitev so bile v Programu ukrepov za obdobje 2014–2015 

predvidene različne aktivnosti: izvedba promocijskih akcij, informiranje, izmenjava domačih 

in tujih dobrih praks. Usmerjene so bile v razumevanje socialnega podjetništva in spodbujanje 

socialno podjetniške kulture (MDDSZ 2014, 3). Ugotovimo lahko, da število socialnih 

podjetij vztrajno narašča. Bistveno povečanje je zaznati v zadnjih dveh letih, kar kaže na 

napredek pri promociji in večji prepoznavnosti te vrste podjetništva. Vendar povečanje še ne 

pomeni, da bodo socialna podjetja sposobna preživeti, se razvijati in tudi ohraniti status. Na 

povečano število registracij, tako kažejo predvidevanja, so vplivale tudi vladne obljube o 

finančni pomoči in subvencioniranju socialnega podjetništva na državni in lokalni ravni. 

Zaradi zakonskih pogojev za ohranitev statusa, predvsem zaradi predpisanega števila 

zaposlenih, se bo šele v prihodnjih letih pokazalo, katera socialna podjetja bodo uspela status 

obdržati. 

5.2 Primeri dobrih praks socialnih podjetij v Sloveniji 

Primere dobrih praks socialnih podjetij v Sloveniji smo izbirali med najstarejšimi socialnimi 

podjetji, zato smo preučili šest socialnih podjetij, ki obstajajo od leta 2012. Z analizo 

sekundarnih podatkov iz letnih poročil in spletnih strani smo določili, katera izmed njih 

izpolnjujejo zastavljene kriterije. V nadaljevanju podrobneje opisujemo štiri izbrana socialna 

podjetja.    

Društvo/zveza društev 33,3% 

Ustanova/fundacija 0,9% 

Zavod 32,4% 

Družba z omejeno odgovornostjo 

d. o. o. 11,1% 

Zadruga z. b. o. 22,2% 
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5.2.1 Socialno podjetje 1 

Status socialnega podjetja so pridobili v letu 2012, s preoblikovanjem. Delujejo kot socialno 

podjetje tipa B. V obdobju od leta 2012 do leta 2014 se je število zaposlenih povečalo z dveh 

na deset zaposlenih, celotni prihodki so se v povprečju povečevali za 91,9 odstotkov letno, 

poslovni prihodki od opravljanja lastne dejavnosti pa za 174,7 odstotkov letno. V letu 2012 so 

zabeležili čisti presežek odhodkov, že naslednje leto je bilo poslovanje uspešnejše, zato so 

dosegli čisti presežek prihodkov, prav tako v letu 2014, ko se je čisti presežek prihodkov 

glede na preteklo leto povečal kar za 164,8 odstotkov (AJPES 2015a). 

Njihovo delovanje je osredotočeno predvsem na zaposlitveno rehabilitacijo in zaposlovanje 

ranljivih skupin kot so bivši odvisniki, starejši brezposelni in prvi iskalci zaposlitve. Poleg 

tega opravljajo dejavnost tudi na področjih (AJPES 2015a): 

- podpornih storitev za socialna podjetja, 

- zagotavljanja socialne vključenosti in praktičnega usposabljanja odvisnikov in invalidov, 

- izdelovanja, popravil in obnavljanja lesenih izdelkov, 

- popravljanja in šivanja oblačil, tkanja na ročnih statvah, 

- manjših popravil električnih naprav, 

- dejavnosti centrov ponovne uporabe, 

- izvajanja programov nacionalnih poklicnih kvalifikacij, 

- spodbujanja razvoja lokalne skupnosti. 

Fundacijo je leta 2000 s pomočjo sredstev donatorja ustanovila občina, kot ustanovo za 

zdravljenje odvisnikov, pomoč odvisnikom in družinskim članom, spodbujanje aktivnosti in 

podporo vsem oblikam dejavnosti, ki zagotavljajo zdrav način življenja brez psihofizičnih 

substanc. Leta 2007 je razširila dejavnost in postala tudi lokalna razvojna organizacija, da bi 

spodbujala filantropijo, prostovoljno delo in financiranje nepridobitnih dejavnosti za 

izboljšanje kvalitete življenja v lokalni skupnosti. Pri iskanju novih možnosti za razvoj 

fundacije in potrebe, da bi uporabnikom reintegracijskega centra zagotovili vsakodnevne 

delovne terapije, so se odločili za ustanovitev socialnega podjetja. Izvajajo družbeno koristne 

dejavnosti, ki za običajna podjetja niso zanimive (AJPES 2015a). 

Razvoj socialnega podjetništva je ena štirih ključnih usmeritev, poleg izvajanja programov za 

preprečevanje odvisnosti, delujejo kot lokalna razvojna organizacija in kot regionalno stičišče 

nevladnih organizacij. Dejavnost socialnega podjetništva se v okviru fundacije nenehno širi in 

razvija. Poleg tega v sodelovanju s centrom za socialno delo storilcem v postopkih o prekrških 

in obsojencem za kazniva dejanja nudijo možnost opravljanja družbeno koristnega dela, kot 

nadomestila za izrečeno globo oziroma kazen (AJPES 2015a). 

Imajo tri delavnice, mizarsko, šiviljsko in elektro delavnico. V šiviljski delavnici popravljajo 

oblačila, šivajo nove izdelke in izdelujejo pletene torbice. Elektro delavnica nudi manjša 
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popravila. V mizarski delavnici izdelujejo izdelke iz lesa (kompostnike, gugalnice, hodulje, 

ležalnike, vrtne garniture, ograje, pohištvo, stojnice idr.) in obnavljajo zavržene predmete. S 

komunalnim podjetjem imajo sklenjeno pogodbo za izvajanje programa ponovne uporabe, s 

katerim so uspeli zmanjšati količino odloženih odpadkov in omogočili ugoden nakup 

rabljenih in obnovljenih izdelkov. Za zbiranje in obnovo predmetov, ki so primerni za 

ponovno rabo, so leta 2014 pridobili okoljevarstveno dovoljenje. Zbirajo različne predmete, ki 

jim lahko s popravilom ali obnovo podaljšajo življenjsko dobo. Pogosto jih pokličejo občani 

in jim ponudijo predmete, ki jih ne potrebujejo več. Obnovljene rabljene predmete in svoje 

izdelke prodajajo v štirih trgovinah, ki so na različnih lokacijah. Njihove trgovine postajajo 

vedno bolj priljubljene, tako med občani, kot tudi med turisti (AJPES 2015a). 

V okviru svetovalne pisarne za socialno podjetništvo, ki deluje od leta 2013, izvajajo 

promocijo in predavanja o socialnem podjetništvu. Občanom, ki želijo ustanoviti socialno 

podjetje ali iščejo informacije o socialnem podjetništvu, nudijo razna gradiva, se pogovarjajo 

o poslovnih idejah, svetujejo o možnostih financiranja, pomagajo pri pripravi akta o 

ustanovitvi, poslovnega načrta in pri iskanju poslovnih prostorov. S sodelovanjem na raznih 

predstavitvah in sejmih željo predstaviti rezultate svojega dela in potencial socialnega 

podjetništva. O socialnem podjetništvu so predavali na MDDSZ, Biotehničnem centru Naklo 

in Zavodu IRDO. Redno sodelujejo s šolskimi centri in jim nudijo oglede delavnic ter 

predstavitve podjetniškega in socialnega vidika socialnega podjetništva (AJPES 2015a). 

5.2.2 Socialno podjetje 2 

V socialno podjetje so se preoblikovali leta 2012, so socialno podjetje tipa B. Prvo leto 

delovanja so imeli pet zaposlenih, naslednje leto deset, v letu 2014 pa osem. V obdobju 2012-

2014 so se celotni prihodki v povprečju povečevali za 84,6 odstotkov letno, poslovni prihodki 

od opravljanja lastne dejavnosti za 160,9 odstotkov letno, čisti presežek prihodkov pa za 

365,8 odstotkov letno (AJPES 2015a). 

Zavod je bil ustanovljen v letu 2008, predvsem zaradi potrebe po kakovostnejšem in v 

zaposlovanje usmerjenem izvajanju dejavnosti za socialno šibke ciljne skupine. Izvajajo 

različne dejavnosti s področja (AJPES 2015a): 

- ponovne uporabe, samooskrbe, zdravja, turizma, socialnih storitev, 

- širjenja okoljske ozaveščenosti in trajnostnega razvoja, 

- spodbujanja podjetništva, neformalnega izobraževanja in vseživljenjskega učenja, 

- zagotavljanja pogojev za kreativni in poslovni razvoj šibkejših družbenih skupin, 

- spodbujanja prostovoljnega dela in sodelovanja ljudi iz različnih kulturnih okolij, 

- spodbujanja in promocije socialnega podjetništva. 

Delujejo v okviru podjetne skupnosti, ki poleg zavoda vključuje še društvo in gospodarsko 

družbo, ki je socialno podjetje tipa A. Ustvariti želijo skupnost različnih članov, zaposlenih, 
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podjetnikov, javnih institucij in organizacij, ki z usklajenim pristopom rešujejo določene 

probleme v regionalnem okolju. Njihovo poslanstvo je soustvariti čim bolj samooskrbno, 

zeleno in zdravo okolje ter zagotoviti zelena delovna mesta, tudi za ranljive ciljne skupine kot 

so invalidi, starejši nad petdeset let in dolgotrajno brezposelni. Poslanstvu sledijo s 

spodbujanjem razvoja, podporo, povezovanjem, promocijo in izvajanjem podjetnih 

dejavnostih, ki so v skladu z njihovimi vrednotami. Trenutno se dejavnosti izvajajo v osmih 

podjetnih centrih, ki združujejo: središče ponovne uporabe, urbano vrtnarstvo in samooskrbo, 

proizvodnjo pralnih plenic, proizvodnjo oblačil in dodatkov za otroke, računalniško 

opismenjevanja odraslih, skupino za skupno naročanje lokalnih izdelkov in pridelkov, 

izvajanje aktivnosti za dvig kvalitete življenja ter tekstilno proizvodnjo z ekološkim in 

socialnim učinkom. Število podjetnih centrov se nenehno spreminja, uspešni podjetni centri 

nadaljujejo z delovanjem, lahko se tudi odcepijo in začnejo svojo podjetniško pot, neuspešni 

pa se zaprejo (spletna stran Socialnega podjetja 2). 

Izvajajo podporne programe, kot so socialni inkubator za spodbujanje razvoja podjetniške 

dejavnosti in podjetništva v zavetju. Ta deluje kot skupnostni sklad, ki zagotavlja 

administrativno in računovodsko podporo ter skupni prostor. Bodočim socialnim podjetnikom 

svetujejo in jih izobražujejo o socialnem podjetništvu, jih učijo coworkinga in mreženja ter 

jim ponujajo možnost skupne promocije pod njihovo blagovno znamko. Zaradi večje 

učinkovitosti so skupaj s partnerji oblikovali Mrežo socialnega podjetništva in Mrežo 

podpornih okolij za podjetništvo in zaposlovanje (spletna stran Socialnega podjetja 2). 

