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III 

POVZETEK 

Pričujoče delo obravnava pomene tujejezičnega izobraževanja kot dela vseživljenjskega 

izobraževanja v socialnih podjetjih in njegov pomen za razvoj socialne ekonomije v Sloveniji. 

Na koncu na podlagi rezultatov raziskave o znanju, uporabi in potrebah znanja tujih jezikov na 

vzorcu 45 socialnih podjetij v Sloveniji v obliki predlogov zunanjega povezovanja socialnih 

podjetij s tujimi v obliki delovne prakse ali prostovoljnega dela in povezovanja socialnih 

podjetij znotraj Slovenije v združenje, ki bi skrbelo za investicije v jezikovna izobraževanja, 

podaja razmišljanje o strategijah pridobitve znanja tujih jezikov zaposlenih v socialnih 

podjetjih, ki si zaradi svoje nerazvitosti in pomanjkanja sredstev sama ne morejo privoščiti 

takšnih investicij za svoj razvoj in delovanje.  

Ključne besede: tuji jeziki, socialno podjetništvo, tujejezično izobraževanje, socialna 

ekonomija, razvoj.  

SUMMARY 

This work deals with the importance of foreign language education as a part of lifelong 

education in social enterprises and its importance for the development of social economy in 

Slovenia. Based on the results of the research on the knowledge, use and the need of foreign 

language knowledge, which was done on 45 social enterprises in Slovenia, the work proposes 

two strategies for the acquisition of foreign language knowledge of the employees in social 

enterprises, which cannot afford such investment for their development and operations, due to 

their underdevelopment and lack of financial resources: connecting with foreign social 

enterprises in a form of work experience or volunteering and connecting of social enterprises 

within Slovenia into a union, which would take care of investments in foreign language 

education. 

Key words: foreign languages, social entrepreneurship, language education, social economy, 

development.  
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1 UVOD 

Človek je družbeno bitje, ki za svoj obstoj v družbi nujno potrebuje učenje in izobraževanje, 

saj mu omogočata ne samo njegov razvoj iz otroka v odraslo osebo, pač pa kasneje tudi 

kvalitetnejše življenje. Izobraževanje je »dolgotrajen in načrten proces razvijanja 

posameznikovega znanja, sposobnosti in navad, ki mu omogočajo vključitev v družbo in delo« 

(Vukovič in Miglič 2006, 21). Dandanes, v dobi intenzivnih družbenih sprememb, pa prihaja 

do potrebe neprestanega izobraževanja, ki je izrednega pomena za delovanje posameznika v 

njegovem okolju, saj je potreba po permanentnem usvajanju novih znanj večja kot kadar koli 

poprej. Nova znanja tako potrebujemo v zasebnem življenju kot tudi pri zaposlitvi, pri čemer 

pa je poseben poudarek na znanju tujih jezikov.  

1.1 Opredelitev obravnavanega problema in teoretičnih izhodišč  

Jan Amos Komensky (povz. po Vidmar 2006) je bil eden prvih, ki je opredelil proces 

vseživljenjskega učenja oziroma izobraževanja. Evropska iniciativa za vseživljenjsko učenje 

(2019) pa je le-tega leta 1994 definirala kot »kontinuiran proces podpore, ki spodbuja 

posameznike in jim omogoča, da pridobijo vse znanje, vrednote, razumevanje in spretnosti, ki jih 

bodo potrebovali v življenju, ter da to znanje, vrednote in spretnosti uporabijo z zaupanjem, 

ustvarjalnostjo in veseljem v vseh vlogah, priložnostih in okoljih« (Watterston 2006). Zorko 

Mencin (2003, 71) v okviru vseživljenjskega izobraževanja izpostavlja pomembnost 

tujejezičnega izobraževanja in učenja, saj le-to poteka celo življenje in nam širi možnosti za 

komunikacijo, kar je ključno predvsem v digitalni dobi globalizacije, kjer je znanje tujih jezikov 

in zmožnost komuniciranja ena izmed pomembnih konkurenčnih prednosti tako zaposlenih kot 

tudi podjetij, ki jih zaposlujejo. »Pri jezikovnem izobraževanju gre za postopno in sistematično 

pridobivanje znanja tujih jezikov« (Grofelnik 2017, 22), ki nam omogoča »sporazumevanje in 

komunikacijo v zasebnem in poslovnem svetu« (Grofelnik 2017, 22).  

Dandanes postaja znotraj podjetništva pomembno področje socialnega podjetništva in njegov 

razvoj, saj takšno podjetništvo obravnava ključne družbene in ekološke probleme s ciljem 

dejanske družbene spremembe in izboljšave družbenih pogojev, po čemer se tudi najbolj 

distinktivno loči od klasičnega podjetništva, ki teži k večanju profita (Drayton 2002, 123–124; 

Mair in Marti 2004, 3; Zahra idr. 2009; Bera 2012, 252). Socialno podjetništvo je prepoznano 

tudi kot pomemben proces, s katerim se ustvarjajo nova delovna mesta, veča produktivnost, 

nacionalna konkurenčnost in boljša kvaliteta življenja, kar ima za posledico korist tako za 

družbo kot za podjetnika (MacMillan 2003, 1). Vodje teh podjetij stremijo k novitetam na trgu, 

k oblikovanju novih idej in produktov, stremijo k prodaji na trgu in ob tem želijo vplivati na 

spremembe v razmišljanju in doživljanju drugih. Tudi delo socialnih podjetij in predvsem 

njihovo vodenje je povezano z vseživljenjskim učenjem oziroma izobraževanjem. Pri tem je 

pomembno, da imajo zaposleni v teh podjetjih znanje tujih jezikov predvsem zaradi visoke 

stopnje razvitosti socialne ekonomije v drugih evropskih državah. Poslovanje socialnih podjetij 
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se internacionalizira, integracija v skupni evropski prostor pa od poslovnih subjektov zahteva 

znanje tujih jezikov, kar velja tako za klasična kot tudi za socialna podjetja. Za slednja velja 

nujnost povezovanja s sektorjem v tujini. Znanje tujih jezikov je postalo nujno orodje 

sodobnega načina sporazumevanja, s tem pa mislimo tudi na to, da se tudi vodstva socialnih 

podjetij vedno pogosteje odločajo za sodelovanje s partnerji iz tujine. Socialno podjetništvo je 

namreč zelo razvito predvsem v Španiji, Italiji, Franciji in Veliki Britaniji, kjer posamezne 

države v tej dejavnosti dosegajo že do 7 odstotkov BDP-ja.  

Po pregledu literature in raziskav, opravljenih na temo socialnega podjetništva, je moč 

ugotoviti, da je kljub mnoštvu raziskav na to temo le malo takšnih, ki bi se ukvarjale z znanjem 

tujih jezikov v socialnih podjetjih. Večina informacij o tem je bila zgolj naključno omenjena v 

povezavi z raziskovalnimi temami, kot so: opredelitev socialnega podjetništva (Bera 2012, 

251), priložnosti in sektorji za njegov razvoj, študije obstoječega stanja in oblikovana 

priporočila za pripravo modela uvajanja socialnega podjetništva v Sloveniji (Branco idr. 2004; 

Lužar Šajt idr. 2005; Berginc 2015, 13), vključevanje na trg, študije o podpornem okolju za 

razvoj socialnega podjetništva (Berginc 2015, 14, 18–19), o družbenih učinkih in njihovem 

merjenju (Hrast, Kojc in Mulej 2014; Berginc 2015, 19–21) idr. Podatki o povezovanju z 

drugimi državami so ali zelo okrnjeni ali pa so stranski produkt v drugih raziskavah 

obravnavanih tem. Raziskave so pokazale, da so ustanovitelji socialnih podjetij večinoma 

posamezniki iz težko zaposljivih skupin (starejši od 50 let, ki so v krizi izgubili službo ali mladi 

diplomanti, ki ne dobijo zaposlitve) in pogosto brez strokovnega znanja ter poslovnih veščin iz 

uspešnega vodenja tako delovnega procesa kot zaposlenih (Berginc 2015, 22).  

1.2 Namen in cilji magistrske naloge  

Namen magistrske naloge je s pomočjo strokovne literature opredeliti jezikovno izobraževanje, 

ki poteka v sklopu vseživljenjskega učenja in izobraževanja tako zaposlenih kot vodij v 

socialnih podjetjih. Menimo, da jezikovna izobraževanja in vseživljenjsko učenje nasploh 

vplivajo na razvoj socialnih podjetij, saj znanje tujega jezika omogoča odpiranje podjetja 

navzven in večjo možnost pridobivanja finančnih sredstev za svoje delovanje, kar smo preverili 

z analizo odgovorov na vprašanja anket, ki smo jih poslali registriranim socialnim podjetjem v 

Sloveniji. Ker je podjetje oziroma organizacija toliko uspešna, kolikor dober je njen 

management in vlaganje v izobraževanja, se nam zdi bistveno raziskati tudi to plat socialnega 

podjetništva v Sloveniji, in sicer z vidika znanja tujih jezikov oziroma obstoječe potrebe po tem 

znanju. 

Vodje socialnih podjetij morajo biti kompetentni in jezikovno usposobljeni, da lahko sledijo 

trendom, ki jih narekujejo večje gospodarske sile, predvidevamo pa, da se mnogi izmed njih ne 

udeležujejo jezikovnih izobraževanj, saj so jim zaradi časovne stiske in varčevalnih ukrepov 

nedostopna, kar pa je posledica predvsem majhnosti podjetij in nerazvitosti področja socialne 

ekonomije. Mnoga izobraževanja prav tako niso prilagojena razmeram in pogojem 
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organizacije, pojavlja pa se tudi negativni odnos do tovrstnih izobraževanj, saj bi le-ta morala 

biti prilagojena odraslim in dejavnosti podjetja. 

Cilji magistrske naloge so:  

- opredeliti in oceniti znanje tujih jezikov v socialnih podjetjih, 

- raziskati pomembnost znanja tujih jezikov v socialnem podjetništvu, 

- predstaviti pomen vseživljenjskega učenja in izobraževanja na področju tujih jezikov za 

razvoj sektorja socialnega podjetništva v Sloveniji, 

- ugotoviti, kako vseživljenjsko jezikovno izobraževanje vpliva na razvoj socialnih podjetij, 

- izluščiti želje socialnih podjetnikov na tem področju, 

- podati predloge izboljšav ob upoštevanju mnenj o dostopnosti produktov jezikovnega 

izobraževanja. 

1.3 Raziskovalna vprašanja naloge in postavljene hipoteze 

Kot vodilo raziskave smo v empiričnem delu sledili odgovorom na vprašanja: kako in koliko je 

v socialnem podjetništvu v Sloveniji pomembno znanje tujih jezikov; katere so ovire za 

permanentno jezikovno izobraževanje zaposlenih v socialnem podjetništvu; in kako usvojeno 

znanje iz vseživljenjskega jezikovnega izobraževanja vpliva na njihovo uspešnost delovanja v 

sektorju. 

Na tej podlagi smo oblikovali naslednje hipoteze:  

- H1: V socialnih podjetjih ne pripisujejo posebnega pomena znanju tujih jezikov, saj zaradi 

šibke razvitosti sektorja v Sloveniji ne sodelujejo pogosto s tujino.  

- H2: Če uporabljajo tuji jezik, je to skoraj vedno angleščina. 

- H3: Ko komunicirajo s tujino (pretežno pri razpisih evropskih institucij), to delo vedno 

opravi vodja.  

- H4: Tečaji tujih jezikov so za socialna podjetja praviloma cenovno nedostopni.   

- H5: Socialna podjetja menijo, da bi potrebovali dejavnosti prilagojeno tujejezično 

izobraževanje. 

1.4 Uporabljene metode za doseganje ciljev magistrskega dela 

Magistrska naloga je sestavljena iz teoretičnega in empiričnega dela.  

V teoretičnem delu, ki je bil osnova za izvedbo empiričnega, smo uporabili deskriptivni pristop, 

pri katerem smo s pomočjo tekstovne analize sekundarnih virov (domača in tuja strokovna 

literatura) definirali in opredelili predmet raziskave in predhodno ugotovljena dejstva. Metoda 

komparacije pa je bila uporabljena pri povezovanju klasičnega in socialnega podjetništva.  
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V empiričnem delu smo s pomočjo analize anketnega vprašalnika poskušali odgovoriti na 

zastavljena raziskovalna vprašanja in potrditi hipoteze. S pomočjo anketnih vprašalnikov in na 

osnovi analize odgovorov smo predstavili potrebe in uporabnost jezikovnega izobraževanja v 

socialnih podjetjih, ovire in stanja na tem področju v Sloveniji ter podali predloge izboljšav 

obstoječih izobraževanj. V raziskavo smo zajeli 55 (od skupno 260) socialnih podjetij izbranih 

iz registra socialnih podjetij v Sloveniji, ki ga vodi Ministrstvo za gospodarski razvoj in 

tehnologijo. Podjetja smo izbrali naključno z upoštevanjem enakomerne regionalne 

razpršenosti.  

1.5 Predpostavke in omejitve magistrskega dela 

V nalogi smo želeli predstaviti relevantne podatke iz obstoječe literature o pomembnosti 

permanentnega izobraževanja za razvoj in delovanje socialnih podjetij, jih s pomočjo raziskave 

aplicirati na empirični del naloge in podati ustrezne napotke oziroma izboljšave na področju 

jezikovnega in vseživljenjskega izobraževanja pri vodenju in delovanju socialnih podjetij. Med 

pisanjem smo naleteli na oviro, ko smo ugotovili, da je bilo le malo predhodnih raziskav 

narejenih na temo pomembnosti jezikovnega izobraževanja v socialnih podjetjih. Zaradi 

določenih podobnosti slednjih s klasičnimi podjetji smo tako predstavili pomembnost 

vseživljenjskega in, znotraj le-tega, jezikovnega izobraževanja na sodobnem delovnem mestu 

nasploh, saj velja prav vse povedano tudi za socialna podjetja.   

V raziskavo smo zajeli vzorec 55 podjetij od skupno 260, ki so v Sloveniji registrirana kot 

socialna podjetja. Od tega, jih je 45 oziroma 17 odstotkov rešilo anketni vprašalnik.  

Omejitve, ki smo jih v raziskavi pričakovali: 

- anketiranci vprašanj ne razumejo enako; 

- anketiranci lahko rešujejo anketo v različnih okoliščinah, kar vpliva na podane odgovore; 

- kljub relativno visoki reprezentativnosti vzorca (17 odstotkov vseh socialnih podjetij v 

Slovenij), ni mogoče posploševati rezultatov na vsa socialna podjetja; 

- vprašanje iskrenega odgovarjanja na vprašanja; 

- glede na to, da je pri nas socialno podjetništvo šele v razvoju, mnoga podjetja ne razmišljajo 

o meddržavnem povezovanju; 

- pomanjkanje relevantnih virov, predvsem s področja izobraževanja (še posebej 

jezikovnega) v sferi socialnega podjetništva. 
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2 SOCIALNO PODJETNIŠTVO 

Preden dojamemo poslovanje znotraj socialnega podjetništva, moramo pojasniti, kaj sploh 

socialno podjetništvo je. Socialno podjetništvo namreč ni klasično podjetništvo, saj poleg 

koncepta le-tega, ki po Moratu (b. l.) pomeni inovativnost, ustvarjanje ekonomske vrednosti in 

večanje produktivnosti, zajema še koncept socialen, ki pa pomeni nekaj oziroma nekoga, ki je 

orientiran k drugim in ne k sebi, ki ima močan čut za družbeno korist in ustvarja družbeni vpliv. 

Socialno podjetništvo je tako tista veja znotraj podjetništva, ki z opravljanjem svoje storitve ali 

prodajo svojih izdelkov posluje po tržnih zakonitostih, vendar z enim in edinim ciljem: delovati 

v dobrobit skupnosti. Kljub začetkom socialnega podjetništva, ki segajo v 19. stoletje, pa je 

socialno podjetništvo dokaj nova oblika podjetništva v Sloveniji.   

Na vseh področjih človekovega delovanja veljajo določena načela oziroma principi, ki 

omogočajo lažje delovanje skupnosti. Tako je tudi socialno podjetništvo osnovano na določenih 

načelih oziroma smernicah, po katerih se morajo socialna podjetja ravnati in jim slediti. Zanje 

je pomembno, da jih zaposleni v socialnih podjetjih usvojijo in spoštujejo ter delujejo v skladu 

z njimi. Ta načela so lahko zakonsko določene smernice ali pa se razvijejo kot interna načela v 

podjetju. Njihovo spoštovanje je pomembno, saj se s spoštovanjem načel gradi in utrjuje tudi 

ugled v družbi. Načela socialnega podjetništva so tako osnova kulture vsakega socialnega 

podjetja in se razlikujejo od načel realnega sektorja. Omenjena načela so določena z Zakonom 

o socialnem podjetništvu (Uradni list RS, št. 20/11, 90/14 – ZDU-1l in 13/18, v nadaljevanju 

ZSocP) in so podvržena nenehnemu razvoju in dopolnjevanju ter vplivajo tako na delovanje 

človeških virov in razumevanje ravnanja z materialnimi viri, ki se uporabljajo v proizvodnem 

procesu kot na odnos širše skupnosti do posameznih podjetij.  

Tako mora biti skladno z ZSocP pravna oseba, ki želi postati socialno podjetje, neprofitno in 

pri svojem upravljanju neodvisno na podlagi prostovoljne odločitve vseh ustanoviteljev 

ustanovljeno podjetje, pri katerem se mora ves dobiček vložiti nazaj v dejavnost, ki jo določeno 

socialno podjetje opravlja. Finančno in materialno poslovanje socialnega podjetja mora biti 

tako transparentno in notranje nadzorovano. Podjetje deluje na podlagi članstva, ki je 

prostovoljno in se pri sprejemanju odločitev upravlja po principu en član en glas neodvisno od 

vloženega kapitalskega deleža ali sodelovanja pri ustanovitvi. V odločitve, ki jih podjetje 

sprejema, pa je vključena tudi lokalna skupnost, v dobrobit katere podjetje deluje. Ker je namen 

teh podjetij delovanje v javnem interesu, so to pogosto podjetja, ki se ustanovijo s ciljem 

zaposlovati tiste skupine ljudi na trgu dela, ki so najbolj ranljive ali pa delovati na trgu z 

dejavnostjo, ki tem skupinam trajno in aktivno služi. 

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o socialnem podjetništvu (Uradni list RS, št. 

13/18, v nadaljevanju ZSocP-A) opredeljuje cilje in načela socialnega podjetništva, njegove 

dejavnosti in pristojnosti na področju socialnega podjetništva. V drugem poglavju regulira 

ustanovitev, omejitve, akte potrebne za registracijo in delovanje socialnega podjetja, pridobitev 

in ohranitev statusa, obveznosti poročanja in podzakonske akte. Tretje poglavje določa posebne 
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pogoje poslovanja, pravice članov, udeležbo zaposlenih, prostovoljcev in uporabnikov pri 

odločanju, statusne spremembe in pogoje prenehanja delovanja. Četrto poglavje je namenjeno 

regulativi podpornega okolja, peto pa posebnim spodbudam za razvoj socialnega podjetništva. 

Zakon na koncu vsebuje še predpisane evidence, nadzor in kazenske določbe. 

Skladno s cilji socialnega podjetništva po 3. členu ZSocP (SIP: Socialni inovatorji 2019) se 

tako: 

- krepi družbena solidarnost in kohezija,  

- spodbuja sodelovanje ljudi in prostovoljsko delo,  

- išče in krepi inovativne sposobnosti družbe za reševanje socialnih, gospodarskih, ekoloških 

in drugih problemov,  

- zagotavlja dodatna ponudba proizvodov in storitev v javnem interesu,  

- razvija nove možnosti zaposlovanja, 

- zagotavlja dodatna delovna mesta, socialna integracija in poklicna reintegracija najbolj 

ranljivih skupin ljudi na trgu dela.  

V prvi vrsti je cilj socialnega podjetništva »zagotavljanje dobrin in storitev na bolj enakopravni 

in demokratični osnovi« (Bera 2012, 251). Kot smo že omenili, za razliko od poslovnega 

podjetništva, kjer je primarni cilj opravljanja dejavnosti ustvarjanje dobička, pa se le-ta v 

socialnem podjetju v celoti vrne nazaj v podjetje, kader in okolje (Mlad.si 2012; European 

Commision 2015, 9; SIP: Socialni inovatorji 2019). Pripona »socialno« ni vrsta gospodarske 

oblike podjetja, temveč status, ki ga podjetje pridobi in ohranja s svojim delovanjem v družbeno 

korist.  

Različni avtorji opredeljujejo socialno podjetništvo na različne načine in mu dajejo različne 

poudarke. Nekateri ga tako opredeljujejo kot proces, s katerim se ustvarjajo nova delovna 

mesta, veča produktivnost, nacionalna konkurenčnost in boljša kvaliteta življenja, kar ima za 

posledico korist tako za družbo kot za podjetnika (MacMillan 2003, 1). Spet drugi pa kot 

»inovativen pristop k podjetništvu, ki prispeva k trajnostnem razvoju« (Bera 2012, 251). Po 

Zahra idr. (2009) med socialno podjetništvo spadajo vse dejavnosti, s katerimi lahko 

odkrivamo, opredeljujemo in izkoriščamo priložnosti tako, da ustanavljamo nove organizacije, 

ki služijo povečanju socialne blaginje. Socialno podjetništvo tako nima enoznačne definicije, 

pač pa je to koncept, ki v sebi združuje različne oblike delovanja, kot npr.: zasebne neprofitne 

organizacije, družbeno koristna in družbeno odgovorna profitna podjetja, zaposlovanje ljudi iz 

obrobnih oziroma težje zaposljivih skupin prebivalstva, organizacije, ki delujejo v javnem 

sektorju, profitna podjetja, katerih ustanoviteljice so neprofitne organizacije itd. (Kravcar 2005, 

14; SIP: Socialni inovatorji 2019). 

Razvoj socialnega podjetništva postaja vedno bolj pomemben, saj takšno podjetništvo 

obravnava ključne družbene in ekološke probleme (Zahra idr. 2009), od podjetništva realnega 

sektorja pa se loči po tem, da išče in teži k trajnim rešitvam teh problemov s ciljem dejanske 
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družbene spremembe in izboljšave družbenih pogojev (Drayton 2002, 123–124; Mair in Marti 

2004, 3, povz. po Bera 2012, 252; European Commision 2015, 9), medtem ko poslovno 

podjetništvo teži k maksimizaciji profita in prepoznavanju podjetniških priložnosti izključno s 

ciljem po profitu (Mair in Marti 2004, 3). Organizacije socialne ekonomije so torej v prvi vrsti 

usmerjene v ljudi (Branco idr. 2004, 48; SIP: Socialni inovatorji 2019). 

V Sloveniji je zaznati porast socialnega podjetništva predvsem v obliki kooperacij, nevladnih 

organizacij, invalidskih podjetij (Bera 2012, 252; Podmenik in Česnik 2015, 32), društev in 

zasebnih zavodov (Bera 2012, 252), kar kaže na poskuse alternativnega reševanja družbenih in 

zaposlitvenih problemov (Vesel 2010, 23). Socialno podjetje ima tako lahko obliko zadruge, 

združenja, zavoda, lahko je družba z omejeno odgovornostjo (d.o.o.), ne more pa zavzemati 

oblike samostojnega podjetništva (s.p.), saj takšno podjetje ni pravna oseba niti ne more biti v 

obliki delniške družbe, saj je ena glavnih lastnosti le-te delitev dobička med lastnike z 

dividendami (SIP: Socialni inovatorji 2019). Delitev dobička pa je ena izmed omejitev, ki izhaja 

iz ZSocP-A. Pogoje za pridobitev statusa socialnega podjetja v Sloveniji določa 8. člen 

omenjenega zakona, ki pravi, da se socialno podjetništvo opravlja tako na področju gospodarske 

kot negospodarske dejavnosti, da mora imeti socialno podjetje v svojih aktih zapisano omejitev 

delitve dobička in mora biti pri svojem upravljanju in organizaciji neodvisno in samostojno, pri 

čemer poteka upravljanje podjetja po demokratičnih načelih na način, da vsi člani socialnega 

podjetja odločajo po načelu enakopravnosti. 

Skladno z omenjenim porastom socialnih podjetij smo konec meseca aprila 2019 v Republiki 

Sloveniji zabeležili 260 registriranih socialnih podjetij, katerih evidenco vodi Ministrstvo za 

gospodarski razvoj in tehnologijo (2019), ki je po ZSocP-A zadolženo za področje socialne 

ekonomije. Največ socialnih podjetij pa je nastalo v času krize v Mariboru kot odgovor na 

visoko stopnjo brezposelnosti predvsem med člani najranljivejših družbenih skupin (mladi po 

končanem šolanju, starejši od 50 let, Romi, invalidi) in kot odgovor na zastalo reševanje 

družbenih problemov (STA 2019). 