Kot info točka za socialno podjetništvo v regiji, zagotavljajo svetovanje o socialnem 

podjetništvu na podlagi lastnih izkušenj. Vsak prvi in tretji četrtek v mesecu potekajo 

podjetne urice, kjer nudijo brezplačno pomoč in svetovanje iz socialnega podjetništva in 

drugih tem vsem zainteresiranim posameznikom, podjetnikom in organizacijam. V 

sodelovanju z Zavodom RS za zaposlovanje izvajajo delavnice o socialnem podjetništvu za 

brezposelne. V osnovnih šolah so izvedli več skupinskih delavnic kreativnega mišljenja, na 

katerih so mladi razvijali ideje na interaktiven in dinamičen način. Za mlade, ki iščejo 

poslovno priložnost, oblikujejo in izvajajo delavnice, ter jim pomagajo preveriti poslovne 

ideje in njihov potencial. Poskušajo jim zagotoviti znanje, ki ga bodo potrebovali pri zagonu 

lastnega podjetja. S predstavitvijo lastnega primera dobre prakse socialnega podjetništva 

sodelujejo z različnimi podpornimi organizacijami za razvoj podjetništva (spletna stran 

Socialnega podjetja 2). 

5.2.3 Socialno podjetje 3 

Socialno podjetje 3 je družba z omejeno odgovornostjo, ki je status socialnega podjetja tipa B 

pridobila ob ustanovitvi. V register so bili vpisani decembra leta 2012, zato v tem letu še niso 

poslovali. Pri primerjavi podatkov leta 2014 z letom 2013 lahko ugotovimo, da se je število 

zaposlenih povečalo za dva, skupni prihodki za 70,6 odstotkov in čisti prihodki od prodaje za 
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26,4 odstotkov. Čeprav je bil čisti dobiček leta 2014, glede na leto 2013, za 37,6 odstotkov 

manjši, je pomembno, da je podjetje tudi v letu 2014 doseglo pozitivni poslovni izid (AJPES 

2015b). 

Njihovi cilji so v skladu s socialnim podjetništvom usmerjeni predvsem v izvajanje dejavnosti 

na področjih (AJPES 2015a): 

- zaposlovanja najbolj ranljivih skupin ljudi na trgu dela, 

- zagotavljanja socialne vključenosti, spodbujanja zaposlovanja in poklicnega usposabljanja 

oseb, ki so brezposelne ali jim grozi brezposelnost, 

- razvoja sodobnih socialno varstvenih programov, ki temeljijo na delu v kombinaciji s 

terapijo in socialnim vključevanjem ali bivanjem, 

- razvoja podeželja in ponudbi ekoloških živil lokalnega izvora, 

- povečanja samooskrbe s hrano, 

- ozaveščanja potrošnikov o pomenu ekološke pridelave in predelave. 

Namen socialnega podjetja je vključevanje ranljivih skupin ljudi v delo na ekološki kmetiji in 

s tem zagotavljanje ekološke ponudbe pridelkov in izdelkov v lokalni in širši skupnosti. Na 

začetku so za izvajanje svoje dejavnosti v dolgoročni najem pridobili kmetijo, ki obsega 

približno tri hektarje obdelovalne površine, s sodelovanjem domačinov pa jim je uspelo 

skupno obdelovalno površino povečati še za en hektar. Trenutno imajo v najemu približno 

štiri hektarje zemlje, na njej pridelujejo sezonsko domačo zelenjavo z upoštevanjem koncepta 

zdravega in ekološkega kmetovanja. V domove ljudi, javne zavode namenjene otrokom, 

mladostnikom, starostnikom in tudi v restavracije ter gostilne želijo dostaviti svežo in okusno 

zelenjavo, brez dolgih transportov in hladilnic. Pridelki so najvišje kakovosti, saj so pridelani 

na popolnoma naraven način, v sozvočju z naravo in človekom. V letu 2014 so pridobili 

certifikat, ki potrjuje skladnost pridelave, predelave, pakiranja, skladiščenja in transporta 

ekoloških pridelkov, živil in krmil, z veljavnimi predpisi za ekološko kmetijstvo. 

Obiskovalcem kmetije nudijo ogled ekološkega kmetovanja in pokušnjo pridelkov in 

izdelkov. Organizirajo tudi razne delavnice na temo ekološkega pridelovanja zelenjave, 

samooskrbe, zeliščarske delavnice in podobno (spletna stran Socialnega podjetja 3). 

Njihov razvoj je usmerjen na področje ekološkega kmetijstva v povezavi z varovanjem 

naravne in kulturne dediščine ter ponudbo ekološkega turizma. Prizadevajo si za povezovanje 

lokalnih kmetov in obrtnikov ter celotne lokalne skupnosti (spletna stran Socialnega podjetja 

3). 

5.2.4 Socialno podjetje 4 

Socialno podjetje 4 je bilo registrirano v začetku leta 2012, status je pridobilo ob ustanovitvi. 

Organizirano je kot družba z omejeno odgovornostjo in je socialno podjetje tipa B. V prvem 

letu delovanja je imela samo enega zaposlenega, v drugem letu dva, v letu 2014 pa šest. 
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Povprečna letna stopnja rasti skupnih prihodkov v obdobju 2012-2014 je bila 166,4 

odstotkov. Čisti prihodki od prodaje so se letno v povprečju povečali za 183,9 odstotkov, čisti 

dobiček pa za 134,6 odstotkov (AJPES 2015b). 

Dejavnosti podjetja zajemajo (AJPES 2015a): 

- aktivnosti s področja ohranjanja narave, urejanja in varstva okolja, razvoja zelene 

ekonomije, 

- podporne storitve za socialna podjetja, 

- zbiranje rabljene opreme, manjša popravila električnih in elektronskih izdelkov, malih 

gospodinjskih aparatov, pohištva, kosovnih materialov, športne in otoške opreme, knjig 

igrač in druge opreme, 

- obnovo in prodajo izdelkov ponovne uporabe, delo po naročilu za znane naročnike, 

- izdelovanje inovativnih izdelkov iz rabljene opreme, 

- zbiranje, razvrščanje, diagnostika in prerazdelitev tekstilnih izdelkov. 

Delujejo v okviru mreže devetih poslovnih enot, ki so bile postopoma ustanovljene v različnih 

krajih Slovenije. V centrih zbirajo še uporabne odvržene predmete in jih pripravljajo za 

ponovno uporabo. Od lokalnih služb za ravnanje z odpadki ter občanov sprejemajo manjše 

kose pohištva, male gospodinjske aparate, računalniško opremo, opremo za dom in prosti čas, 

oblačila, knjige, igrače, kolesa, športno opremo, skratka vse, kar je dobro ohranjeno, 

funkcionalno in še uporabno. Te predmete obnovijo in za simbolično ceno prodajo v lastnih 

trgovinah, ki so v posameznih centrih. S tem, ko izdelkom podaljšajo življenjsko dobo 

preprečijo, da bi prehitro končali na odlagališču. Za gospodinjstva in občane opravljajo razne 

storitve, kot so popravljanje, barvanje, šivanje in restavriranje predmetov. Okolico ozaveščajo 

o problemu odmetavanja še uporabnih izdelkov, ki onesnažujejo naravo, posredno pa se z 

njimi odvržejo surovine. Podjetjem zagotavljajo podporo pri uresničevanju prednostnega reda 

ravnanja z odpadki (spletna stran Socialnega podjetja 4). 

Mrežna organiziranost omogoča centrom enoten razvoj, trženje in promocijo, izmenjavo 

izdelkov in skupno logistiko. Lažje je pridobivanje večjih naročil in njihovo izvajanje. V 

centrih se izvajajo razna usposabljanja, zaposlitvena in poklicna rehabilitacija ter družbeno 

koristna dela. Okoljevarstvena dovoljenja, ki so jih pridobile enote znotraj zbirnih centrov, 

jim omogočajo sodelovanje z izvajalci javnih služb in ostalimi pravnimi osebami. Vključeni 

so v mednarodno mrežo RREUSE7
 centrov, ki vključuje socialna podjetja z dejavnostmi 

ponovne uporabe, popravil in recikliranja. Vključitev slovenske mreže REUSE centrov v 

                                                 

7
 RREUSE je evropski okvir za socialna podjetja z dejavnostmi ponovne uporabe, popravil in 

recikliranja. Mreža združuje nacionalne in regionalne mreže socialne ekonomije, ki si delijo skupne 
vrednote kot so varovanje okolja, boj proti revščini in socialna integracija težje zaposljivih oseb na 
trgu dela. 
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evropsko mrežo je pomembna predvsem z vidika izmenjave izkušenj ter skupne promocije 

trajnostnega razvoja (spletna stran Socialnega podjetja 4). 

Njihovo poslanstvo je zaposlovanje težje zaposljivih oseb ter njihova integracija v družbo, 

okolje in na trg dela. Spodbuditi želijo iskanje kreativnih idej za reševanje problemov 

sodobne družbe. Kot socialno podjetje tipa B zaposlujejo ranljive skupine ljudi, ki so manj 

konkurenčni na trgu delovne sile, zato imajo slabše možnosti zaposlovanja. Izvajajo 

usposabljanje brezposelnih oseb iz ranljivih ciljnih skupin in jim na ta način omogočajo 

nadaljnje zaposlitve. Usmerjeni so v reševanje trenutnih in bodočih problemov, ki jih 

povzroča potrošniška družba s proizvajanjem ogromnih količin odpadkov. Odpadki 

predstavljajo sredstvo (surovino) za izvajanje njihove dejavnosti in zagotavljajo delovna 

mesta za prikrajšane skupine ljudi (spletna stran Socialnega podjetja 4). 

5.3 Potek in analiza izvedenih intervjujev 

Intervjuji v posameznih socialnih podjetjih so bili izvedeni od junija do avgusta leta 2015. Z 

udeleženci je bil najprej vzpostavljen stik preko telefona, prosili smo jih za sodelovanje in jim 

predstavili namen zbiranja podatkov. Vprašanja smo jim prej poslali po elektronski pošti. Na 

vprašanja so odgovarjali trije zastopniki socialnih podjetij, od tega dva tudi ustanovitelja, in 

en vodja projekta socialnega podjetništva. Čas trajanja intervjujev je bil od 30 do 60 minut, 

pogovor smo snemali. Na osnovi zvočnega zapisa je bil narejen prepis. Odgovarjali so na 

naslednja vprašanja: 

- Na kakšen način se socialno podjetje financira? Ali ste pridobili kakšna finančna sredstva 

za spodbujanje socialnega podjetništva in kako ste jih porabili? 

- Kakšna je struktura zaposlenih (število delavcev, ki spadajo med najbolj ranljive skupine 

ljudi na trgu dela, vključenost prostovoljcev) in njihova usposobljenost? 

- Na kakšen način zaposleni in prostovoljci sodelujejo pri upravljanju socialnega podjetja? 

Kako so zaposleni vključeni v delovni proces (možnost vplivanja na odločitve, ki so 

povezane s kakovostjo izdelkov ali storitev)? 

- Kakšni so vaši načrti za prihodnost (širitev poslovanja z ustanavljanjem novih poslovnih 

enot, opravljanja novih dejavnosti in trajnega zaposlovanja ranljivih skupin ljudi, 

izvajanje novih projektov, povezovanje z drugimi socialnimi podjetji v Sloveniji in 

tujini)? 

- S kakšnimi omejitvami in težavami se srečujete pri delovanju socialnega podjetja? 

- Kakšno je vaše mnenje glede trenutnih ukrepov za spodbujanje socialnega podjetništva in 

kaj bi bilo potrebno izboljšati? 

Iz vsebine intervjujev smo razbrali, da uspešnost izbranih socialnih podjetij temelji na 

posameznikih, ki si po svojih najboljših močeh prizadevajo za razvoj družbeno odgovornega 

podjetništva, zato na prvo mesto postavljajo javno korist in socialni učinek. Razmere za 

razvoj socialnega podjetništva v Sloveniji niso ugodne, zaradi pomanjkanja finančnih 
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spodbud in slabo razvitega podpornega okolja so socialna podjetja prepuščena lastni 

iznajdljivosti in inovativnosti. V odgovorih je zaslediti skrb za dolgoročni razvoj in delovanje, 

če se razmere ne bodo spremenile. Uspešnost njihovega delovanja je v precejšnji meri odvisna 

od povezanosti z lokalnimi okolji, ki so v večini primerov prepoznali potencial socialnega 

podjetništva in ga tudi podpirajo, vendar bi bilo potrebno storiti več, predvsem na državni 

ravni, kjer pa se stvari spreminjajo počasi.               

5.3.1 Intervju v Socialnem podjetju 1 

V skupnih prihodkih, ki so jih ustvarili v letu 2014, je bila slaba tretjina prihodkov iz 

pridobitne dejavnosti ostalo iz nepridobitne. Prihodke pridobitne dejavnosti so ustvarili s 

prodajo proizvodov in storitev ter z oddajanjem nepremičnin v najem. Prihodke iz 

nepridobitne dejavnosti pa so pridobili na podlagi donacij enega od soustanoviteljev, sredstev 

ESS, prihodkov iz sredstev javnih financ, v manjši meri tudi prihodkov od prispevkov in 

sklada invalidov ter donacij pravnih oseb. 

V letu 2012 so se prijavili na razpis MDDSZ in ESS in za projekt, ki je namenjen razvoju in 

promociji socialnega podjetništva, pridobili 299.863 evrov sredstev. Sredstva so črpali 

postopoma, odobrena so bila na podlagi mesečnega poročila, ki so ga morali predložiti 

MDDSZ. S sredstvi projekta, ki je potekal 30 mesecev in se je zaključil marca 2015, so 

financirali usposabljanje za delo desetih oseb iz ranljivih skupin, izmed katerih so bili trije 

zaposleni za dobo 24 mesecev. Del sredstev so porabili za financiranje vodje projekta, 

obratovalne stroške, informiranje in stroške informacijsko-komunikacijske tehnologije. Velik 

del stroškov delovanja socialnega podjetja je bil financiran iz projekta, večino sredstev za 

obnovo delavnic in opremo pa so zagotovili sami, predvsem s pomočjo donacij. 

Socialno podjetništvo se v okviru organizacije konstantno širi. Trenutno imajo 14 zaposlenih, 

od tega tri osebe za obdobje od enega do treh mesecev. Kot socialno podjetje tipa B 

zaposlujejo delavce, ki spadajo v najbolj ranljive skupine ljudi na trgu dela, in sicer bivše 

odvisnike, invalide in starejše brezposelne osebe. Na usposabljanju so imeli 16 invalidov in v 

okviru programa reintegracije izvajali delovno terapijo za 23 odvisnikov. V sodelovanju z 

Zavodom za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS) so usposabljali eno osebo, enemu 

dijaku so zagotovili opravljanje obvezne delovne prakse in eni osebi opravljanje družbeno 

koristnega dela, kot nadomestila za prestajanje zaporne kazni. V okviru socialnega podjetja 

zaposlujejo tudi delavce iz programa javnih del in usposabljajo invalide. Usposabljanje vodi 

mentor, ki ima pridobljeno potrebno licenco in je zaposlen štiri ure dnevno. V delavnicah 

lahko zaposleni na podlagi neformalnega učenja ob delu pridobijo nacionalno poklicno 

kvalifikacijo. Odvisniki v okviru programa reintegracije opravljajo delovno terapijo v 

delavnicah socialnega podjetništva in se na ta način pripravljajo na vključitev v normalno 

življenje. V delo socialnega podjetja je bil poleg prostovoljcev odvisnikov, ki občasno 
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opravljajo prostovoljsko delo, vse leto vključen tudi prostovoljec, ki je skupno opravil več kot 

500 ur prostovoljnega dela. 

Za upravljanje ustanove je zadolžena uprava, ki ima štiriletni mandat. Predsednik uprave, ki 

ga izvolijo člani uprave, predstavlja in zastopa ustanovo. Sedem članski nadzorni odbor, ki 

nadzira poslovanje in delo uprave, sestavljajo štirje predstavniki ustanoviteljev, dva 

predstavnika nevladnih organizacij in predstavnik donatorjev. Socialno podjetje vodi 

generalni sekretar, ki skrbi tudi za njegovo pravilno delovanje. Delavci in prostovoljci 

sodelujejo pri odločitvah, ki se nanašajo na njihovo delo in na kakovost proizvedenih izdelkov 

in storitev. Odločajo o možnostih razširitve dejavnosti z uvajanjem novih izdelkov in storitev, 

novih projektih in programih. 

V prihodnosti želijo nadaljevati z razvojem socialnega podjetništva in se uveljaviti kot 

kompetenčni center za celotno regijo. Poleg obnavljanja rabljenih predmetov želijo razširiti 

proizvodnjo novih izdelkov, ki jih bodo prodajali v svojih trgovinah in spletni trgovini, ki je 

še v izdelavi. Načrtujejo višji delež prihodkov od prodaje izdelkov in storitev. Izboljšati želijo 

trženje in promocijo, zato bodo pripravili katalog izdelkov in storitev ter sodelovali na sejmih. 

Načrtujejo obnovo zadnjega dela delavnic in v okviru javnih del zaposliti sedem dolgotrajno 

brezposelnih oseb, od tega enega invalida. Pripravili bodo vlogo za razširitev 

okoljevarstvenega dovoljenja za proces ponovne rabe ter zmanjševanja količine odpadkov. 

Vsem zainteresiranim bodo še naprej nudili pomoč in svetovanje pri ustanavljanju socialnih 

podjetij in izvajali različne dejavnosti za promocijo socialnega podjetništva v ožji in širši 

okolici. Izvesti nameravajo dva programa Nacionalne poklicne kvalifikacije in sodelovati s 

šolskim in izobraževalnim centrom. 

Kot eno prvih socialnih podjetij v Sloveniji ugotavljajo, da za socialna podjetja obstaja 

precejšnje administrativno breme, kar zadeva priprave raznih poročil, vodenja poslovnih knjig 

in računovodstva. Trenutna zakonodaja se jim ne zdi najbolj primerna, ker ne spodbuja 

socialnega podjetništva ampak ga omejuje in socialnim podjetjem nalaga dodatne obveznosti. 

Z lokalno skupnostjo dobro sodelujejo, nudi jim tudi močno podporo, pogrešajo pa spodbude 

države. Predstavnik socialnega podjetja je izpostavil: »Želimo si, da bi bili pri pridobivanju 

sredstev za zaposlovanje invalidov v istem položaju kot invalidska podjetja. Z vidika 

socialnih podjetij tipa B to, da se je pristojnost za socialno podjetništvo z MDDSZ prenesla na 

MGRT, ni najbolj ugodno, ker ne poznajo problematike v zvezi z zaposlovanjem težje 

zaposljivih ljudi. Bivši odvisniki imajo v večini primerov slabe delovne navade in zmanjšane 

zmožnosti za delo, čeprav so trenutno izenačeni z zdravimi ljudmi. Nujna bi bila ugodnejša 

davčna obravnava oziroma uvedba davčnih ugodnosti za socialna podjetja. Osebno me zelo 

moti, da ni bilo narejene nobene konkretne raziskave, ki bi izmerila družbene učinke socialnih 

podjetij, kot je to na primer narejeno v Veliki Britaniji. Oni pred izvedbo projekta naredijo 

študijo in se šele na podlagi rezultatov odločijo, ali je projekt smiselno izvesti ali ne. Pri nas 

pa tudi po zaključku projekta ne vemo, kakšni so bili učinki. Model merjenja družbenih 
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učinkov, ki je bil narejen v sodelovanju z IRDO, ni primeren. ZsocP je potreben prenove, prav 

tako Strategija.« 

Primarni namen ustanovitve Socialnega podjetja 1 je bil uporabnikom reintegracijskega centra 

zagotoviti možnost delovne terapije. Sčasoma se je njihova dejavnost razširila na izvajanje 

poklicnega usposabljanja, spodbujanja zaposlovanja in zagotavljanja socialne vključenosti za 

vse ranljive skupine ljudi na trgu dela. Delovati so začeli tudi kot center ponovne uporabe in 

svetovalni center za socialno podjetništvo. Trenutno dejavnost socialnega podjetja želijo 

razširiti in nadaljevati z uvajanjem novih programov.      

5.3.2 Intervju v Socialnem podjetju 2 

Zavod je pred pridobitvijo statusa socialnega podjetja deloval izključno na osnovi 

prostovoljnega dela. Kasneje so preko javnih del zaposlili dva delavca in s tem razširili svoje 

delovanje. Na začetku so imeli sofinancirane stroške za zaposlitev dveh delavcev v programu 

javnih del, manjši del finančnih sredstev so pridobili na podlagi občinskega razpisa. Prijavili 

so se na razpis Evropske prostovoljske službe (EVS), ki mladim ponuja možnost bivanja in 

dela v drugi državi ob pogoju, da pri tem opravljajo prostovoljno delo v izbrani organizaciji 

ali lokalni skupnosti. S pridobljeno akreditacijo so postali primerna organizacija za to vrsto 

prostovoljnega dela, zato so lahko pridobili prostovoljce iz drugih držav. Prostovoljec iz 

Francije je naredil projekt prodajaln, na podlagi modela podobnih trgovin za ponovno rabo, ki 

delujejo v Franciji. Z izvajanjem tega projekta se je dejansko začela njihova pot socialnega 

podjetništva. 