2.1 Pojem socialnega podjetništva 

V slovenskem javnem mnenju se socialno podjetništvo pogosto napačno razume, saj se daje 

poudarek socialni komponenti termina, podjetništvo pa je tista komponenta, ki se ne »sliši« 

dovolj (Mlad.si 2012). Tadej Slapnik (Mlad.si 2012), nekdanji generalni sekretar Slovenskega 

foruma socialnega podjetništva,1 vidi razlog za tovrstno opredelitev v tem, da že sam prevod 

besede »social enterpreneurship« v »socialno podjetništvo« s terminom socialno, namiguje na 

to, da se socialno podjetništvo razume kot iskanje socialne podpore potrebne za delovanje in 

obstoj podjetij. Po njegovem mnenju je ustreznejši izraz »družbeno podjetništvo«, saj »social 

                                                                 
1 Združenje Slovenski forum socialnega podjetništva je združenje socialnih podjetij, ki se je leta 2016 

preimenovalo v Združenje socialne ekonomije (Združenje socialna ekonomija Slovenije 2019). 
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entrepreneurship« v angleščini pojmujejo kot družbeno podjetništvo. Neustrezno pojmovanje 

socialnega podjetništva v Sloveniji Slapnik (Mlad.si 2012) vidi v dveh razlogih: prvič, v 

nepoznavanju poslovnega delovanja socialnih podjetij v svetu, kjer se ukvarjajo z izvajanjem 

raznih podjetniških dejavnosti na področju razvoja in družbene koristnosti (kot so: 

informacijske tehnologije, različne proizvodne dejavnosti, pridelava lokalno pridelane hrane, 

proizvodnja sodobnih naprav za proizvodnjo energije iz obnovljivih virov energije idr.), in 

drugič, v dejstvu, »da od leta 2009 država namenja sredstva za sofinanciranje razvoja 

socialnega podjetništva le v sklopu javnih razpisov financiranih iz Evropskega socialnega 

sklada, ki pa so lahko namenjena predvsem zaposlovanju težje zaposljivih oseb (v bodočih tako 

imenovanih socialnih podjetjih tipa B2)«.  

Slika 1: Tri dimenzije organizacije na polju socialnega podjetništva 

Vir: European Commision 2015, vi.  

Slika prikazuje, da socialno podjetništvo posega tako na polje klasičnih podjetij kot na polje 

neprofitnih organizacij. Družbena dimenzija prinaša v to polje cilj delovanja v družbeno korist, 

podjetniška dimenzija nosi s seboj podjetniško komponento in upravljavska dimenzija 

organizacijsko samostojnost. Subjekti socialnega podjetništva pa morajo upoštevati že 

omenjene omejitve pri delitvi dobička.  

Socialno podjetništvo lahko opredeljujemo tudi kot definicijo s 3 I-ji (Branco idr. 2004, 48): 

- Identiteta, kjer gre za združevanje oseb, ki imajo skupen interes in občutek pripadnosti 

socialni ekonomiji. 

- Institucije kot prostovoljne organizacije. 

                                                                 
2 Socialna podjetja tipa B so podjetja, ki so namenjena predvsem zaposlovanju ljudi iz ranljivih 

družbenih skupin, kar je tudi javni interes (Združenje socialna ekonomija Slovenije 2019). 
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- Intencija ali namen, ki ekonomskim dejavnostim dodaja socialni in etični namen. 

Na osnovi ZSocP je bila na podlagi opravljenih analiz in javne razprave leta 2013 sprejeta 

Strategija razvoja socialnega podjetništva 2013–2016 (Ministrstvo za delo, družino, socialne 

zadeve in enake možnosti 2013, v nadaljevanju Strategija). Predmet analize so bile prednosti in 

slabosti socialnega podjetništva, pasti in nevarnosti ter priložnosti, ki jih socialno podjetništvo 

ponuja. Analiza pri oblikovanju Strategije (Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in 

enake možnosti 2013) je peljala k izoblikovanju 3 pomembnih strateških ciljev:  

                                                                                                        

 

Slika 2: Strateški cilji Strategije razvoja socialnega podjetništva 

Vir: Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti 2013. 

Strategiji (Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti 2013) letos sledijo 

smernice za Razvojno strategijo socialne ekonomije 2019–2029, ki zajemajo naslednje cilje 

(Združenje CAAP 2018, 77–78): 

- Krepitev moči in vloge skupnosti za razvoj socialne ekonomije in skozi njega. Cilj je 

povezovalna in sodelujoča skupnost, ki je sposobna razvijati socialno ekonomijo. 

- Delujoče podporno okolje socialne ekonomije s pomočjo povezanosti profesionalne civilne 

in državne podpore. 

- Dosežena 4,1 odstotna stopnja zaposlenosti v sektorju socialne ekonomije. 

povečanje prepoznavnosti socialnega podjetništva in 
njegovih načel

nadgradnja podpornega okolja, ki je bilo še dokaj 
šibko

spodbujanje zaposlovanja brezposelnih iz ranljivih 
skupin na trgu dela
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2.2 Razvitost socialnega podjetništva v Evropi 

Socialna ekonomija je eno najhitreje rastočih področij v Evropski uniji, ki zaposluje več kot 11 

milijonov ljudi in aktivno prispeva k zmanjševanju revščine ter večji stopnji socialne in 

zaposlitvene vključenosti najbolj ranljivih skupin na trgu dela (SIP: Socialni inovatroji 2019). 

Pri tem se beleži skokovit porast socialnih podjetij v državah vzhodne Evrope, ki so pomemben 

dejavnik lokalnega razvoja (Heckl in Pecher 2007, 13). V Evropski uniji (v nadaljevanju EU) 

se praksa uvajanja socialnih podjetij pri posameznih državah članicah močno razlikuje in je 

odvisna predvsem od lokalnih situacij ter različnih zakonskih predpisov posameznih držav. Če 

se želi organizacija znotraj EU deklarirati kot socialno podjetje, mora izpolnjevati naslednje 

minimalne pogoje (European Commission 2015, vi): 

- neprekinjeno opravljanje dejavnosti, tj. proizvodnje oziroma menjave produktov ali 

storitev, 

- njeni postavljeni cilji morajo prispevati k družbeni blaginji, 

- omejiti mora delitev dobička,  

- v razmerju tako do državnih subjektov kot tudi do klasičnih pridobitnih gospodarskih 

subjektov mora biti neodvisna in organizacijsko samostojna, 

- zagotavljati mora upravljanje, ki temelji na soodločanju in na demokratičnem načinu 

sprejemanja odločitev.   

2.2.1 Velika Britanija  

V Veliki Britaniji se socialno podjetništvo pospešeno razvija od leta 2008, ko je takratna vlada 

Velike Britanije v sodelovanju z nevladnim sektorjem združenim v iniciativi Social enterprise 

coalition (Koalicija za socialnega podjetništva, v nadaljevanju Koalicija) v zadnjih letih uspela 

razviti sektor socialnega podjetništva tako, da le-ta ustvari letno okoli 10 odstotkov BDP-ja 

(Mlad.si 2012). Vlada Velike Britanije je pripisala in priznala pomen delovanju socialnih 

podjetij kot pomembnemu za ekonomsko in socialno področje, pri čemer so socialna podjetja 

tam organizirana po poslovnem modelu kooperativ, razvoj pa se beleži predvsem na področju 

javnih storitev in v prostovoljskem sektorju (Mlad.si 2012).  

Velika Britanija je dober primer prakse razvoja socialnega podjetništva predvsem zaradi dobro 

razvitih podpornih mehanizmov le-temu. Za nastanek takšnih podpornih mehanizmov pa so 

ključni vrednotenje socialnega podjetništva kot dejavnosti, ki prispeva k blaginji v državi s 

svojo družbeno odgovornostjo, ki jo zagotavljajo rast potreb v javnem sektorju in potreba po 

reaktivaciji pasivnega prebivalstva (Westall 2001, 10). Prvi tak podporni mehanizem je Social 

Enterprise UK (2019), ki je strateški partner vladnih služb v Veliki Britaniji in podporni 

mehanizem za razvoj socialnega podjetništva ter deluje kot koordinator kreiranja politik za 

socialna podjetja. Tako pomaga pri razvoju teh politik in programov ter odpravljanju ovir za 

razvoj socialnih podjetij. Je zagovornik socialnega podjetništva, pomaga pri širjenju trga za 
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socialna podjetja in s tem povečuje možnosti za obstanek ter razvoj sektorja. Drugi podporni 

mehanizem socialnega podjetništva pa predstavlja že omenjena Koalicija, ki skrbi za kakovost 

storitev in produktov. Koalicija sodeluje z vlado in pravnimi ter finančnimi institucijami s 

ciljem ustvarjanja finančnega in pravnega okvirja, ki bo spodbujal razvoj socialnih podjetij. 

Njeni člani so organizacije socialnega podjetništva, lokalne razvojne organizacije in lokalne 

vlade (Lužar Šajt idr. 2005, 13). Koalicija sodeluje z nekaterimi največjimi podjetji v 

Združenem kraljestvu, ki podpirajo socialno podjetništvo, in sicer preko svojih dobavnih verig, 

ljudi in omrežij. Za člane izvaja raziskave, pomaga pri oglaševanju članske dejavnosti in gradi 

mreže med socialnimi podjetji. Vanjo se včlanjujejo tudi zasebna podjetja, dobrodelne 

organizacije in organizacije javnega sektorja, torej vsi, ki podpirajo vizijo gospodarstva, kjer je 

socialno podjetništvo običajen način poslovanja (Social Enterprise UK 2019).  

2.2.2 Avstrija 

Pozitivni vplivi socialnega podjetništva so pri naših severnih sosedih postavljeni pred 

ekonomske koristi, saj v svojem bistvu koristijo tako ekonomskemu (zaradi lastne aktivnosti in 

večje povezanosti trga) kot socialnemu (z zaposlovanjem ljudi iz ranljivih družbenih skupin in 

izboljšanjem ravni zdravja v tej kategoriji ljudi), pa tudi političnemu področju (kjer zagotavljajo 

enakopravnejšo in s tem predvsem stabilnejšo družbo) (Branco idr. 2004, 48). V Avstriji so v 

sektor socialne ekonomije vključene številne lokalne iniciative, okoljevarstvene organizacije, 

organizacije varovanja človekovih pravic, razna društva (na primer društva, ki nudijo podporo 

starejšim, dolgotrajno brezposelnim, t. i. osipnikom, invalidom, brezposelnim z zaposlitveno 

oviranostjo ali z upadom delovne zmožnosti, priseljencem in podobno) in mednarodne 

organizacije (Branco idr. 2004, 48). Podporo dobijo pri Ministrstvu za socialne zadeve, 

Ministrstvu za gospodarstvo in delo, v javnem servisu za zaposlovanje in v lokalnih skupnostih, 

ki se vključujejo v proces načrtovanja (Branco idr. 2004, 49).  

Primer dobre prakse socialnega podjetništva v Avstriji predstavlja Neue Arbeit, ki je bil uveden 

kot pilotni projekt za ustvarjanje delovnih mest za dolgotrajno brezposelne osebe in je naravnan 

v javno dobro, saj je namenjen zaposlitvi in prekvalifikaciji dolgotrajno brezposelnih oseb s 

ciljem dvigniti raven usposobljenosti le-teh in jih predstavljati delodajalcem (Marktl 2005). 

Tako brezposelnim nudijo oziroma omogočajo delovno prakso, pedagoško podporo in 

svetovanja, da si le-ti pridobijo manjkajoča znanja, spretnosti, nove veščine in da ponovno 

pridobijo delovne navade (Marktl 2005). 
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Slika 3: Podporno okolje socialne ekonomije v Avstriji 

Vir: Branco idr. 2004, 49. 

V sektorju socialnega podjetništva so v Avstriji razvili 3 modele zaposlovanja (Duller 2005):  

- model, ki ni dobičkonosen in ga financira Zavod za zaposlovanje, 

- dolgoročno naravnano socialno podjetje, 

- zaposlitveni model Neue Arbeit. 

Na področju socialnega podjetništva pa avstrijska zakonodaja določa 3 okvirje za socialna 

podjetja (Branco idr. 2004, 49): 

- različne organizacijske oblike, kot so fundacije, združenja, kooperative, podjetja; 

- davčne olajšave, ki so namenjene in odvisne od ciljev in dejavnosti, s katerimi se socialno 

podjetje ukvarja; 

- zagotavljanje finančne podpore z različnimi zakoni tako na državni kot na deželni ravni. 

2.2.3 Španija 

Ena izmed dobrih praks socialnega podjetništva je skupina kooperativ Mondragon Corporation 

(b. l.; Franca in Malovrh 2010) v Španiji, ki so bile ustanovljene in zasnovane na spodbujanju 

sobivanja skupnosti kot celote in ustvarjanja delovnih mest ter spoštovanju solidarnosti in 

soodločanja članov skupnosti že v 50. letih 20. stoletja. Njihovo poslanstvo je bogastvo znotraj 

družbe, kar dosegajo s podjetniškim razvojem in z ustvarjanjem novih delovnih mest. 

Kooperative Mondragon so v celoti v lasti delavcev, pri čemer ima vsaka kooperativa v skupini 

vse potrebne poslovne oddelke (marketing, kadrovski oddelek, finančni oddelek itd.). Gre za 

mrežo 120 mondragonskih kooperativ, ki so prisotne tudi zunaj Baskije, v 75 drugih državah 

(Nemčija, Romunija, Iran, Tajska, Kitajska, Mehika, Brazilija) in zaposlujejo več kot 80.000 

ljudi. Gledano z vidika strukture gre za 3 skupine kooperativ (b. l.; Franca in Malovrh 2010):  

Socialna ekonomija 
v Avstriji. Podpirajo 

jo:

Ministrstvo za 
socialne zadeve

Ministrstvo za 
gospodarstvo in 

delo

Javni servis za 
zaposlovanje in 

lokalne skupnosti
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- industrijska (največja skupina, ki vključuje avtomobilsko industrijo, gradbeništvo, opremo 

za industrijo, belo tehniko in proizvodna sredstva), 

- finančna (oblikovana v delavsko hranilnico),  

- trgovska veriga – kooperativa Eroski (druga največja trgovska veriga v Španiji).  

Zanimiva je tudi njihova delitev dobička, ki se deli po ključu (b. l.; Franca in Malovrh 2010):  

- desetina je namenjena izobraževalnemu skladu,  

- 45 odstotkov gre v rezervni sklad,  

- 45 odstotkov se razdeli med zaposlene (ta pa ni izplačan v gotovinski obliki, ampak se 

nalaga na poseben račun, ki ga kooperativa izplača delavcu, ko se upokoji. Tako je 

posameznik, ki je bil zaposlen v mondragonskih kooperativah, poleg državne pokojnine 

upravičen tudi do tako imenovane »mondragonske« pokojnine). 

V njen okvir spada tudi Univerza kot kooperativa, znotraj katere je bila leta 1943 ustanovljena 

strojna fakulteta, v okviru katere deluje razvojni center, kjer študentje delajo že v času študija 

in sodelujejo s podjetji ter tako zaslužijo sredstva za študij. Pri tem sodelujejo s podjetji, kjer se 

jih 60 odstotkov po zaključku študija tudi zaposli. 
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3 DRUŽBA ZNANJA IN VSEŽIVLJENJSKO IZOBRAŽEVANJE 

Družbene spremembe so v zadnjih desetletjih na področju tehnologije, znanosti in 

globalizacijskega pretoka kapitala in delovne sile pripomogle k spremembi v percepciji vzgoje, 

učenja in izobraževanja ter vzpona t. i. družbe znanja (Mahne 2017, 266, 271). Način življenja 

in preživetje v 21. stoletju namreč zahteva neprestano prilagajanje spremembam, to pa je možno 

le ob kontinuiranem izpopolnjevanju in učenju (Ferletič 2003, 67). Tradicionalno je bilo učenje 

in izobraževanje, tudi jezikovno, domena otroštva in najstniškega obdobja, kjer poteka večina 

formalnega izobraževanja. Družba znanja pa je koncept, ki v sebi zajema množično učenje in 

izobraževanje, kar pomeni, da sta le-ta postala dostopna vsem družbenim skupinam, hkrati pa 

se ju poslužujejo ljudje vseh starostnih skupin (Mahne 2017, 266). 

3.1 Izobraževanje v družbi znanja 

Odnos med izobraževanjem in učenjem, tudi ko govorimo o izobraževanju in učenju odraslih 

oziroma zaposlenih, je naslednji: za izobraževanje je značilno, da poteka sistematično in temelji 

na organizirani komunikaciji med učiteljem in učencem oziroma udeležencem izobraževanja s 

točno določenim namenom, tj. naučiti oziroma prenesti znanje na učenca in razviti njegove 

sposobnosti (Skubic Ermenc 2014, 53), v odraslosti pa se temu priključi še dimenzija 

prilagajanja in spreminjanja okolja ter namen osebnostnega razvoja (Ličen 2006, 19; Mahne 

2017, 269). Mentalna oziroma psihična aktivnost, ki medtem poteka pri učencu pa je učenje 

(Skubic Ermenc 2014, 53), ki je temeljni in nujni pogoj, da izobraževanje uspešno poteče 

(Mahne 2017, 268). Izobraževanje odraslih je sprva potekalo na delovnem mestu in je 

zavzemalo obliko usposabljanja, v zadnjih desetletjih pa se vse bolj izvaja kot vsesplošno 

učenje, ki ni vezano na določeno okolje niti na določeno življenjsko obdobje (Mahne 2017, 

269).  

Izobraževanje je dinamičen preplet različnih načinov učenja, ki zajemajo tako formalno kot 

neformalno izobraževanje. Formalno in neformalno izobraževanje oziroma učenje se 

razlikujeta glede na specifični namen učenja. Formalno se izvaja v izobraževalnih institucijah 

in vodi do uradne diplome in kvalifikacije ter je orientirano v teoretske koncepte, medtem ko 

neformalno poteka ob strani ob formalnem izobraževanju ali po njem in ne vodi do formalnih 

certifikatov, njegov fokus pa je na reševanju nalog in problemov. Neformalno izobraževanje je 

tako lahko omogočeno tudi na delovnem mestu ali v okviru organizacij vzpostavljenih za to, da 

dopolnjujejo formalne sisteme (tečaji tujih jezikov, umetniških aktivnosti, športnih aktivnosti 

itd.) (Bizjak 2010, 77). 

3.2 Vseživljenjsko izobraževanje 

V družbi znanja se pomembnost formalnega izobraževanja ni zmanjšala, spremenilo se je to, 

da je le-to postalo nezadostno in ga je potrebno neprestano dopolnjevati z neformalnim (prav 
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tam). Tako je dandanes veliko govora o vseživljenjskem učenju in izobraževanju, ki je lahko 

formalno, neformalno in priložnostno, ki služi informiranju, pri čemer so meje med njimi 

fluidne in zabrisane (Skubic Ermenc 2014, 51), njegov cilj oziroma namen pa je omogočiti 

uspešno prilagoditev človeka življenjskim razmeram oziroma ga nanje pripraviti (Mahne 2017, 

270), spodbujati osebnostni razvoj posameznika, izboljšati njegove spretnosti in znanja za 

višanje njegove vrednosti na trgu delovne sile ter uspešnejše in učinkovitejše delovanje na 

delovnem mestu (Collins dictionary 2016). Ker se vseživljenjsko izobraževanje in učenje 

nanašata na učenje in izobraževanje odraslih, večinoma vključujeta učenje in izobraževanje 

aktivne populacije prebivalstva oziroma zaposlenih (Ličen 2006, 181; povz. po Mahne 2017, 

270). 

Funkcija vseživljenjskega izobraževanja, povezanega z osebnostnim razvojem in vzgojo, je, da 

»naj bi zvišalo stopnjo, na kateri neka oseba lahko deluje v razmerju do svojega okolja« (Kranjc 

1996, 6, cit. po Bizjak 2010, 77).  

Cilj programa Vseživljenjsko učenje, ki je bil ustanovljen s sklepom Evropskega parlamenta in 

Sveta, za obdobje od leta 2007 do 2013, je ravno takšen: prispevati k razvoju družbe z vrhunskim 

znanjem, trajnostnim gospodarskim razvojem, več in bolj kakovostna delovna mesta, večja socialna 

kohezija in zagotavljanje varstva okolja za prihodnje generacije. Namenjen je pospeševanju 

izmenjav, sodelovanja in mobilnosti med Evropskimi izobraževalnimi sistemi (CMEPIUS 2006, 

cit. po Grofelnik 2017, 30). 

Tako kot vsako drugo tudi vseživljenjsko izobraževanje prevzema obliko formalnega ali pa 

neformalnega izobraževanja, pri čemer je prvo hierarhično urejeno in poteka po formalnih 

kanalih, tj. šolah in fakultetah, kjer so pogoji za pristop in dokončanje jasno definirani in 

formalizirani (Devjak 2007, 121; Bizjak 2010, 78). Drugače je z neformalnim izobraževanjem, 

ki nima jasno in formalno določenega prostora, kjer poteka, niti nima jasno določenih pogojev 

pristopa in se ne zaključi vedno s formalizirano certifikacijo (Bizjak 2010, 78). Neformalno 

izobraževanje se tako lahko vrši skozi družbeno interakcijo in osebne izkušnje, na delovnem 

mestu, z branjem, skozi aktivnosti civilno družbenih skupin in organizacij ter aktivnosti 

ustanovljenih z namenom dopolnjevanja formalnega izobraževanja, skozi priložnostno učenje 

itd. (Devjak 2007, 121–122; Bizjak 2010, 78).  

3.3 Učeča se organizacija in njene značilnosti 

Delovne organizacije se morajo danes odzivati popolnoma drugače kot so se včasih, saj delujejo 

v popolnoma drugačnih pogojih kot tradicionalne delovne organizacije, namreč v pogojih 

konkurenčnosti na globalni ravni, izjemnega tehnološkega napredka, ki vključuje tudi hitro in 

enostavno dostopnost do informacij ter hitro in enostavno komunikacijo tudi na daljavo, vedno 

pogostejšo uporabo elektronskega poslovanja, kjer managerji in delovna organizacija zahtevata 

znanje v koraku s časom, na drugi strani pa zaposleni na delovnem mestu zahtevajo priložnosti 
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tako za profesionalni kot tudi za osebni razvoj ter ustvarjalno delo (Sanchez 2003; Dimovski in 

Penger 2004, 807). 

21. stoletje je stoletje t. i. družbe znanja oziroma učeče se družbe, ki zahteva drugačno 

organizacijo poklicnega okolja, pri čemer prihaja do »novih prijemov na področju planiranja, 

vodenja, organiziranja in kontroliranja poslovanja« (Dimovski in Penger 2004, 806). Velik 

vpliv na spremembe v načinih poslovanja in organizacijskega delovanja so imele predvsem 

tehnologije, ki so se skozi zadnja desetletja razvile na področju telekomunikacij in informacij, 

katere potujejo danes hitreje kot kadarkoli poprej, prav tako pa omogočajo dostop do ogromnih 

količin znanja (Dimovski in Penger 2004, 806). Posledica tega je učeča se družba, delovna 

organizacijska struktura, ki omogoča management znanja, zahteva nenehno se učeče 

posameznike in sposobnost sledenja hitrim procesom sprememb (Dimovski in Penger 2004, 

806–807). Na makro ravni pa se takšna družba ponaša z značilnostmi, kot so odprtost 

informacij, širok kontrolni razpon in organizacijska kultura, ki spodbuja timsko delo in 

prilagodljivost, nizka stopnja hierarhije itd. (Dimovski in Penger 2004, 806). V takšni 

organizaciji je pomembna prisotnost ustrezne tehnične podpore zavoljo gladkega pretoka 

informacij ter neprestano izobraževanje in učenje, nenazadnje pa prenašanje tega znanja znotraj 

organizacije na druge zaposlene (Uršič in Nikl 2004, 65). 

Znanje v sodobni družbi ni samo intelektualni kapital, pač pa tudi vrednost, resurs, tako kot 

materialni in finančni (Holsapple in Singh 2000, 159; Evans 2003, 25). Kot indikator 

konkurenčne prednosti in eden izmed glavnih dejavnikov, ki vplivajo na razvoj organizacijskih 

sposobnosti, se njegova produkcija in distribucija smatra za osrednje vire kapitala v delovnih 

organizacijah oziroma podjetjih (Sanchez, Heene in Thomas 1996, 8). Eden izmed pomembnih 

vidikov, ki ga avtorji izpostavljajo za učečo se organizacijo, je premik oziroma prestavitev 

učenja in izobraževanja iz mikro ravni na makro raven (Dimovski idr. 2005, 305–311), kar 

pomeni, da se »učna dejavnost posameznika postavi na raven organizacije kot celote« 

(Šinkovec 2015, 3). Ta učna dejavnost naj bi učinkovala kot neka samorefleksija, kritika 

trenutnih norm in praks v določenem podjetju oziroma dojemanje medsebojnega vpliva 

zaposlenih kot individualnih posameznikov ter kako vsak tak posameznik prinaša vrednost 

svojih preteklih izkušenj in osebnostne rasti v podjetje (Šinkovec 2015, 3). Sem spada tudi 

znanje vsakega posameznika, tako tisto, ki ga je pridobil v času formalnega izobraževanja 

znotraj šolskega sistema, kot tudi tisto, ki ga pridobiva vsakodnevno ob poslu in s katerim si 

kot zaposleni dodaja dodatno vrednost.  