V letu 2012 so se s tem projektom prijavili na razpis ESS, na katerem so pridobili sredstva v 

višini 165.063 evrov ob pogoju, da zaposlijo tudi šest oseb iz najbolj ranljivih skupin na trgu 

dela. Projekt se je zaključil septembra 2014, vendar se dejavnost izvaja naprej, obdržali pa so 

tudi zaposlene. Sredstva, pridobljena na razpisu, so črpali postopoma, enkrat mesečno in 

uspeli pridobiti 94 odstotkov dodeljenih sredstev. Za financiranje dejavnosti so morali 

dejansko založiti lastna sredstva, ki so jim bila nato vrnjena na podlagi poročila o izvedenih 

aktivnostih, ki ga je bilo potrebno izdelati za posamezni mesec in predložiti MDDSZ. Ker 

niso imeli dovolj lastnih finančnih sredstev, so na banki zaprosili za povečanje limita, vendar 

njihova vloga ni bila odobrena, čeprav so že imeli podpisano pogodbo o dodelitvi sredstev na 

razpisu ESS. Zaradi pomanjkanja interesa banke, so poslovni račun prenesli na Delavsko 

hranilnico, kjer so pridobili povečan limit tako, da so ustanovitelji zastavili lastno premoženje. 

Delež lastnih prihodkov iz tržne dejavnosti predstavlja približno 40 odstotkov, ostala sredstva 

so pridobili preko javnih del za zaposlovanje delavcev in iz občinskih sredstev. Trenutno 

drugih razpisov za pridobitev sredstev ni. Prizadevajo si, da bi se delež lastnega financiranja 

iz leta v leto povečeval. Prihodki iz javnih sredstev so primerljivi s preteklim obdobjem, 

medtem ko so se prihodki iz lastnih dejavnosti podvojili. 
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Zaposlujejo devet delavcev, od tega tri za nedoločen čas. Zaposlenih imajo pet ljudi, ki 

spadajo v ranljivo skupino starejših od 50 let, od tega sta dva tudi invalida. Trije so zaposleni 

preko javnih del za dobo dveh let. Načrtujejo, da jih bodo redno zaposlili, čeprav na začetku 

mogoče samo za štiri ure dnevno, kasneje pa za polni delovni čas. V okviru projekta ESS so 

sredstva namenili za usposabljanje šestih oseb, zagotovljenih je bilo približno 100 ur na 

osebo. Izvajali so program inkubator, pri katerem je sodelovala prostovoljka, ki pa je 

sodelovanje po poteku projekta na žalost opustila. Upajo, da bodo v prihodnosti uspeli 

pridobiti dodatna sredstva za ta namen in bodo projekt lahko nadaljevali. Formalizirali so 

sistem prostovoljstva, udeležili so se izobraževanja CNVOS za  zagotovitev sistema kakovosti 

v nevladnih organizacijah (NVO). V letu 2014 so imeli 32 prostovoljcev, ki so skupno 

opravili več kot 3.400 ur prostovoljnega dela.  

Zaposleni in prostovoljci aktivno sodelujejo pri upravljanju socialnega podjetja, ki ga upravlja 

svet. Svet zavoda sestavljajo člani socialnega podjetja in predstavniki zaposlenih, 

prostovoljcev in ostalih deležnikov. Pri odločanju o finančnih in vsebinskih zadevah zavoda 

so vsi člani enakopravni. Strokovni svet sestavlja ekipa strokovnjakov z različnih področij, ki 

svetujejo direktorju, predstavnikom sveta zavoda in vodjem projektov pri delovanju 

socialnega podjetja. Zaposleni, ki so vodje podjetnih centrov, so samostojni pri izvajanju 

projektov ali dejavnosti in tako uresničujejo poslovno idejo. Zaposleni brez izkušenj in 

prostovoljci sodelujejo v projektih, na podlagi pridobljenih izkušenj pa lahko kasneje 

nastopijo kot samostojni vodje.   

Zaradi negotovih razmer še ne vedo, kako bodo delovali v prihodnosti. Predvidevajo, da bodo 

potrebne spremembe, če želijo preživeti. Razmišljajo o tem, da bi spremenili notranjo 

organizacijo. Vsekakor želijo ostati podjetniška skupnost, ki omogoča brezposelnim, da si v 

okviru skupnosti sami ustvarijo zaposlitev. Število zaposlenih želijo povečati tako, da bi 

redno zaposlili delavce, ki so trenutno zaposleni preko javnih del. Nato bi preko javnih del 

zaposlili nove delavce za izvajanje drugih dejavnosti. Sklenili so nekaj novih partnerstev in se 

med drugim povezali z ostalimi slovenskimi socialnimi podjetji, mariborsko in trboveljsko 

ropotarnico ter ljubljanskimi Kralji ulice. Z razširitvijo mrež trgovin ponovne rabe, skupnih 

kampanj in dogodkov z drugimi ponudniki želijo spodbuditi ponovno uporabo pod sloganom 

»Stara roba - nova raba«. Izbrani so bili izmed desetih socialnih podjetij, ki so dobila podporo 

v okviru mentorskega programa Javne agencije Republike Slovenije za spodbujanje 

podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij in tehnologije (SPIRIT). S tujimi socialnimi 

podjetji za enkrat ne sodelujejo, v preteklosti pa so sodelovali z inkubatorji na Dunaju. 

Pri registraciji socialnega podjetja niso imeli težav, bilo je samo nekaj nejasnosti, ker so se 

registrirali kot eno prvih socialnih podjetij. Moti jih, ker za poročanje socialnih podjetij na 

pristojno ministrstvo ni predpisanega obrazca oziroma pravilnika, čeprav je obveznost 

poročanja določena v ZsocP, zato pač vsak piše po svoje. Čeprav imajo prepričljive rezultate, 
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niso uspeli pridobiti stabilnega vira financiranja svoje dejavnosti, ki bi v okviru inkubatorja 

omogočal razvoj novih podjetniških idej. 

Direktorica socialnega podjetja pravi: »Strategija razvoja socialnega podjetništva je 

neuporabna, trenutno za socialna podjetja tudi ni razpisanih projektov. Baje se pripravljajo 

razpisi ESS, ki ne bodo namenjenim samo projektom socialnega podjetništva. Sredstva ne 

bodo namenjena posameznikom, prijaviti se bo mogoče samo v sodelovanju z drugimi, npr. 

kot partnerstvo javnih, gospodarskih in nevladnih organizacij. Pri projektu, kjer se združi 

celotna regija je večja verjetnost uspeha. Glede na to, da se pripravljata nov ZsocP in 

Strategija razvoja socialnega podjetništva, ki bo temeljila na regijsko pripravljeni strategiji 

pričakujemo, da bodo na voljo nova sredstva in razpisi. Razpisne pogoje in prijave na razpis 

bi bilo potrebno prilagoditi tako, da bi lahko sodelovala tudi socialna podjetja. Socialna 

podjetja bi se morala povezovati, ker je težje, če moraš vse narediti sam. Dobro bi bilo imeti 

nekakšnega koordinatorja, ker je sedaj vse odvisno od interesov posameznikov. V prihodnosti 

pričakujem predvsem nek pošten odnos in ugodnosti tako za socialna kot invalidska podjetja, 

oziroma do vseh, ki opravljajo podobno dejavnost. Precej aktivnosti je centraliziranih v 

Ljubljani, kar je za nas ostale neugodno. Mi sicer lokalno podporo imamo, vendar se 

zavedamo, da je tudi občina omejena pri sredstvih, zato je potrebno imeti realna pričakovanja. 

Določene stvari bi lahko tudi izboljšali npr. znižali najemnino za poslovne prostore, tudi če 

občina nima na voljo primernih prostorov. Sistem javnega naročanja bi morali prilagoditi na 

način, ki bi omogočal sodelovanje tudi za socialna podjetja. Predvsem bi bilo potrebno 

zagotoviti zagonska sredstva za socialna podjetja v prvih dveh letih in vsaj del sredstev za 

plačilo mentorjem, ki opravljajo usposabljanje ranljivih skupin ljudi. Potrebne bi bile davčne 

olajšave, saj socialna podjetja ne delijo presežka prihodkov, ampak ga uporabijo za svojo 

dejavnost. Analizirati bi bilo treba učinek zaposlovanja ranljivih skupin in izmeriti družbeni 

učinek socialnih podjetij, saj študija Inštituta IRDO ni v redu. Družbeni učinek socialnega 

podjetja bi moral izdelati certificiran urad, ne da vsak sam vpisuje podatke v excelovo tabelo 

in si izračunava družbeni učinek.« 

Posebnost Socialnega podjetja 2 je v usmerjenosti v razvoj trajnostnih poslovnih modelov v 

okviru podjetnih centrov. Delujejo kot podjetna skupnost, ki nudi podporne storitve in pomoč 

pri uresničevanju podjetniških idej ter spodbuja podjetništvo v povezavi z okoljem, 

družbenim in zdravstvenim učinkom. Pri uvajanju novih programov iščejo inovativne rešitve, 

če rešitev ni dobra jo opustijo in poiščejo novo.     

5.3.3 Intervju v Socialnem podjetju 3 

Socialno podjetje 3 je ustanovilo društvo, ki ima neposredno 64 odstotni lastniški delež in 36 

odstotni posredni delež, preko gospodarske družbe, ki je v njegovi lasti. V letu 2014 in nato 

ponovno v letu 2015 so se dokapitalizirali, osnovni kapital se je iz minimalnega, zakonsko 

določenega kapitala v vrednosti 7.500 evrov, povečal na 27.500 evrov. Dobiček, ustvarjen ob 
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koncu poslovnega leta 2014, je bil porabljen za investicije v osnovna sredstva, razvoj 

ekološkega turizma in pospeševanje proizvodnje ekoloških izdelkov.      

Ustanovljeno je bilo decembra leta 2012, v obdobju, ko se je petletna finančna perspektiva 

ravno zaključevala. Razpisov za nepovratna sredstva, ki bi bila namenjena socialnim 

podjetjem, ni bilo. Aktualni so bili le nekateri razpisi, namenjeni dopolnilnim dejavnostim na 

kmetiji, vendar se nanje niso mogli prijaviti, ker niso izpolnjevali razpisnih pogojev. Kot novo 

ustanovljeno podjetje niso razpolagali s podatki o poslovanju v preteklih obdobjih, ki so bili 

zahtevani v razpisih. 

Edini ukrep države, ki so ga lahko do sedaj koristili kot socialno podjetje, je bil ukrep Aktivne 

politike zaposlovanja, ki omogoča sofinanciranje stroškov zaposlitve dolgotrajno brezposelnih 

pri javnih delih. V letu 2013 in 2014 so uspešno kandidirali na javnem razpisu ZRSZ za 

zaposlovanje preko javnih del. Iz naslova javnih del so v letu 2013 za tri zaposlene prejeli 

skupaj 23.369 evrov, od tega je okvirno 70 odstotkov sredstev sofinanciral ZRSZ, ostalo pa 

občini Sežana in Komen. Leta 2014 so preko javnih del zaposlovali pet oseb, tri iz Občine 

Komen in dve iz Občine Sežana. Za te zaposlene so iz naslova javnih del prejeli sredstva za 

sofinanciranje plač v znesku 50.690 evrov, približno 68 odstotkov sredstev je bilo 

pridobljenih od ZRSZ, ostala sredstva pa sta prispevali občini Komen in Sežana. Kljub 

pozitivno rešeni vlogi ZRSZ za izvajanje javnih del v Občini Komen, v letu 2015 nimajo 

zaposlenih javnih delavcev. Zaradi novega župana, so se soočili z nerazumevanjem lokalne 

skupnosti, zato občina ni bila pripravljena sodelovati. 