Učeča se organizacija daje velik pomen na to, da ima v svojih vrstah ljudi oziroma zaposlene, 

ki se identificirajo z njeno vizijo, ki imajo skupne vrednote in cilje, kar temelji na prepričanju, 

da bo ta dimenzija skladnosti med organizacijo in zaposlenim prinesla maksimalni uspeh 

podjetju, hkrati pa bo držala zaposlene zadovoljne in učinkovite ((Šinkovec 2015, 3). Dimovski 

idr. (2005, 76) pri tem poudarjajo pomen kolektivnega, skupnega učenja, tj. učenja v timu, kjer 
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se skupaj iščejo rešitve, kjer je delo užitek, izziv, ne pa nuja. Ključne značilnosti oziroma 

lastnosti takšne organizacije so (Huber 2004; Uršič in Nikl 2004, 2; Šinkovec 2015, 3–5): 

- učenje in pridobivanje znanja na vseh ravneh določene organizacije, 

- kroženje znanja: distribucija informacij in prenos pridobljenega znanja na druge, 

- način razlage oziroma interpretacija teh informacij, predvsem v skupini, kar povečuje 

sodelovanje med različnimi oddelki znotraj organizacije, 

- spomin organizacije. 

Pri tem pretekle izkušnje služijo kot lekcija, skozi komunikacijo le-teh znotraj tima zaposlenih 

pa poteče proces eksperimentiranja in izboljšave, saj pride do prepoznave problema in njegove 

rešitve (Dimovski idr. 2005, 76). To kroženje znanja znotraj organizacije je eden izmed ključnih 

dejavnikov za konkurenčno prednost le-te (Uršič in Nikl 2004, 2). 

Učeče se podjetje je tako po Grofelnik (2017, 35) podjetje, ki je usmerjeno v permanentno 

učenje in v katerem »so znanje in inovacije pomembnejši dejavnik konkurenčnosti kot kapital«. 

Organizacijska struktura učeče se organizacije je izjemno dinamična in spreminjajoča se, »s 

čimer optimalno zadovoljuje spreminjajoče se zahteve organizacijskih nosilcev interesov« 

(Vukovič in Miglič 2006, 47), njeno nenehno stremljenje za znanjem pa rezultira v 

decentralizaciji kontrole in posledično tudi vodenja, ki se iz višjih nadzornikov prenese na same 

posameznike oziroma zaposlene (Uršič in Nikl 2004, 2; Dimovski idr. 2005, 88). Omenjeno 

poveča možnost reševanja problemov, saj se slednji, kot smo videli, ne rešujejo več zgolj 

»zgoraj«, pač pa »spodaj«, s pomočjo vseh zaposlenih, to pa vodi v spremembe v 

administracijski strukturi učeče se organizacije, saj se mora, da bi učeča se organizacija uspešno 

funkcionirala, administracija prilagoditi ter postati odprta in fleksibilna za novosti v podjetju, 

hkrati pa dati proste roke zaposlenim, ki so odgovorni za določeno področje, da rešujejo 

operativne probleme na tem področju (Dimovski idr. 2005, 88). Možina (2002, 22–23, povz. 

po Šinkovec 2015, 6–7) izpostavlja naslednje pogoje za to, da bo učeča se organizacija uspešna: 

neprestano izobraževanje in učenje zaposlenih je preživetvena strategija organizacije pred 

konkurenčnimi pritiski; neprestano spreminjanje in izboljševanje zaposlenega kot 

posameznika; neprestano vlaganje v človeški kapital – potrebni so predani, prilagodljivi, odprti 

ustvarjalni, inovativni in razmišljujoči zaposleni; in timsko delo kot prostor za izmenjevanje 

znanj in izkušenj, kar posledično vodi v večjo učinkovitost in kakovost dela.  

Ker je znanje tisto, ki usmerja globalne smernice ekonomij, so tudi delovne organizacije 

osnovane na znanju. Skozi znanje na delovnem mestu se ustvarja dodatni kapital, dodatna 

vrednost, konkurenčnost podjetja. Sodobna organizacija in njen management potrebujeta 

nenehno se izpolnjujoče znanje in posameznika, ki se je pripravljen nenehno učiti in 

izobraževati. Vodenje takšnega posameznika pa zahteva drugačne pristope v obliki 

managementa znanja. 
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3.3.1 Management znanja 

Družba kot učeča se organizacija zahteva drugačen način in vrste managementa, pri čemer se 

tudi funkcija managementa kot takega spreminja (Dimovski in Penger 2004, 807). Le-ta 

vključuje planiranje, organizacijo, vodenje in nadzorovanje z namenom usklajevanja nalog 

tako, da se doseže zastavljen cilj, z nastopom informacijske dobe pa se njegova funkcija 

preusmeri v soočanje s problemi, ki so povezani z »obvladovanjem informacij, znanja in 

razvijanja intelektualnega kapitala« (Dimovski in Penger 2004, 807). To pomeni, da se je njihov 

fokus upravljanja premestil iz samega delovnega procesa na ljudi, ki ta delovni proces peljejo. 

Bizjak (2010, 78) pa govori o premiku v paradigmah izobraževanja, kjer motivacija postane 

pomembnejša od sposobnosti, v ospredje pa prihaja individualno učenje namesto skupinskega. 

Poklic kot cilj se v tej novi paradigem umakne in da prostor kompetentnosti in zaposljivosti. 

Skladno s tem se je razvil management znanja, za katerega je značilno aktivno vodenje, ki na 

sistematičen način sledi cilju vedno večjega razvoja znanja v podjetju (Dimovski in Penger 

2004, 807). Management znanja je tako »sistematična analiza, načrtovanje, pridobivanje, 

ustvarjanje, razvijanje, shranjevanje in uporaba znanja v organizaciji« (Možina in Kovač 2006, 

131) z namenom preoblikovanja »čim večjega dela človeškega kapitala organizacije /…/ v njen 

strukturni kapital, s čimer pomaga pri razvijanju konkurenčne prednosti organizacije ter ji 

omogoči, da smotrno dosega cilje« (cit . po Možina in Kovač 2006, 131). Zanj je torej značilno, 

da podjetje na eni strani nenehno skrbi za to, da pridobiva novo znanje, na drugi pa za to, da ta 

človeški kapital, ki to znanje vsebuje, pretvori v nek dolgotrajen dejanski, stvarni kapital (Uršič 

in Nikl 2004, 203). Po Dimovski in Penger (2004, 819) je prav ta pretvorba eden izmed večjih 

izzivov, s katerimi se management znanja sooča. Da bi bilo pri tem uspešno, mora podjetje 

(Uršič in Nikl 2004, 205; Šinkovec 2015, 19–20): prvič, natančno vedeti in določiti znanje, ki 

ga ima trenutno na razpolago, in tisto, ki ga bo potrebovalo za uspešno in konkurenčno 

delovanje v prihodnosti; drugič, ustrezno shraniti in izkoristiti ta znanja s tem, da premišljeno 

dodeli posamezne funkcije in naloge oziroma poskrbeti za njihovo dostopnost vsem 

zaposlenim; in tretjič, določiti kakšna znanja se za določene funkcije v podjetju sploh 

potrebujejo in ta znanja oziroma izobraževanja zaposlenim tudi omogočiti. Drugi večji izziv, s 

katerim se management znanja sooča pa je po Stonehouse idr. (2000, 365) ta, da se znotraj 

organizacije formira takšna miselnost, ki skozi učenje podpira, pospešuje in spodbuja razvoj in 

prenos vedno novega in novega znanja. Management znanja to dosega skozi naslednje faze 

(Stonehouse idr. 2000, 366):  

- ustvarjanje znanja; 

- oblikovanje znanja in razvoj procedur ter načel, s katerimi se bo to znanje prenašalo; 

- izbrati primeren način shranjevanja znanja, da se bo le-to lahko prenašalo; 

- prenašanje znanja znotraj podjetja (in njegova omejitev izven podjetja – skrb, da znanje 

ostaja v okviru podjetja); 
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- nadzor in koordinacija znanja, ki cilja na to, da se znanje nenehno oziroma konsistentno 

aplicira. 

3.3.2 Management znanja v socialnem podjetništvu 

Tako kot znotraj klasičnih organizacij oziroma podjetij najdemo tudi v socialnem podjetništvu 

podoben način vodenja. Na eni strani je podobnost v načinu vodenja smiselna, saj socialno 

podjetje, kljub zasledovanju drugačnih ciljev kot tradicionalno, za svoje namene v bistvu 

uporablja tržni podjetniški model (FSP b. l.). Po drugi strani pa mora socialni podjetnik kot 

vodja kljub vsemu prilagoditi svoj način vodenja, saj se cilji in nameni njegovega podjetja 

bistveno razlikujejo od tistih, h katerih stremi klasično podjetje.  

Socialni podjetniki se zavedajo družbenih problemov in nujnosti reševanja težav, kar pa ne 

počnejo le zaradi lastnih materialnih koristi (Dearlova 2004). Tako je »razlika med običajnimi 

in socialnimi podjetniki v tem, da imajo socialni vizijo o nečem, kar bi radi rešili ali popravili 

v družbi« (Dearlova 2004). Značilnosti socialnega podjetnika zajemajo (Združenje Socialna 

ekonomija Slovenije 2019): 

- podjetnost, kar pomeni, da mora socialni podjetnik prepoznavati nove priložnosti;  

- dajanje pobude pri razvoju novih produktov in storitev; 

- prepričljivost, odzivnost, odgovornost, zanesljivost, poštenost, priznavanje predpisov in 

tudi lastnih napak, iznajdljivost, izvirnost in dinamičnost;  

- inovativnost pri izboljšavah delovnih procesov glede izven ustaljenih okvirjev in praks; 

- vztrajnost, predanost in pozitivna naravnanost;  

- sposobnost povezovanja različnih, na prvi pogled pogosto nezdružljivih, področij in znanj 

v nove modele reševanja družbenih problemov; 

- delovanje v skladu s poslovno etiko in spoštovanje temeljnih vrednot, integriteto in 

odgovornost v osebnem, strokovnem in poslovnem delovanju v skladu z najvišjimi 

strokovnimi in etičnimi standardi tako poslovno kot zasebno; 

- družbeno odgovornost delovanja in usmerjenost k reševanju družbenih problemov. 

Vodja v socialnih podjetjih prevzema nalogo reševanja problemov, motiviranja zaposlenih, 

vodenja osebnega razvoja zaposlenega, izgrajevanja skupine zaposlenih, ki bodo delovali kot 

tim in urejanja odnosov znotraj te skupine (Mesojedec idr. 2012, 143). Mesojedec idr. (2012, 

143–144) pripisujejo veliko pomembnost motiviranju zaposlenih in timskemu delu. Prvo se deli 

na odpravljanje nezadovoljstva na eni strani, ki vključuje npr. neustrezno osvetljene prostore 

itd. in je osnova za dejanske motivatorje na drugi strani, ki pa so: pošteno plačilo (ki ni toliko 

glavni motivator, kolikor je osnova za dostojno življenje, ki omogoča, da se zaposleni lahko v 

celoti ukvarja z motivacijo in delom, ne pa da del svoje energije posveča preživetju); jasna 

pričakovanja, spodbude in priznanja s strani vodstva; možnost soodločanja in odgovornosti za 

svoje delo ter kontrole nad njim; odkrita komunikacija, občutek pripadnosti, upoštevanja, 
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zaupanja ter nenazadnje možnost rasti in razvoja. Slednji motivator vključuje dodatno 

usposabljanje, izobraževanje in izpopolnjevanje, k čemur spada tudi vseživljenjsko in 

jezikovno izobraževanje. Kot drugi pomemben vidik uspešnega vodstva socialnih podjetij 

izpostavljajo timsko delo. Za socialna podjetja namreč velja enakopravnost članstva, kar 

pomeni, da odločitve sprejemajo vsi, pri čemer ima vsak član en glas, »v odločanje in 

upravljanje pa vključuje tudi druge (npr. svoje delavce, prostovoljce in uporabnike svojih 

storitev)« (Mesojedec idr. 2012, 145). Mesojedec idr. (2012, 146) navajajo prednosti, ki jih 

prinaša delo v timu, kot npr. spodbujanje občutka pripadnosti in zaupanja, odprta komunikacija 

in sproščeno izražanje idej, prenos znanja in izkušenj ter medsebojno dopolnjevanje tega 

znanja, medsebojna podpora, večja zavezanost zaposlenih ciljem podjetja, saj le-te tudi 

sooblikujejo itd. 
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4 JEZIKOVNO IZOBRAŽEVANJE NA DELOVNEM MESTU 

Poglavje, ki je pred nami se osredotoča na stanje znanja tujih jezikov v slovenskih podjetjih kot 

eno izmed pomembnejših kompetenc zaposlenega, ki s tem tako sebi kot podjetju prinaša 

dodano vrednost pred konkurenco na trgu. Pri tem je pomembno, da se delodajalec zaveda 

pomembnosti omenjene vrste intelektualnega kapitala v svojih vrstah in razume dejavnike, ki 

vplivajo na učenje tujih jezikov pri svojih zaposlenih, saj so le-ti ključnega pomena za 

oblikovanje takšne strategije učenja, katerega učinek bo pri posamezniku kar največji.     

4.1 Znanje na delovnem mestu kot konkurenčna prednost podjetja 

Dandanes je vseživljenjsko izobraževanje ključni pogoj za družbeno integracijo, saj je 

pomemben vidik zaposljivosti, »negotovo okolje podjetja (pa – L. P.) od vodstev podjetij 

zahteva nove izobraževalne vsebine, ki upoštevajo vrednostne sisteme posameznikov, 

različnosti življenjskih slogov, njihove cilje in potrebe, želje po uveljavitvi in priznanju« 

(Ferletič 2003, 70, cit. po Mahne 2017, 271). Hiter znanstveni in tehnološki razvoj je vzrok, da 

večina znanja, pridobljenega na fakulteti, kmalu zastari, hkrati pa se managerji soočajo s hitrimi 

spremembami (Dimovski in Penger 2004, 807), zato morajo zaposleni znanje nenehno 

izpopolnjevati. Nenehno izobraževanje delovne sile je torej posledica pritiska na globalni ravni, 

ki narekuje neprestano prilagajanje, spreminjanje in izboljšave (Dovžan 2003, povz. po 

Grofelnik 2017, 33). Tako je vlaganje v izobraževanje zaposlenih, čeprav draga, nepogrešljiva 

investicija (Habe 2002). Ker pa je uresničevanje ciljev podjetja mogoče zgolj in samo preko 

kadrov, ki so ključni nosilec uspeha podjetja, »bi morala vsaka organizacija (oziroma podjetje) 

aktivno sodelovati pri razvoju svojih kadrov ter jih izobraževati« (Grofelnik 2017, 18).  

Zaposleni v podjetjih so torej ena izmed konkurenčnih prednosti le-teh, saj ima podjetje, ki 

zaposluje sposobno, izobraženo in izkušeno delovno silo, na trgu večje možnosti za uspeh. 

Znanje oziroma intelektualni kapital je po Grofelnik (2017, 18) »ena izmed velikih 

konkurenčnih prednosti posameznika, organizacije in družbe« ter je »močno povezan z 

uspešnostjo podjetja«. Habe (2002) izpostavlja močno korelacijo med izobraževanjem 

zaposlenih in večjo produktivnostjo in gospodarnostjo ter boljšo organiziranostjo in kakovostjo 

dela. Tudi Sanchez, Heene in Thomas (1996, 234, povz. po Dimovski in Penger 2004, 818) 

eksplicitno izpostavljajo povezavo med dvigom ravni znanja v podjetju in dvigom konkurenčne 

prednosti le-tega. Poglavitni lastnosti, ki to konkurenčno prednost omogočata, sta dejstvi, da je 

znanje kompleksno in da ga ni mogoče enostavno posnemati (Dimovski in Penger 2004, 819). 

Konkurenčna prednost izhaja iz tega, da ima kader, ki se nenehno izobražuje več svežega 

znanja, kar pripomore k sposobnosti prilagajanja spremembam in iznajdljivosti (Grofelnik 

2017, 36). Skladno s tem so torej potrebne nenehne investicije podjetja v zaposlene, v njihova 

znanja in kompetence, saj potrebujejo podjetja, če naj bodo konkurenčna na evropskem in 

globalnem trgu, izobražen kader, ki se je pripravljen in sposoben permanentno izpopolnjevati 

(Grofelnik 2017, 21–22; Kukovič 2017, 194).  
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V tem smislu je postalo pomembno takšno izobraževanje, ki ni več rigidno, pač pa je dovolj 

fleksibilno, da se prilagodi konkretnim situacijam posameznika glede na njegove potrebe v 

vsakdanjem življenju in na delovnem mestu (Bizjak 2010, 77–78), pri čemer igra neformalno 

izobraževanje ključno vlogo. Izobraževanje podjetnikov tako vključuje veliko učenja, ki je 

povezano neposredno z delom. Znanje na delovnem mestu pa se vedno loči na znanje 

posameznika na eni strani in na znanje celotne organizacije na drugi, katerega temelj so med 

drugim pravila, načela in delovni procesi le-te (Stonehouse idr. 2000, 463). Znanje na podlagi 

preteklih individualnih izkušenj, intuicije in presoje se imenuje implicitno oziroma tiho znanje, 

saj se ga posameznik ne zaveda in mu ni jasno podano, se pa izraža v različnih oblikah pri 

opravljanju nalog na delovnem mestu, kot npr. izraz določene vrednote, porajanje novih idej, 

kreativnih rešitev itd. (prav tam). Je torej znanje, ki daje vedenje o nečem (Holsapple in Singh 

2000, 151). Po drugi strani pa je eksplicitno znanje tisto znanje, ki je podano jasno in katerega 

je mogoče shraniti ali posnemati, zapisati in posredovati drugim v pisni ali ustni obliki 

(Dimovski in Penger 2004, 818–819). Je torej znanje, ki daje vedenje o tem, kako nekaj narediti 

(Holsapple in Singh 2000, 151). 

4.2 Jezikovno znanje v podjetjih 

Ena izmed kompetenc zaposlenega za uspešno opravljanje nalog na delovnem mestu pa je v 

današnji družbi znanja znanje tujih jezikov (Zorko Mencin 2003, 72), k pomembnosti katerega 

pripomoreta večja odprtost tako družbe in mednarodnih povezav kot deležev tujih podjetij in 

kapitala (Zorko Mencin 2001, 94). Zato se, če naj bo podjetje ustrezno pripravljeno na poslovne 

izzive na globalnem trgu in razširjanje svojega delovanja na področja tujih držav, ne more 

izogniti potrebi po obvladovanju tujih jezikov svojih zaposlenih (Zorko Mencin 2001 in 2003, 

71). Tako so predvsem znanja in veščine tujih jezikov tisti dodatni človeški kapital, ki ga 

podjetja v času globalnih sprememb izjemno cenijo in potrebujejo (Zorko Mencin 2003, 71). 

Vedno večja razvitost, dostopnost in enostavnost pri uporabi informacijsko-komunikacijske 

tehnologije nam omogoča komunikacijo na daljavo tako v zasebnem kot v poslovnem svetu, 

kar podjetja masovno izkoriščajo za uspešnejše delovanje oziroma poslovanje, pri tem pa 

potrebujejo zaposlene z znanjem tujih jezikovnih veščin, s čimer lahko po teh kanalih 

komunicirajo s tujino. Pomembna področja, za katera je znanje tujih jezikov ključno, 

vključujejo predvsem »prost pretok ljudi, informacij in idej v organizacijah in izven njih« 

(Mahne 2017, 271), saj je jezik osrednje sredstvo povezovanja, sporazumevanja, poslovne 

komunikacije in sodelovanja (Grofelnik 2017, 19, 33).  

Raziskave3 so pokazale, »da jezikovno znanje podjetjem prinaša veliko konkurenčno prednost, 

saj so MSP4, ki vlagajo v jezikovno izobraževanje zaposlenih in imajo dobre jezikovne 

strategije uspešnejša na področju mednarodnega delovanja oziroma lažje pridobivajo in 

                                                                 
3 Za več glej Grofelnik 2017, 37–39. 
4 Mala in srednje velika podjetja. 
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sklepajo posle na tujih trgih« (Grofenik 2017, 39). V službah se torej zahteva vedno višja raven 

znanja tujih jezikov predvsem odkar se je Slovenija vključila v skupni evropski prostor in trg 

(Kukovič 2017, 169), saj podjetja pri svojem poslovanju sodelujejo tako z domačo kot tujo 

publiko in podjetji. Skladno s tem »EU priporoča podjetjem, da strateško pristopijo k 

večjezičnemu komuniciranju, zaposlujejo ljudi z znanjem tujih jezikov in njihovo znanje na 

tem področju nadgrajujejo z izobraževanjem, da za zahtevnejše projekte najemajo 

profesionalne prevajalce in tolmače« (Generalni direktorat za komuniciranje 2008, 9, cit. po 

Grofelnik 2017, 33–34). Prednosti znanja tujih jezikov za posameznika so tako večje možnosti 

zaposlitve tako doma kot v tujini ter nenazadnje tudi napredovanja (Kukovič 2017, 194–195), 

za podjetje pa tak kader pripomore k hitrejši in kvalitetnejši usmeritvi v mednarodno okolje in 

delovanje v takšnem okolju ter sklepanje dobičkonosnih poslov, hkrati pa se prihranijo sredstva, 

ki bi se namenila prevajalcem oziroma tolmačem (Grofenik 2017, 37).  

Na področju pomembnosti znanja tujih jezikov za delovanje podjetij je bilo narejenih veliko 

raziskav. Ena takšnih (Hagen, Foreman-Peck in Davila-Phillipon 2006) je pokazala 

nezanemarljiv delež izvoznikov, ki jim zaradi pomanjkljivega znanja in veščin tujih jezikov 

spodleti realizacija svojih poslov. Anketa, ki je bila narejena v Nemčiji, pa je pokazala, da »vsak 

šesti zaposleni pri svojem delu uporablja tuji jezik, vsak tretji (pa – L. P.) z osnovnim znanjem 

tujega jezika na delovnem mestu lahko dobro dela« (Kukovič 2017, 176), pri čemer je 

pomembna sposobnost dobre komunikacije vsaj v enem tujem jeziku, zaželeno pa je vsaj 

pogovorno znanje več tujih jezikov (Kukovič 2017, 194). Obvladovanje znanja in komunikacije 

tujih jezikov je pri tem pomembno ne le na vodstvenih položajih, pač pa tudi na oddelkih 

prodaje, nabave, trženja idr. (Kukovič 2017, 194), saj po Pollittu (2007, 33, cit. po Kukovič 

2017, 194) »zmožnost neposrednega komuniciranja zbližuje vse nivoje zaposlenih z njihovimi 

tujimi poslovnimi partnerji«. 

Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje (2009, 6–8, povz. po Kukovič 2017, 195) poroča 

povečano zahtevo po znanju tujih jezikov, ko se išče nove sodelavce, pri čemer se glede na tip 

dejavnosti in specifične potrebe določenega delovnega mesta, ki zahteva povezovanje in 

sodelovanje s tujimi trgi, ponekod išče tudi kombinacija znanja več tujih jezikov.  Po podatkih 

Evropske komisije (2010, povz. po Kukovič 2017, 195) 48 odstotkov vseh podjetij, ki poslujejo 

v mednarodnih vodah, ocenjuje znanje tujih jezikov kot »najpomembnejšo veščino 

prihodnosti«, pri čemer se kot najpomembnejše izpostavlja znanje angleškega jezika, ki je 

večinoma »povezovalni jezik komunikacije tudi med tistimi, ki jim angleščina ni materni jezik« 

(Kukovič 2017, 195). Raziskave, ki so bile narejene na področju pomena znanja tujih jezikov 

za podjetja, kot so Eurobarometer (Evropska komisija 2010), ELAN (Hagen, Foreman-Peck in 

Davila-Phillipon 2006), PILMICO (Evropska komisija 2011a), CELAN (COTANCE 2011) in 

LRE (Extra in Yagmur 2012, 68–69), so ugotovile: 

- da je obvladovanje več tujih jezikov in poznavanje kultur konkurenčna prednost 

(PILMICO); 
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- da je znanje angleščine samoumevno za podjetja (ELAN, PILMICO) in da se za 

komunikacijo zunaj podjetja le-ta uporablja najpogosteje (LRE);  

- de se morajo za sodelovanje na različnih trgih govoriti različni jeziki (PILMICO); 

- da večjezičnost za podjetje, ki želi biti konkurenčno, ni več izbira, temveč nuja, česar se 

podjetja zavedajo (CELAN).  