V letu 2014 so se prijavili na dva razpisa, ki sicer nista bila namenjena financiranju socialnih 

podjetij, vendar so z njihovo pomočjo pridobili sredstva za potrebne investicije. Prvi je bil 

javni razpis Občine Komen za ukrep A-Naložbe v kmetijska gospodarstva, na podlagi 

katerega so vzpostavili namakalni sistem in postavili protitočne mreže. Iz razpisa so prejeli 

2.393 evrov sredstev, kar je predstavljalo 50 odstotni delež sofinanciranja celotne investicije, 

za ostalo polovico so zagotovili lastna sredstva. Istega leta so se nato prijavili še na javni 

razpis Agencije Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja (ARSKTRP). To je 

bil 5. javni razpis iz naslova ukrepa 121-Posodabljanje kmetijskih gospodarstev za naložbe v 

namakalno infrastrukturo. S sredstvi pridobljenimi na tem razpisu so nadgradili obstoječi 

namakalni sistem in vzpostavili programatorje za časovno reguliranje namakanja. Prejeta 

sredstva v višini 3.547 evrov so zadostovala za sofinanciranje 60 odstotnega deleža celotne 

naložbe.  

Za izpeljavo večje naložbe, kot je bil nakup rastlinjaka v izmeri 560 m², so pridobili 

dolgoročni finančni kredit pri Abanki d. d.. 

Načrti za prihodnost so v veliki meri odvisni od razpoložljivih sredstev, ukrepov države in 

sodelovanja z lokalno skupnostjo. Načrtujejo naložbe v osnovna sredstva kmetijske dejavnosti 

in razvoj dejavnosti na področju ekološkega turizma na kmetiji ter širitev predelovalne 
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dejavnosti ekoloških proizvodov. Poleg pridelovanja ekološke zelenjave, širijo svojo 

dejavnost tudi na področje socialnega in družinskega varstva ter varstva invalidov. 

Prizadevajo si za zagotavljanje socialne vključenosti, spodbujanja zaposlovanja in poklicnega 

usposabljanja brezposelnih oseb.   

Kot socialno podjetje tipa B, morajo zagotoviti  vsaj tretjino zaposlenih iz ranljivih skupin. V 

letu 2014 so imeli v povprečju šest zaposlenih. Število zaposlenih se je med letom 

spreminjalo zaradi zaposlitev za določen čas. Konec leta 2014 so zaposlovali dve dolgotrajno 

brezposelni osebi in dve starejši brezposelni osebi. V kvoti, ki jo morajo dosegati po ZsocP, 

so konec leta 2014 zaposlovali enega invalida in eno dolgotrajno brezposelno osebo. 

Zaposleni, ki nimajo delovnih izkušenj in znanj, se v sklopu svojega delovnega mesta tudi 

usposabljajo.   

V prihodnosti se za socialna podjetja napovedujejo različni razpisi za pridobitev sredstev za 

sofinanciranje projektov in investicij. Sprašujejo se, kako bodo zagotovili lastna sredstva, ki 

lahko predstavljajo tudi do 50 odstotkov sofinanciranja. Država bi lahko oblikovala sklad, iz 

katerega bi bilo mogoče ta sredstva zagotavljati za krajše obdobje, npr. v obliki kredita. Poleg 

tega bi bilo potrebno zagotoviti javna sredstva za subvencije oziroma olajšave zaposlovanja 

ranljivih oseb, nepovratna sredstva za naložbe in širjenje dejavnosti oziroma zaposlovanje, 

najem ugodnih kreditov in subvencioniranje obresti. Potrebovali bi tudi lokalne, državne in 

evropske razpise za področje socialnega podjetništva.  

»V Sloveniji se koncept socialnega podjetništva, žal, kljub številni promociji, še vedno 

razume kot »privesek« sociale in ne kot del gospodarstva,« je razložila direktorica Socialnega 

podjetja 3 in nato dodala: »Ravno zato je težko vzpostaviti delovne procese, saj tudi 

zaposleni, ki bi se vključili v zaposlitev pričakujejo, da jim ne bo potrebno delati. Ravno zato 

je potrebno veliko truda vložiti v promocijo socialnega podjetništva, saj nam marsikdo očita 

tržno naravnanost in stranke pričakujejo, da bodo storitve ali produkti v socialnem podjetju 

pro-bono. Žal to ne gre! Socialno podjetje je podjetje, ki mora zaslužiti in ustvarjati dobiček, 

tega pa vlagati naprej v dejavnost, investicije in razvoj. Mnogokrat to dosegamo po težji poti, 

saj vključujemo v delo posameznike, ki pri delu zaradi različnih razlogov niso 100 odstotni, 

se pravi, da pripadajo ranljivim družbenim skupinam, za kar smo tudi ustanovljeni. Smo ena 

redkih držav, ki ima zakon socialnega podjetništva in »veliko podporo države« v tem smislu. 

Slednje pa je daleč premalo, da bi socialni podjetniki lahko delovali in živeli brez konkretne 

podpore, vsaj na začetku (v prvih 3 letih) in delno subvencijo za tiste posameznike, ki svoje 

plače, zaradi socialne ranljivosti, niso sposobni sami zaslužiti. V podjetju menimo, da ima 

socialno podjetništvo v danih situacijah premalo finančne podpore s strani države in lokalne 

skupnosti.« 

Za razliko od ostalih treh socialnih podjetij, se Socialno podjetje 3 sooča z nerazumevanjem 

in nepripravljenostjo za sodelovanje lokalne skupnosti. So prejemniki subvencij iz naslova 

zaposlovanja preko ukrepov aktivne politike zaposlovanja, ostalih sredstev za spodbujanje 
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socialnega podjetništva niso dobili. Iz letnega poročila za leto 2014 (AJPES 2015a) je 

razvidno, da čisti prihodki od prodaje na trgu predstavljajo 45,6 odstotkov skupnih prihodkov.      

5.3.4 Intervju v Socialnem podjetju 4 

Ustanovitelj in lastnik Socialnega podjetja 4 je družba z omejeno odgovornostjo. Trenutno se 

ukvarjajo predvsem z dejavnostmi na področju projektnega delovanja v tujini, poleg tega pa 

sodelujejo tudi v projektih Lokalne akcijske skupine Posavje 2014-2020 (LAS). Glede na 

preteklo poslovanje in razmere na trgu so ocenili, da lahko s pridobitno dejavnostjo ustvarijo 

največ 50 odstotkov celotnih prihodkov. Zaradi neugodnih pogojev za poslovanje socialnih 

podjetij, so razmišljali o preoblikovanju v drugo, finančno ugodnejšo organizacijsko obliko.      

Socialno podjetje, ki opravlja družbeno koristne dejavnosti, je v slabšem konkurenčnem 

položaju od klasičnih podjetij, zato le s težavo preživi na trgu. Trenutno za socialna podjetja 

ni predvidenih finančnih spodbud ali razpisov, zato se financirajo iz lastnih sredstev. Prek 

programa javnih del imajo vključene tri osebe, ki imajo sofinancirane stroške zaposlitve.  

MDDSZ je v preteklih letih izvedlo dva javna razpisa za spodbujanje razvoja socialnega 

podjetništva, ki sta se sofinancirala iz sredstev ESS. Prvi razpis je potekal leta 2009, drugi pa 

leta 2012, prijavili so se na oba in uspeli pridobiti sredstva za financiranje prijavljenih 

projektov. Denar so porabili skladno z zahtevami razpisov. S sredstvi, ki so jih pridobili na 

prvem razpisu, so izvedli projekt USE–REUSE in se uspeli pridružiti mednarodni mreži 

RREUSE središč, ki predstavlja evropski okvir za socialna podjetja z dejavnostjo ponovne 

uporabe, popravil in recikliranja. Na drugem razpisu so v okviru projekta sodelovali kot 

partnerji drugega socialnega podjetja. Projekt, ki se je zaključil v letu 2015, je bil usmerjen v 

zaposlitev težje zaposljivih oseb. Usposabljali so skupino deset oseb iz ranljivih ciljnih 

skupin, ki so jo sestavljali odvisniki, invalidi in starejši od petdeset let. V okviru Operativnega 

programa razvoja človeških virov za obdobje 2007–2013 je ESS sofinanciral projekt, s 

katerim so želeli študente Akademije za likovno umetnost in oblikovanje ter Naravoslovno-

tehniške fakultete seznaniti s procesom oblikovanja in različnimi tehnološkimi postopki v 

procesu predelave zavrženih izdelkov. Študenti so pripravili idejno zasnovo in tehnično 

izvedbo za izdelke, namenjene ponovni uporabi. Oktobra leta 2015 se je zaključil leto in pol 

trajajoč projekt REUSE IN RETRO 60+, ki ga je v vrednosti 77.273 evrov sofinanciralo 

MGRT. Zagotovili so tri delovna mesta za osebe iz najbolj ranljivih ciljnih skupin. Cilj 

projekta je zagotoviti specializirane izdelke za ljudi z demenco, ki bi bili izdelani z namenom 

varovanja okolja, učinkovite rabe virov in zaposlovanja prikrajšanih oseb. 

Zaposlenih imajo devet oseb iz najbolj ranljivih skupin ljudi na trgu dela, kar predstavlja 64 

odstotkov vseh zaposlenih. Usposobljenost zaposlenih je različna, poleg oseb z nižjo stopnjo 

izobrazbe in starejših, zaposlujejo tudi težje zaposljive ženske in mlade z visoko izobrazbo. 

Njihova primarna izobrazba služi kot osnova za nadgradnjo interdisciplinarnega področja 

REUSE, na katerem delajo sedaj. Prostovoljce vključujejo samo občasno in v manjšem 
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obsegu, ker to ni zanesljiva delovna sila, s katero bi lahko podjetje povečevalo konkurenčnost 

na trgu.  

Vsi redno zaposleni imajo možnost podati svoje ideje in predloge pri oblikovanju ponudbe 

novih izdelkov ter storitev na trgu. Socialno podjetje 4 spodbuja sodelovanje zaposlenih pri 

upravljanju, njihovi predlogi so zaželeni. Prostovoljci ne sodelujejo pri upravljanju, ker 

prostovoljnega dela praktično ni. V vsakem od devetih središč je vodja enote, ki je zadolžen 

za vodenje, odločati mora o kakovosti izdelkov in storitev, o novih artiklih, komunicirati s 

strankami in prevzemati naročila.    

V prihodnosti ne predvidevajo širitve poslovanja z ustanavljanjem novih poslovnih enot, 

njihovi načrti so povezani predvsem s sodelovanjem s tujino in slovenskimi socialnimi 

podjetji. Del svoje dejavnosti izvajajo v sodelovanju z drugimi socialnimi podjetji in aktivno 

sodelujejo pri projektih v tujini. 