Kljub vsemu se že dolgo ve, da samo znanje angleščine ne zadošča več, če želi podjetje 

poslovati na globalni ravni, ki sicer ostaja jezik za sporazumevanje, da pa je za dejansko 

konkurenčno prednost potrebno poznati druge tuje jezike in posedovati dodatne medkulturne 

spretnosti (Evropska komisija 2007, Evropska komisija 2011b, 4–9, povz. po Kukovič 2017, 

196). Rižnar in Kavčič (2017) sta to pokazala z raziskavo na vzorcu 79 podjetij v Sloveniji, ki 

poslujejo na tujih trgih. Izsledki raziskave so pokazali, da medtem ko 58 odstotkov vprašanih 

podjetij povezuje znanje tujega jezika z izvoznimi dejavnostmi, se jih kar 65 odstotkov zaveda, 

da zgolj znanje angleščine za komunikacijo podjetja na mednarodnem trgu ni dovolj. Kukovič 

(2017, 168) opozarja na pomembnost znanja tujih jezikov v Sloveniji predvsem zaradi njene 

majhnosti in gospodarskega interesa za usmerjenost navzven, tj. oblikovanje globalnih 

ekonomskih povezav, saj je izvoz pomemben dejavnik za gospodarsko rast države, višjo stopnjo 

zaposlenosti in je posredno generator dobička. To velja tudi za Slovenijo, ki pa si mora zaradi 

svoje majhnosti izboriti mesto na mednarodnem trgu. Večjezičnost tako postane finančno in 

družbeno izjemno koristna, saj z znanjem tujega jezika lažje, uspešneje in kvalitetnejše 

navežemo stike s partnerji iz tujine ter spoznamo njihovo kulturo, kar je izjemnega in skoraj že 

nujnega pomena pri širitvi na tuje trge (Kukovič 2017, 169, 194).  

Po podatkih iz SURS (2012, povz. po Kukovič 2017, 170) aktivno prebivalstvo Slovenije poleg 

maternega jezika najpogosteje govori angleščino, nemščino in srbohrvaščino. Po Grofelnik 

(2017, 54) se slovenska podjetja »zavedajo pomena znanja tujih jezikov in menijo, da je 

tovrstno znanje in izobraževanje v podjetju izjemno pomembno, toda le nekaj podjetij 

izobražuje svoje zaposlene na omenjenem področju«. Slovenska podjetja le redko preverijo 

znanje tujih jezikov kandidata, ki se je prijavil na delovno mesto in se zanašajo na podatke v 

življenjepisu. Največjo pomembnost dajejo znanju angleškega jezika, saj je le-ta najpogostejši 

in najbolj razširjen v poslovnem svetu. Zgolj občasno se nekatera podjetja odločijo za 

pridobivanje evropskih sredstev za jezikovna izobraževanja. Grofelnik (2017) domneva, da je 

vzrok nizki stopnji pridobivanja evropskih sredstev zapletenost postopkov ali pa nepoznavanje 

področja.5 Po Kukovič (2017, 232) pa tudi zaposleni nosijo velik del odgovornosti za lastno 

znanje in samoizobraževanje na področju tujih jezikov, delodajalca pa bi morali obvestiti o 

morebitnem zaznanem pomanjkanju znanja tujih jezikov. Potencialni zaposleni, ki že ima 

predznanje tujega jezika, ali se je le-tega pripravljen učiti sam, pa predstavlja za delodajalca 

manjši finančni in časovni strošek (Grofelnik 2017, 37). 

                                                                 
5 Za več glej Grofelnik 2017, 39–54. 
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4.2.1 Dejavniki, ki vplivajo na jezikovno izobraževanje  

»Učenje tujega jezika pomeni postopno in sistematično razvijanje sposobnosti slušnega 

razumevanja, branja, pisnega in ustnega izražanja« (Zorko Mencin 2003, 71) v jeziku, ki se ga 

učimo oziroma katerega znanje izpopolnjujemo. Pri učenju tujih jezikov se navadno 

kombinirano uporablja več učnih metod, od samostojnega učenja do učenja z učiteljem oziroma 

tujejezičnim sogovornikom, ki lahko poteka preko interneta ali javnih občil (Grofelnik 2017, 

22), pri tem pa igra osrednjo vlogo neformalno učenje, katerega faze pri odraslem so Rečnik 

idr. (2004, 12) povzeli na naslednji način: 

- ugotavljanje potreb in interesov posameznika;  

- izbira vsebine, ki je smiselna za skupino in doseganje učnih ciljev v njej;  

- priprava, kjer se določi intenzivnosti, metode, učna sredstva, prostor učenja in oprema; 

- izvedba učenja, vodenje in svetovanje; 

- ovrednotenje rezultatov. 

Spremembe na področju tujejezičnega izobraževanja odraslih obsegajo naslednja dejstva 

(Grofelnik 2017, 27): prvič, v preteklosti so se posamezniki odločali zanj sami zaradi lastnega 

interesa, dandanes pa je znanje tujih jezikov nuja oziroma pogoj uspešnosti na delovnem mestu; 

drugič, učenje tujega jezika ni več enostransko, pač pa poteka v obliki komunikacije med 

učiteljem in učencem zaradi česar je učinkovitejše; tretjič, povečan časovni obseg učenja tujega 

jezika; in četrtič, organizirano je v manjše učne skupine. Vezano na opredelitev 

vseživljenjskega jezikovnega učenja po Mackiewiczu (2016, povz. po Mahne 2017, 272) gre 

za učenje, ki poteka tudi in predvsem v sferi neformalnih ustanov, zajemajoč nove načine 

poučevanja, ki ciljajo bolj na razvijanje novih kompetenc kot na načine pridobivanja znanja kot 

takega, pri čemer je kakovost učitelja ključnega pomena; nadalje pa gre za drugačno, digitalno, 

kulturo učenja, kjer prihaja do usklajevanja med vsemi ponudniki izobraževanja, tako 

formalnega kot neformalnega, pa tudi učenci. 

Ker naša naloga obravnava jezikovno učenje v službenem okolju, se z dejavniki učenja tujega 

jezika pri otroku ne bomo ukvarjali. Nas zanimajo predvsem dejavniki, ki vplivajo na učenje 

tujega jezika pri odraslem. Ti so naslednji (Dobnik 2001, 57, povz. po Mahne 2017, 278): 

- posameznikova motiviranost, saj ima jasno določene cilje; 

- posameznikova sposobnost truda, kljub nezanimivim vsebinam; 

- sposobnost doumevanja ciljev vsake učne stopnje ali sprejemanje njihove razlage; 

- njegova sposobnost deduktivnega in analitičnega razmišljanja; 

- njegova sposobnost osmišljanja in asociacij; 

- boljši spomin, ki temelji na tem, da ima posameznik interes in potrebo jezik konstantno 

uporabljati in ve, zakaj ter kje ga bo uporabil. 

Cilj in naloga učenja tujih jezikov za potrebe službenega okolja sta v najkrajšem možnem času 

usposobiti posameznika za samostojno komunikacijo v tujem jeziku (Bizjak 2010, 79). Na 
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rezultate vplivajo razni dejavniki od intenzivnosti učenja do načina podajanja znanja, vpliv pa 

imajo tudi drugi dejavniki, ki so del posameznikovega okolja (Bizjak 2010, 79–80). V raziskavi 

o neformalnem jezikovnem izobraževanju odraslih je Bizjak (2010, 85) ugotovila različne 

metode, ki se jih odrasli pri učenju tujih jezikov poslužujejo, kot npr. gledanje tujejezičnih 

filmov in oddaj, poslušanje tujejezičnih radijskih programov, petje glasbe v učenem jeziku, 

uporaba jezika na računalniku, branje, potovanje in komunikacija v jeziku, ki se ga učijo. Pri 

tem pa se je nazorno pokazalo, da aktivna uporaba jezika, kot je npr. komunikacija s tujci ali 

gledanje filmov brez podnapisov, znatno poveča uspešnost in dosego boljših rezultatov na testu. 

»Načrtovanje jezikovnega izobraževanja mora izhajati iz predstav, potreb, pričakovanj in 

interesov udeležencev« (Dobnik 2001, 58, cit. po Mahne 2017, 278), saj se mora zaposlenemu 

zdeti učenje tujega jezika smiselno, pri tem pa išče tudi potrditev. Tako je motivacija eden 

izmed poglavitnih spodbud oziroma razlogov za odločitev učenja tujega jezika in vztrajanje v 

tem učenju (Radovan 2007, 36; Mahne 2017, 280). Prav tako je eden izmed ključnih 

dejavnikov, ki vpliva na uspešnost omenjenega učenja. Pri motivaciji so pomembni trije 

elementi, in sicer motiv oziroma zakaj posameznik nekaj počne, cilj oziroma kaj želimo doseči 

in strategija oziroma kako bo posameznik to dosegel (Mahne 2017, 284). Pri odraslih je 

pomemben vidik, ki ga mora vodja vzeti v obzir ta, da je »trud, ki ga je človek pripravljen 

vložiti v neko dejavnost /…/ odvisen od stopnje, do katere človek pričakuje, da je sposoben 

nalogo izvršiti uspešno, in stopnje, do katere človek vrednoti pričakovane nagrade« (Mahne 

2017, 284).6 Na motivacijo pa vplivajo različni notranji in zunanji dejavniki, kot so npr. potrebe, 

pričakovanja, vrednote, zaposlitveni status, položaj na delovnem mestu itd., ki pa navadno ne 

delujejo ločeno (Radovan 2007, 36; Mahne 2017, 280). 

Delodajalci oziroma vodje se morajo torej pri vključitvi svojih zaposlenih v izobraževalni 

program tujih jezikov zavedati ovir, ki lahko stojijo zaposlenim na poti. Te ovire so lahko 

(Radovan 2007, 35; Mahne 2017, 280–281): situacijske, kot npr. družinski, finančni ali 

zdravstveni položaj zaposlenega, pomanjkanje časa, prevoza na izobraževanje itd.; 

institucionalne, kot npr. birokratske ovire, prevelike šolnine, lokacijska oddaljenost, 

neprimernost oziroma neprilagojenost samega izobraževalnega programa ali urnika itd.; in 

dispozicijske, ki so povezane s psihosocialnimi lastnostmi zaposlenega, kot npr. 

posameznikova samopodoba in strahovi, določena pričakovanja zaposlenega, starost 

zaposlenega itd. Največ vpliva ima vodja pri odstranjevanju ali zmanjševanju zadnje skupine 

ovir, precej tudi na odstranjevanje ali zmanjševanje institucionalnih ovir, najmanj pa na prvo 

skupino. V slednjem primeru je vse, kar lahko vodja naredi, to, da se pogovori z zaposlenim o 

alternativnih rešitvah situacije (Mahne 2017, 281). 

                                                                 
6 Več o elementih motivacije glej v Radovan 2007, 36 in Mahen 2017, 284–286. 
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4.2.2 Strategije jezikovnega učenja v podjetjih 

Učeče se organizacije so tiste, kjer je omogočeno individualno in skupinsko učenje, kjer se 

spodbuja osebnostna rast zaposlenega, saj se takšno podjetje zaveda, da sta rast in razvoj 

zaposlenega pomembna tudi za rast in razvoj podjetja (Vukovič in Miglič 2006, 52). Da lahko 

to dosega, mora biti podjetje navznoter torej urejeno na način, ki omogoča razvoj in spremembe 

ter prilagajanje le-tem (Grofelnik 2017, 35). »Interesi in potrebe udeležencev po znanju tujega 

jezika izhajajo iz konkretnih življenjskih okoliščin, potreb delovnega procesa in pogostosti 

uporabe jezika« (Mahne 2017, 287). V primerjavi s preteklostjo »danes podjetja izobražujejo 

le tiste udeležence, pri katerih potreba po znanju izhaja iz zahtev delovnega procesa in 

dejanskega stanja komuniciranja v tujem jeziku. Intenzivnost se poveča, kadar so podjetja 

vključena v mednarodne projekte ali pa dobijo tuje lastnike in partnerje« (Zorko Mencin 2001, 

94, cit. po Mahne 2017, 287). Po Zorko Mencin (2003, 72) se je razvoj jezikovnih izobraževanj 

v Sloveniji od osamosvojitve naprej pospešil tako v številu ponudnikov kot v raznolikosti 

ponudbe, zanj pa so se ljudje odločali zaradi lastnega zasebnega interesa. 

Thorndike (povz. po Mahne 2017, 277) je raziskoval sposobnosti učenja pri odraslih in 

ugotovil, da se odrasli učijo prav tako dobro kot otroci, če ne še bolje in hitreje, vendar na 

drugačne, sebi primerne načine. Medtem ko se otroci učijo z golim posnemanjem in so 

uspešnejši v reproduciranju znanja kot takega, morajo biti za uspešno učenje odraslih izpolnjeni 

določeni pogoji, pri čemer pa so odrasli veliko uspešnejši pri reševanju kompleksnih nalog. Kar 

zadeva učenje tujega jezika, je pri otrocih omenjeno posnemanje spontano, indirektno in 

intuitivno, medtem ko pri odraslih poteka zavestno, na podlagi izkušenj in asociacij (Dobnik 

2001, 56), saj odrasli nimajo več sposobnosti intuitivnega in avtomatskega strukturiranja 

učenega jezika, ki jo posedujejo otroci (Lenneberg 1967, povz. po Mahne 2017, 277). Pri učenju 

tujega jezika zato odrasli potrebuje bolj strukturiran pristop z razlago jezikovne strukture in 

zakonitosti (Lenneberg 1967, povz. po Mahne 2017, 277–278).  