Omejitve in težave pri delovanju socialnih podjetij direktorica Socialnega podjetja 4 vidi v 

neizvajanju zakonodaje s strani države. Poudarila je: »ZsocP predvideva, da socialno podjetje 

vsaj 50 odstotkov prihodkov ustvari na trgu, ostalo pa pridobi iz drugih virov, ki pa morajo 

biti namenjeni tej obliki podjetništva. Realno pa se je potrebno financirati s prihodki, 

ustvarjenimi na trgu. Socialno podjetje nima možnosti pridobiti dodatnih finančnih virov za 

sofinanciranje zmanjšanega poslovanja zaradi vključevanja težje zaposljivih oseb. Zato 

potrebujemo sistemsko ureditev za deficit prihodka, ki je posledica manjše konkurenčnosti, 

kot je to urejeno v tujini. Zaradi omejitev, ki veljajo v Sloveniji, lahko dejavnost zbirnih 

centrov izvajajo le izvajalci javnih služb, ki pogosto nimajo posebnega interesa za dosledno 

razvrščanje in zmanjševanje odpadkov. Na evropskem področju mreže RREUSE bi morali 

veljati enaki pogoji, zato bi se tudi v Sloveniji stroški priprave in ponovne uporabe morali 

pokriti iz okoljskih dajatev, ki so trenutno namenjene zgolj zapiranju odlagališč, ne pa tudi 

razvoju dejavnosti, ki prispevajo k zmanjševanju odpadkov in varčevanju z viri. Prav tako za 

socialna podjetja ni predvidenih nobenih davčnih olajšav. Ukrepov za spodbujanje socialnega 

podjetništva trenutno ni. Javna dela ne sodijo v sklop ukrepov za spodbujanja socialnega 

podjetništva, v EU tega ne poznajo. Že večkrat smo podali predloge za izboljšanje položaja 

socialnih podjetij, vendar do realizacije še ni prišlo. Ker sodelujemo v mednarodni mreži 

RREUSE, imamo na razpolago konkretne predloge, ki bi v Sloveniji omogočili razvoj 

socialnega podjetništva. Glede na to, da je ponovna uporaba sedaj obvezna tudi v Sloveniji, v 

tujini pa je že desetletje, upam, da se bo sedaj zaradi obveznosti varčevanja z viri in krožnega 

gospodarstva kaj premaknilo na bolje.« 

Socialno podjetje 4 je s svojimi centri ponovne uporabe prisotno po celotni Sloveniji. Kot prvi 

center ponovne uporabe, so pri izvajanju te dejavnosti nudili svetovanje ostalim socialnim 

podjetjem. Trenutno vidijo svojo perspektivo predvsem v mednarodnem sodelovanju in 

izvajanju projektov v tujini.  
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6 UGOTOVITVE IN PRIPOROČILA 

Program ukrepov za izvajanje Strategije razvoja socialnega podjetništva (MDDSZ 2013, 3–5), 

ki je bil sprejet za obdobje 2014–2015, je opredelil ukrepe za uresničitev treh prioritetnih 

strateških razvojnih ciljev, določenih v Strategiji. Na osnovi vrste in višine stroškov 

aktivnosti, je bila določena ocena vrednosti sredstev v višini 12,7 milijona evrov, ki naj bi 

zadostovala za izvedbo aktivnosti. Sofinanciranje ukrepov bi bilo zagotovljeno iz sredstev 

ESS in nacionalnih javnih sredstev. Adam, Gojkovič in Podmenik (2015, 66–67) v študiji 

ugotavljajo, da Strategija ni prinesla želenih učinkov, saj po večini ni prišlo do 

implementacije predvidenih ukrepov spodbujanja socialnega podjetništva. Znesek dejansko 

izplačanih sredstev pa bo veliko nižji od predvidenega.  

V okviru ukrepov za zagotovitev prvega strateškega razvojnega cilja je bilo predvideno 

izvajanje akcij za promocijo in informiranje na nacionalni ravni vsaj dvakrat letno in izvedba 

informativno-promocijskih delavnic za različne ciljne skupine. Od leta 2013 se vsako leto 

organizira sejem socialnih podjetij pod imenom »Pridne roke«, ki je namenjen promociji 

izdelkov in storitev socialnih podjetij, informiranju, predstavitvi primerov dobrih praks 

socialnega podjetništva in medsebojnemu povezovanju deležnikov. Organizirano je bilo 

usposabljanje sodnih referentov in uslužbencev upravnih enot, ki odločajo v registracijskih 

postopkih. Še vedno pa potekajo različne predstavitve, informiranje in delavnice socialnega 

podjetništva v sodelovanju MGRT, MDDSZ in SPIRIT. Izvajalci so predvsem nevladne 

organizacije, socialna podjetja in v manjši meri tudi regionalni razvojni centri (MDDSZ 2014, 

12–16). 

Zanimanje za socialno podjetništvo v zadnjih letih narašča, vendar je širši javnosti premalo 

znano in velikokrat narobe razumljeno. Temelj socialnega podjetništva je človek, ki razmišlja 

v skladu z načeli socialnega podjetništva (Rodman in Kokalj 2015, 2). Zato lahko ugotovimo, 

da imajo socialni podjetniki neke specifične lastnosti, ki so pri slovenskih podjetnikih zaradi 

zgodovinskih vplivov in slabe prepoznavnosti socialnega podjetništva, slabo izražene. S 

promocijo je potrebno spodbuditi in spremeniti dojemanje podjetništva med ljudmi, predvsem 

med mladimi. Z izobraževanjem mladih lahko dosežemo, da bo koncept socialnega 

podjetništva v prihodnosti prepoznan kot alternativna oblika podjetništva. Pri njegovi 

promociji bi bilo predvsem potrebno poudariti pozitivni vpliv na okolje in kvaliteto življenja 

ter to podkrepiti s primeri dobrih praks.    

Ukrepi za uresničitev drugega strateškega razvojnega cilja so usmerjeni v spodbujanje 

podpornega okolja, ki bi socialnim podjetjem pomagalo pri koriščenju ukrepov in 

instrumentov podpornega okolja, usposabljanje referentov VEM točk za postopke registracije 

in svetovanje ter spodbujanje socialnega podjetništva na podeželju in na področju kulture. 

Navedeno je bilo, da bo na vstopnih točkah VEM, v sodelovanju z zunanjimi izvajalci, 

potekalo izobraževanja in usposabljanja za poslovodne osebe in osebe za delo z ranljivimi 

skupinami oseb. Zadnji ukrep pa se je nanašal na spremenjene pogoje javnega naročanja, z 
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upoštevanjem kriterija družbenega učinka. Razvit je bil model merjenja družbenih učinkov za 

ovrednotenje doseženih družbenih učinkov socialnega podjetja. V letu 2014 je bilo izvedeno 

javno naročilo za izvedbo mentorskega programa podpore, svetovanja in usposabljanja, ki je 

bilo prilagojeno potrebam razvoja in upravljanja socialno-podjetniških iniciativ (MDDSZ 

2014, 17–30). 

Predvideno je, da bi ukrepe za spodbujanje podpornega okolja izvajali v obstoječih strukturah, 

kot so točke VEM in Kmetijsko svetovalna služba (Podmenik in Česnik 2015, 106). V 

primeru prenosa novih nalog, bi bilo potrebno reorganizirati celoten sistem VEM točk. Njihov 

primarni namen je bil izključno informiranje v zvezi z registracijskimi postopki in pomoč 

uporabnikom pri storitvah, ki se izvajajo preko sistema VEM, ker referenti poleg teh 

postopkov opravljajo tudi druge naloge. Trenutno svetovanja ne izvajajo, ker niso dovolj 

strokovno usposobljeni. 

Čeprav obstajajo različne možnosti podpore, kar spodbuja tudi zakonodaja, za večino občin 

velja, da nastopajo zalo parcialno in nimajo izdelanih dolgoročnih načrtov razvoja socialnega 

podjetništva (Adam, Gojkovič in Podmenik 2015, 67). V okviru projekta Socialno 

podjetništvo za trajnostni razvoj podeželja Slovenske Istre so ugotovili, da je potrebna 

aktivnejša vloga občin, ključno pa je tudi aktivnejše sodelovanje med lokalnimi deležniki in 

vzpostavljanje razvojnih javno-zasebnih partnerstev. Kot primer dobre prakse aktivne 

podpore pri razvoju socialnega podjetništva je bila navedena Občina Piran (Hafner idr. 2013, 

8). Po številu socialnih podjetij izstopa občina Maribor, ki je z ukrepi sofinanciranja 

zaposlitev preko javnih del in vzpostavitve podpornega okolja, zagotovila ugodne pogoje za 

razvoj. Podporno okolje predstavljajo predvsem Združenje Center alternativne in avtonomne 

produkcije, socialno podjetje (CAAP), Slovenski forum socialnega podjetništva, socialno 

podjetje in Fundacija Prizma, ki delujejo v poslovni stavbi Tkalka v Mariboru, ki je postala 

stična točka za razvoj inovativnega podjetništva, v okviru katere se socialnim podjetjem nudi 

pomoč pri registraciji in delovanju. Ugotovljeno je bilo, da so med posameznimi občinami 

velike razlike. Med občine, ki najbolj podpirajo socialno podjetništvo, lahko poleg že 

omenjenega Pirana in Maribora uvrstimo še Brežice, Sevnico, Slovensko Bistrico, Šentrupert 

in Trbovlje (Podmenik in Česnik 2015, 110). 

Pomembno vlogo pri razvoju socialnega podjetništva imajo podporne organizacije. To so 

večinoma nevladne organizacije, ki dobro poznajo to področje, vendar jim primanjkuje znanja 

s področja podjetništva, trženja in financiranja. Prav na teh področjih bi socialna podjetja 

potrebovala največ pomoči, zato med njihovimi potrebami in ponudbo podpornega okolja 

nastaja vrzel. Poleg tega se podporne organizacije, razen redkih izjem, ne povezujejo z 

gospodarstvom, niti med seboj in si zaradi koriščenja javnih sredstev celo konkurirajo (Adam, 

Gojkovič in Podmenik 2015, 67–68). 

Podporno okolje v Sloveniji je še v razvoju. Mikrokreditiranje in presojanje družbenih 

učinkov kreditiranja socialnih podjetij med poslovnimi bankami še ni zaživelo. Zakonodaja ne 
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spodbuja razvoja trajnostnega, socialnega oziroma etičnega bančništva, zadružno bančništvo 

ni dovoljeno. Evropski sklad za regionalni razvoj v svojih programih nima navedenega 

socialnega podjetništva, vprašljiva pa je tudi podpora Slovenskega podjetniškega sklada 

(Rodman in Kokalj 2014, 12). Ena izmed največjih ovir socialnega podjetništva je dostop do 

finančnih sredstev, poleg tega je nujna reforma javnega naročanja. Trenutna politika te vrste 

ne zagotavlja možnosti konkurenčnega nastopa v razpisih, zato socialna podjetja v postopkih 

izbire niso v enakovrednem položaju.    

V Programu je navedeno, da bo zadnji strateški razvojni cilj dosežen s pomočjo ukrepov 

spodbude zaposlovanja ranljivih skupin na trgu dela s subvencioniranjem zaposlitev in 

razvojem učnih delavnic v socialnih podjetjih tipa B. Poleg tega je bilo predvideno, da bi s 

programi javnih del spodbudili ustanavljanje socialnih podjetij tipa B. Za izboljšanje 

zaposlitvenih možnosti, pridobitve sposobnosti, znanj, veščin in spretnosti ter zagotovitvijo 

konkurenčnosti ranljivih skupin na trgu dela, je bil oblikovan model učnih delavnic v 

socialnih podjetjih tipa B (MGRT 2015c). 

Ukrepi države za spodbujanje socialnega podjetništva, so bili do sedaj usmerjeni predvsem v 

zaposlovanje ranljivih skupin ljudi. V okviru dveh javnih razpisov v letih 2009 in 2012 je bilo 

na voljo približno 6,5 milijonov evrov sredstev ESS. V okviru razpisa za spodbujanje enakih 

možnosti in socialne vključenosti na trgu dela je bilo vključenih nekaj projektov (okvirna 

vrednost 2,7 milijona evrov), ki jih lahko po vsebini uvrstimo med socialno podjetništvo. Na 

podlagi Zakona o razvojni podpori Pomurski regiji je bilo za razvoj socialnega podjetništva 

najprej predvidenih 1,2 milijona evrov, vendar je bilo do sedaj namenjenih le 77.000 evrov, 

nov razpis iz leta 2015 pa zagotavlja dodatna sredstva v predvideni višini 300.000 evrov. V 

okviru ukrepa javnih del je bilo za spodbujanje zaposlovanja ranljivih skupin v socialnih 

podjetjih tipa B namenjenih približno 800.000 evrov, zaposlenih je bilo 114 prikrajšanih oseb. 

Del sredstev so morale sofinancirati občine. Problem financiranja novih zaposlitev iz javnih 

sredstev je v tem, da se po končanem projektu večina zaposlenih odpusti, kar ni v skladu s 

politiko zagotavljanja stabilnih delovnih mest. Nekatera socialna podjetja sicer uspejo s 

povezovanjem različnih naložb zagotoviti potrebna sredstva preko novih projektov in tako 

podaljšati zaposlitve za več let (Podmenik in Česnik 2015, 99–101). 

Na osnovi navedenega lahko ugotovimo, da je v Sloveniji več dejavnikov, ki zavirajo socialno 

podjetništvo kot takih, ki ga spodbujajo. Podmenik in Česnik poudarjata (2015, 104), da je 

država nekaj ukrepov izvedla v pravo smer. Med drugim so socialna podjetja s spremembo 

Zakona o podpornem okolju za podjetništvo postala upravičena do sredstev za spodbujanje 

podjetništva, z Zakonom o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti 

pa jim je zagotovljen dostop do prostorov za opravljanje dejavnosti, ki so v lasti države ali 

lokalnih skupnosti. Razpoložljivi podatki kažejo, da je država za spodbujanje socialnega 

podjetništva namenila približno deset milijonov evrov, večinoma za zaposlovanje ranljivih 
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ciljnih skupin. Pri tem je bil podjetniški vidik zapostavljen, zato ni pričakovati dolgoročnih 

učinkov.  

Pri pregledu dobrih praks izbranih evropskih držav smo ugotovili, da imajo Velika Britanija, 

Italija, Belgija in Švedska kar nekaj stičnih točk, ki so pripomogle k razvoju socialnega 

podjetništva. Poudariti je potrebno, da imajo predvidene davčne olajšave za socialna podjetja, 

zelo dobro razvito podporno okolje in zakonsko urejeno javno naročanje, ki omogoča 

socialnim podjetjem konkurenčni položaj. Sodelovanje med javnim sektorjem in socialnimi 

podjetji prinaša finančne prihranke javnemu sektorju in pozitivno vpliva na razvoj socialnega 

podjetništva. Poleg tega v evropskem okolju vedno bolj spoznavajo koristi, ki jih prinašajo 

javno-zasebna partnerstva. Pozitivni vplivi so vidni v poslovnem in družbenem okolju. 

Nastale so nove oblike sodelovanja, med katere spadajo tudi obveznice z družbenim učinkom, 

ki so se uveljavile predvsem v Veliki Britaniji. To je inovativen način pridobivanja finančnih 

sredstev, ko vlagatelji financirajo projekt in prejmejo plačilo, ki je pogojeno z doseženimi 

rezultati družbenih učinkov izbranega projekta. Ta način financiranja predstavlja dobro 

prakso, tudi z vidika investitorjev, saj se je izkazal kot precej zanesljiv.  

V primerjavi z navedenimi evropskimi državami so v Sloveniji pogoji za razvoj socialnega 

podjetništva bistveno slabši in manj stimulativni. Kljub temu pa delujejo socialna podjetja, ki 

jih lahko obravnavamo kot primere dobrih praks kar dokazuje, da se socialno podjetništvo v 

Sloveniji razvija. Poslovanje vseh štirih obravnavanih podjetij je sicer v precejšni meri 

odvisno od javnih sredstev, ki so jih pridobila predvsem za zaposlovanje ranljivih skupin. 

Zavedajo se, da so prihodki iz javnih sredstev nezanesljivi, zato si prizadevajo povečevati 

delež prihodkov, ki jih ustvarijo na trgu. Prizadevajo si za uvajanja novih projektov in 

dejavnosti, ker si lahko samo na ta način zagotovijo pogoje za obstoj in razvoj. Na njihovih 

primerih lahko ugotovimo, da dobro sodelovanje z lokalnimi skupnostmi in ostalimi deležniki 

bistveno pripomore k razvoju socialnega podjetja. Pomembno je tudi povezovanje in 

sodelovanje med socialnimi podjetji, nevladnimi organizacijami, izobraževalnimi ustanovami 

in gospodarstvom. Aktivno sodelujejo pri promociji in svetovanju v sklopu socialnega 

podjetništva s prikazom dobrih praks, izvajajo tudi izobraževanja za vodilne kadre socialnih 

podjetij in usposabljajo zaposlene. 

Pri oblikovanju smernic za razvoj socialnega podjetništva bi bilo potrebno upoštevati 

izkušnje, ki izhajajo iz dobrih praks v Sloveniji in tujini. Čeprav bi se morali zavedati, da 

modeli, ki so uspešni v tujini, brez določenih prilagoditev ne bodo nujno uspešni tudi v 

Sloveniji. V nadaljevanju navajamo priporočila za spodbujanje razvoja socialnega 

podjetništva, ki so jih izpostavila tudi preučevana socialna podjetja: 

- Sprememba zakonodaje, ki bi poenostavila pogoje za delovanje socialnih podjetij in 

zmanjšala administrativno breme. Ohranitev statusa, ki je pogojena s številom zaposlenih, 

je neustrezna. Temeljiteje je potrebno pristopiti k izvajanju ukrepov na področju 
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podpornega okolja in finančnih mehanizmov. Potrebno je sodelovanje resorjev in 

usklajevanje vladnih razvojnih programov. 

- Finančne spodbude v obliki sistema delno povratnih sredstev, pomoč za novonastala 

socialna podjetja v prvih letih delovanja. Uvedba davčnih olajšav, kot je znižana stopnja 

davka od dohodkov pravnih oseb in ugodnosti pri plačilu davka na dodano vrednost. 

Sprememba zakona o javnem naročanju, ki bi upošteval družbene učinke in omogočal 

sodelovanje vsem socialnim podjetjem, ne glede na obliko organiziranosti. 

- Izboljšati informiranost občin. Občine, kot eden od najpomembnejših nosilcev 

podpornega okolja, morajo prepoznati potencial socialnega podjetništva in njegove 

pozitivne vplive na lokalno okolje, da bodo imele interes sistematično pristopiti k 

njegovemu razvoju. 

- Uskladiti delovanje politik. Brez usklajenega delovanja politik in izvajanja predpisov, ni 

mogoče zagotoviti povezanega in stimulativnega okolja. 

- Izboljšati način merjenja družbenih učinkov. Predvidevanja kažejo, da bo pridobivanje 

finančnih sredstev pogojeno z dokazovanjem družbenih učinkov. Socialna podjetja, ki 

bodo imela te podatke na voljo, bodo lažje pridobila kredite in imela prednost pri črpanju 

sredstev ESS. Poudarjeno je bilo, da na podlagi Študije o merjenju družbenih učinkov 

socialnih podjetij ni mogoče pridobiti realnih podatkov. 

- Podelitev koncesij za opravljanje javnih storitev, kot so ločevanje odpadkov in urejanje 

javnih površin. 

Pri razvoju socialnega podjetništva bo imelo ključno vlogo povezovanje socialnih podjetij v 

podjetniške grozde ter povezovanje z drugimi. Potencial je v poslovnem povezovanju z 

visokotehnološkimi podjetji in zasedanju tržnih niš zelene ekonomije, ponovne uporabe in 

industrijske simbioze. Zaslediti je nekaj uspešnih primerov sodelovanja, vendar brez podpore 

in strateškega načrta ne bo načrtovanih rezultatov (Adam, Gojkovič in Podmenik 2015, 72). 
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7 SKLEP 

Socialno podjetništvo je nosilec družbenih sprememb, ki lahko odpravi anomalije sodobnega 

kapitalizma. Yunus (2009, 126–127) pravi, da je manjkajoči člen kapitalističnega sistema, ki 

ga lahko reši tako, da bo vanj vnesel zmožnost obravnavanja globalnih ciljev, ki so mu zdaj 

tuji. 

Evropska komisija je leta 2010 v okviru strategije Evropa 2020 predstavila smernice za izhod 

iz gospodarske krize in poudarila pomembnost socialne ekonomije in družbenih inovacij. EU 

z različnimi ukrepi spodbuja razvoj socialne ekonomije in socialnega podjetništva kot njenega 

dela. Delež, ki ga socialna podjetja zavzemajo v nacionalnih gospodarstvih evropskih držav, 

se konstantno veča. Prispevajo k trajnostni rasti, zagotavljajo uravnotežen regionalni razvoj, 

zmanjšujejo strukturno brezposelnost in večajo socialno kohezijo. Spodbujajo inovativnost in 

razvoj družbeno odgovornega podjetništva. V nekaterih evropskih državah je socialno 

podjetništvo dobro razvito, v drugih šele v fazi razvoja. Zaradi različne opredelitve socialnega 

podjetništva, so bila določena merila za poenotenje pristopa. Dano je bilo priporočilo, da 

posamezne države, ki nimajo z zakonom opredeljenega socialnega podjetništva, sprejmejo 

pravni okvir. 

V Sloveniji je definicija in opredelitev socialnega podjetništva določena z ZsocP in usklajena 

s smernicami EU. Vendar so se že ob sprejetju zakona pojavljale kritike, da je zakon tog, 

prestrog in da omejuje nastajanje socialnih podjetij, kar se je izkazalo tudi v praksi. 

Pomanjkljiv pravni okvir in nespodbudno okolje za rast in razvoj socialnih podjetij se 

odražata v relativno majhnem številu socialnih podjetij. V raziskavi smo ugotovili, da je 

njihovo število v porastu šele od leta 2014. Trenutno ni mogoče oceniti, koliko teh socialnih 

podjetij bo na dolgi rok preživelo. Pomanjkanje finančnih virov in odsotnost davčnih 

spodbud, visoki administrativni stroški in zapleten sistem poročanja predstavljajo dokaj veliko 

oviro za socialne podjetnike, ki se je nekateri na začetku podjetniške poti niti ne zavedajo. Iz 

pogovora s predstavniki socialnih podjetij je razbrati, da socialno podjetje težko preživi na 

trgu. Socialna podjetja tipa B, ki zaposlujejo najbolj ranljive skupine, imajo težave zaradi 

neurejenega sistemskega financiranja teh oseb. Za socialna podjetja tipa A pa poleg kvote 

zaposlenih velja še pogoj za doseganje določenega dela prihodkov iz dejavnosti socialnega 

podjetništva. Pri opravljanju družbeno koristnih dejavnosti, ki za klasična podjetja niso 

zanimive, morajo s prodajo na trgu doseči dovolj prihodkov za tekoče poslovanje. 

Primarni cilj klasičnega podjetništva je doseganje najvišjega možnega dobička in povečevanje 

lastniškega kapitala. Na drugi strani pa je cilj socialnega podjetništva zagotavljati družbeno 

dobro, oziroma družbeno odgovorno vrednost, zato se za socialno podjetništvo pogosto 

uporablja izraz družbeno podjetništvo ali družbeno odgovorno podjetništvo. Vendar bi bilo 

napačno sklepati, da socialna podjetja ne smejo ustvarjati dobička oziroma presežka 

prihodkov, saj morajo poslovati in preživeti na trgu, kjer se njihova ponudba srečuje s 
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ponudbo podjetij in organizacij, ki niso socialna. Socialni podjetniki ugotavljajo, da morajo na 

dolgi rok pozitivno poslovati, če želijo preživeti (Pipan in Cerar 2013, 8). 

Pri preučevanju rezultatov na področju ukrepov za spodbujanje socialnega podjetništva, smo 

ugotovili, da je bil narejen določen napredek, vendar učinek ukrepov še zdaleč ni bil takšen, 

kot je bilo pričakovati. Izvajanje aktivnosti z namenom povečanja prepoznavnosti socialnega 

podjetništva in njegovih načel, je gledano z vidika povečanega števila socialnih podjetij v 

zadnjih dveh letih, vsaj delno doseglo svoj namen.  

Termin socialno podjetništvo še vedno ostaja stigmatiziran zaradi preteklega socialističnega 

sistema in miselnosti, da predstavlja neko obliko sociale. Zato lahko zasledimo celo negativne 

odzive pri omembi socialnega podjetništva. Trdimo lahko, da pojmovanje razumejo večinoma 

tisti, ki imajo stik s socialnim podjetništvom. Tudi pripravljenost potrošnikov, da bi kupovali 

izdelke socialnih podjetij, je še vedno nizka. Uspešnost socialnih podjetij je v veliki meri 

odvisna od njihovega položaja v lokalnem okolju. Ljudje morajo spoznati in dojeti, kakšne so 

njihove prednosti in koristi za vse deležnike, da jih bodo lahko pozitivno sprejeli. Promocija 

socialnega podjetništva se dokaj učinkovito izvaja na ciljni skupini bodočih podjetnikov, 

širšemu krogu ljudi pa je še vedno neznanka. Informiranje bi bilo potrebno usmeriti na 

potencialne uporabnike izdelkov in storitev socialnih podjetij. Nekatera od proučevanih 

socialnih podjetij v lokalnem okolju izvajajo izobraževanja in posebne delavnice socialnega 

podjetništva za mlade, sodelujejo pa tudi s šolami. Takšno dejavnost bi bilo smiselno razširiti 

in na ta način zagotoviti, da bodo bodoče generacije na drugačen, pozitivnejši način dojemale 

to vrsto podjetništva. 

Podporno okolje je slabo razvito, kar ugotavljajo tudi vsa štiri socialna podjetja, ki smo jih 

zajeli v raziskavo. V Programu ukrepov za izvajanje Strategije razvoja socialnega 

podjetništva za obdobje 2014–2015 je bilo navedenih precej ukrepov za spodbujanje razvoja 

že obstoječega podpornega okolja, ki pa so se izvedli le delno. Pričakovanih rezultatov ni bilo 

zaradi slabega poznavanja tematike in premajhne strokovnosti nosilcev aktivnosti. Poudarili 

bi predvsem nepovezanost države in lokalnih skupnosti. Dokler njihovo delovanje ne bo 

usklajeno, bo obstajala vrzel, ki bo onemogočala učinkovito delovanje podpornega okolja. Iz 

dobrih praks nekaterih evropskih držav je razvidno, da ni uspešnega socialnega podjetništva 

brez učinkovitega podpornega okolja. Svetla točka se v Sloveniji kaže v pozitivni vlogi 

nekaterih socialnih podjetij, ki nudijo aktivno podporo, in posameznih občin. 

Čeprav so bila prizadevanja države za spodbujanje socialnega podjetništva usmerjena 

predvsem v skupek ukrepov za zaposlovanje najbolj ranljivih skupin ljudi na trgu dela, smo 

ugotovili, da je bila večina zaposlitev odvisnih od pridobljenih finančnih sredstev. Zaposlitve 

so bile vezane na izvedbo projektov, če po končanem projektu ni bilo možnosti za nadaljnje 

sofinanciranje, so bili zaposleni v večini primerov odpuščeni. Trenutni ukrepi se nanašajo na 

zaposlovanja preko javnih del, to so zaposlitve za določen čas, pri katerih je potrebno 
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sofinanciranje lokalne skupnosti. Socialna podjetja poudarjajo, da je zaradi zaposlovanja 

prikrajšanih oseb težko nadomestiti izpad prihodkov, ki je posledica zmanjšane storilnosti. 

Po sprejetju ZsocP so bila v Sloveniji velika pričakovanje glede razmaha socialnega 

podjetništva. V štirih letih od začetka njegove uporabe se je socialno podjetništvo začelo 

razvijati, vendar nima vidnega vpliva na gospodarstvo. Ne glede na to obstajajo podjetja, ki so 

se razvila v uspešne primere socialnega podjetništva. Njihova dejavnost je usmerjena v 

izvajanje aktivnosti za izboljšanje kakovosti življenja in zadovoljevanje potreb okolja. 

Ustvarjajo družbeni učinek, skrbijo za promocijo socialnega podjetništva in nudijo podporne 

storitve za socialna podjetja. Kot primeri dobrih praks predstavljajo spodbudo za ostala 

socialna podjetja.  

Zaradi kritik o neprimernosti sistemske ureditve se pripravljajo spremembe in dopolnitve 

ZsocP ter Strategije razvoja socialnega podjetništva. Priprava novele predstavlja priložnost, 

da se popravijo pomanjkljivosti primarnega zakona, na podlagi pripomb in predlogov 

različnih deležnikov socialnega podjetništva. 

Koncept socialnega podjetništva se v Sloveniji šele razvija, zato predstavlja aktualno temo za 

nadaljnja raziskovanja. V okviru dveh javnih razpisov v letih 2009 in 2012 so bila dodeljena 

finančna sredstva za projekte, ki so bili usmerjeni v zaposlovanje ranljivi skupin ljudi. Za 

izbrane pilotne projekte bi lahko izvedli raziskavo in na podlagi rezultatov ocenili ali so bili 

doseženi cilji v skladu s predvidenimi učinki usposabljanja in zaposlovanja. Ugotovili bi  

lahko upravičenost s finančnega vidika in na osnovi rezultatov podali smernice za boljšo 

izkoriščenost javnih sredstev. Izvedli bi lahko študijo, s katero bi izmerili dosedanji in 

pričakovan družbeni učinek socialnih podjetij. Po določenem časovnem obdobju npr. čez dve 

leti, bi bilo smiselno analizirati, koliko registriranih socialnih podjetij bo uspelo obdržati 

status, ugotoviti vzroke za njegovo izgubo in preučiti, koliko podjetij nadaljuje poslovanje 

brez statusa in koliko jih je prenehalo poslovati. Primeri dobrih praks iz tujine nam kažejo, da 

so lahko socialna podjetja uspešnejša in konkurenčnejša, če se povezujejo. V Sloveniji 

obstajajo zametki sodelovanja in povezovanja, zato bi bilo zanimivo ugotoviti in raziskati, 

kakšno je trenutno stanje mreženja socialnih podjetij in kakšen je njegov potencial.  

Čeprav je socialno podjetništvo v Sloveniji relativno novo, je bilo narejenih kar nekaj 

raziskav na to temo. Prispevek naše naloge pa je predvsem v tem, da podajamo poglobljen 

vpogled in kritično analiziramo obstoječe stanje. Ocenili smo uspešnost posameznih ukrepov 

za spodbujanje socialnega podjetništva in s pomočjo informacij, ki smo jih pridobili od 

socialnih podjetij, spoznali vpliv zakonodajnega okvira in posameznih ukrepov na izvajanje v 

praksi. S kritičnim vpogledom smo opozorili na problematiko razvoja socialnega podjetništva 

v Sloveniji.        

Strinjamo se, da lahko socialno podjetništvo postane pomemben del nacionalnega 

gospodarstva, ko bomo razumeli njegov namen. »Socialno podjetništvo ni dobrodelnost ali 
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filantropija,« pravita Rodman in Kokalj (2015, 2). Bistvo obstoja socialnega podjetja je v tem, 

da se je zmožno preživljati in razvijati na dolgi rok, neodvisno od javnega financiranja 

določenih projektov. 
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PRILOGE 

Priloga 1 Evidenca socialnih podjetij na dan 4. 12. 2015 

Priloga 2 Vprašanja za polstrukturirani intervju 
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Priloga 2 

 

Vprašanja za polstrukturirani intervju 

1. Na kakšen način se socialno podjetje financira? Ali ste pridobili kakšna finančna sredstva 

za spodbujanje socialnega podjetništva in kako ste jih porabili? 

2. Kakšna je struktura zaposlenih (število delavcev, ki spadajo med najbolj ranljive skupine 

ljudi na trgu dela, vključenost prostovoljcev) in njihova usposobljenost? 

3. Na kakšen način zaposleni in prostovoljci sodelujejo pri upravljanju socialnega podjetja? 

Kako so zaposleni vključeni v delovni proces (možnost vplivanja na odločitve, ki so 

povezane s kakovostjo izdelkov ali storitev)? 

4. Kakšni so vaši načrti za prihodnost (širitev poslovanja z ustanavljanjem novih poslovnih 

enot, opravljanja novih dejavnosti in trajnega zaposlovanja ranljivih skupin ljudi, 

izvajanje novih projektov, povezovanje z drugimi socialnimi podjetji v Sloveniji in 

tujini)? 

5. S kakšnimi omejitvami in težavami se srečujete pri delovanju socialnega podjetja? 

6. Kakšno je vaše mnenje glede trenutnih ukrepov za spodbujanje socialnega podjetništva in 

kaj bi bilo potrebno izboljšati? 

 

 

 

 