Ker je učenje tujega jezika postopen in sistematičen proces, pri katerem posameznik razvija 

sposobnosti slušnega razumevanja, branja, govorjenja in pisanja, je pri poučevanju 

priporočljivo uporabljati študijsko gradivo, predvsem in vsaj na začetnih stopnjah (Dobnik 

2001, 74, povz. po Mahne 2017, 279). Uporaba študijskega gradiva pa ima pri poučevanju tujih 

jezikov odraslih tako prednosti kot tudi slabosti. Prednost je vsekakor lažja sistematičnost 

učenja in pomnjenja ter obravnava širokega nabora tem. Slabost poučevanja na osnovi učbenika 

se pokaže pri ciljnem poučevanju tujega jezika, kar pomeni pri poučevanju zaposlenih, še 

posebej tistih v socialnih podjetjih, saj učbenikov, ki bi ciljali prav na posebno vrsto dejavnosti 

podjetja, ni. Če se za te namene uporabljajo obstoječi učbeniki pa pride do težave, saj so cilji 

neke učeče se skupine zaposlenih drugačni od ciljev na splošno zastavljenega učbenika, zato ne 

moremo podrejati ciljev določenega specifično orientiranega izobraževanja ciljem učbenika. 

Cilji so tako določeni na vsako skupino posebej (Mahne 2017, 279). Zaposleni v določenem 

socialnem podjetju pogosto potrebujejo znanje in terminologijo, ki je specifična za določeno 
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področje, hkrati pa je, vsaj toliko, kolikor je pomembno znati terminologijo in besedišče v 

določeni panogi, potrebno znati uspešno in spretno to besedišče tudi uporabljati, in to tako v 

pisno kot v ustni obliki (Dobnik 2001, 74). Takšno ciljano izobraževanje pa zahteva oblikovanje 

manjših skupin, katerih potreba po znanju določenega tujega jezika je relativno ozko 

opredeljena, zato mora učitelj »na podlagi lastnega znanja in izkušenj /…/ vsebine /…/ preplesti 

in izbrati tako, da v predvidenem času slušatelja privedejo do tega, da bo sposoben pridobljeno 

znanje uporabiti tudi v konkretnih okoliščinah« (Mahne 2017, 279).  

Poučevanje tujih jezikov lahko v socialnih podjetjih poteka tradicionalno v obliki fizično 

prisotnega učitelja in formirane skupine, ki se skupinsko uči, lahko pa poteka tudi preko spleta. 

Slednje ima spet prednosti in slabosti. Prednosti izobraževanja oziroma učenja tujih jezikov 

preko spleta so predvsem večja učinkovitost in ekonomičnost, tj. manjši stroški procesa 

izobraževanja, možnost lastnega upravljanja s časom, kar pomeni, da zaposleni sam določi, kdaj 

se bo učil in s tem prilagodi učenje svojemu urniku in življenjskemu ritmu, dostopnost 

izobraževanih vsebin 24 ur na dan, večja prilagodljivost izobraževalnih vsebin potrebam 

zaposlenih in fleksibilnost učnih načrtov, učinkovitejše načrtovanje in razvoj kadrov itd. 

(Kustec 2001, 61). Slabosti tega pristopa pa so odsotnost neposrednega vpliva in stika z 

učiteljem in drugimi učenci v komuniciranju, odsotnost možnosti razlage v primeru nejasnosti 

idr. 
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5 RAZISKOVALNI DEL 

V nadaljevanju sledi raziskovalni oziroma empirični del naloge, katerega cilj je bil spoznati 

obstoječe stanje znanja tujih jezikov v socialnem podjetništvu v Sloveniji in ugotoviti, koliko 

je za omenjeni sektor znanje tujih jezikov pomembno. To smo ugotavljali z metodo anketnega 

vprašalnika, s čimer smo želeli smo zbrati tudi mnenja in predloge oziroma ugotoviti želje 

socialnih podjetnikov po morebitnem širjenju in utrjevanju znanja tujih jezikov. 

5.1 Pregled izvajanja raziskave 

Za namene raziskave smo uporabili anketni vprašalnik s 13 vprašanji in ga poslali 55 socialnim 

podjetjem. Gledano iz geografskega vidika smo poizkušali zajeti prejemnike anketnih 

vprašalnikov na področju celotne Slovenije. Ocenjujemo, da nam je to tudi uspelo. Odziv 

izpolnjenih vprašalnikov ocenjujemo kot dober. Vrnjenih je bilo 45 ali 82 odstotkov vseh 

poslanih vprašalnikov.  

Vprašanja smo oblikovali tako, da smo prišli na podlagi odgovorov do pričakovanih izsledkov. 

Pri nekaterih vprašanjih je imel anketiranec na razpolago več možnih odgovorov, dve vprašanji 

pa sta bili zastavljeni in vezani na eno od predhodnih vprašanj.  

V anketni vprašalnik smo na začetku vpletli nekaj splošnih vprašanj. Zanimalo nas je: 

- število zaposlenih v posameznem socialnem podjetju; 

- katero dejavnost razvija posamezno socialno podjetje, kjer smo ponudili izbor 3 določenih 

dejavnosti in pustili tudi odprt odgovor; 

- pravno-organizacijska oblika posameznega socialnega podjetja; 

- mnenje o stopnji razvitosti socialnega podjetništva v Sloveniji. 

Anketni vprašalnik se je nadaljeval z vprašanji namenjenimi pridobitvam odgovorov za 

potrditev ali ovržbo na začetku postavljenih hipotez. Tako smo želeli izvedeti: 

- kolikšno pomembnost znanju tujih jezikov pripisujejo v določenem socialnem podjetju; 

- kateri tuj jezik uporabljajo pri vsakdanjem delu – glede na razvitost socialnega podjetništva 

v EU smo ponudili naslednje odgovore: angleščina, nemščina, italijanščina, španščina, 

hrvaščina, francoščina in odprto možnost navedbe katerega drugega tujega jezika; 

- kdo v socialnem podjetju komunicira s tujino – ponudili smo odgovore, da to delo opravlja 

bodisi vodja bodisi drugi zaposleni, dopuščali pa smo tudi možnost, da podjetje s tujino ne 

sodeluje; 

- katere podjetniške aktivnosti terjajo znanje tujega jezika – vprašanje je bilo odprto; 

- vir znanja tujih jezikov ob prijavah na EU razpise – ponudili smo možnosti: lasten vir, 

prevajalci, združevanje z drugimi socialnimi podjetji in opcijo, da se podjetje ne prijavlja 

na tovrstne razpise (v povezavi s tem vprašanjem nas je zanimala tudi uspešnost prijav na 

EU razpise); 
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- ali podjetje vlaga v jezikovna izobraževanja za zaposlene – odgovore smo razširili z 

navedbo pozicije oziroma delovnega mesta zaposlenega; 

- vezano na predhodno vprašanje in odgovor, da podjetje ne vlaga v jezikovna izobraževanja 

je sledilo vprašanje, kjer smo ponudili tri trditve: da so jezikovni tečaji podjetjem cenovno 

nedostopni, da bi želeli socialnim podjetjem prilagojen jezikovni tečaj in da znanja tujih 

jezikov preprosto ne potrebujejo; 

- v kolikor socialno podjetje vlaga v znanje tujih jezikov je lahko izbiralo med trditvami, da 

je izobraževanje dovolj prilagojeno, da je prilagojeno do neke mere, vendar bi si želeli bolj 

prilagojenega in da ni prilagojeno njihovi dejavnosti. 

Podatke, pridobljene v raziskovalnem delu naloge, smo pri nekaterih odgovorih povezali in 

zajeli v izpeljane sklepe, s pomočjo katerih smo nato potrdili oziroma ovrgli na začetku 

zastavljene hipoteze.  

5.2 Analiza in interpretacija podatkov zbranih na osnovi anketnega vprašalnika 

V poglavju 5.2 bomo analizirali podatke zbrane na podlagi anketnega vprašalnika.  

Podatki o številu zaposlenih v anketiranih socialnih podjetjih 

Na vprašanje o številu zaposlenih v anketiranih socialnih podjetjih so odgovarjali vsi 

anketiranci. Pričakovali smo, da socialna podjetja zaposlujejo pretežno 1 do 3 zaposlene in da 

gre za manjša podjetja, ki so nastala kot odgovor na v krizi nastalo brezposelnost.  

Preglednica 1: Število zaposlenih v socialnih podjetjih 

 1–3  4–5 5–10 > 10 

33 7 5 0 
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Slika 4: Število zaposlenih v socialnih podjetjih 

Odgovori na vprašanje o številu zaposlenih nam kažejo, da 73 odstotkov socialnih podjetij iz 

zajetega vzorca zaposluje 1 do 3 delavce, 15 odstotkov jih zaposluje 4 do 5 in 12 odstotkov od 

6 do 10 delavcev. V našem raziskovalnem vzorcu ni bilo nobenega socialnega podjetja, ki bi 

zaposlovalo več kot 10 delavcev. Zbrani odgovori so pokazali, da gre v socialnem podjetništvu 

v Sloveniji za majhna podjetja. 

Vprašanje o dejavnosti anketiranih socialnih podjetij 

V anketi smo ponudili izbor med 3 vrstami dejavnosti in pustili 4. možnost odprto, da lahko 

podjetje navede poljubne dejavnosti, s katerimi se ukvarja. Na voljo je bil izbor izdelave 

produktov, storitvena dejavnost, zaposlovanje in drugo. 

Preglednica 2: Dejavnosti socialnih podjetij 

Izdelava produktov Storitvena dejavnost Zaposlovanje Drugo 

7 34 2 2 

1 do 3
73%

4 do 5
16%

6 do 10
11%

več kot 10
0%
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Slika 5: Dejavnosti socialnih podjetij 

Socialna podjetja so v anketnem vprašalniku označevala dejavnosti, s katerimi se ukvarjajo. 

Nekatera opravljajo produkcijo proizvodov hkrati s storitvami. V 2 primerih se socialno 

podjetje ukvarja tudi z zaposlovanjem, v 2 primerih pa še z neko drugo dejavnostjo. Pod drugo 

dejavnost je bila na primer zapisana reciklaža starih računalnikov in prodaja le-teh.  

Glede na dejavnost se večina socialnih podjetij ukvarja s prodajo storitev. V tej množici 

najdemo 75,5 odstotkov socialnih podjetij. 15,5 odstotkov jih izvaja produkcijo. V dejavnosti 

zaposlovanja in neke druge dejavnosti nastopajo socialna podjetja v enakem 4,5 odstotnem 

deležu.  

Vprašanje o pravno-organizacijski obliki socialnih podjetij 

V nalogi nas je zanimalo, kakšno pravno-organizacijski obliko zavzemajo naša socialna 

podjetja. Za delovanje socialnega podjetja je zakonsko predpisano, da je lahko socialno podjetje 

katerekoli pravno-organizacijske oblike, z izjemo delniške družbe in samostojnega 

podjetništva. Zato smo ponudili v izbor naslednje pravno-organizacijske oblike podjetja: d.o.o., 

zavod, zadruga (ki jo nekateri poimenujejo kooperativa), društvo, ustanova in inštitut ter drugo. 

Preglednica 3: Oblika socialnega podjetja 

D.o.o. Zavod Zadruga Društvo Ustanova Inštitut Drugo 

5 18 8 12 0 2 0 
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Slika 6: Oblika socialnega podjetja 

Kot lahko vidimo, največ, tj. 40 odstotkov, socialnih podjetij iz našega vzorca deluje v obliki 

zavoda, 26,5 odstotkov v obliki društva, 18 odstotkov jih posluje v obliki zadruge ali 

kooperative, 11 odstotkov v obliki d.o.o.-ja in 4,5 odstotkov v obliki inštituta. Med anketiranimi 

socialnimi podjetji ni bilo podjetja, ki bi bilo ustanovljeno kot ustanova. Vidimo, da se je hkrati 

z naraščanjem števila socialnih podjetij začelo obujanje zadružništva.  

Vprašanje o razvitosti socialnega podjetništva v Sloveniji 

Med delujočimi socialnimi podjetji smo želeli pridobiti njihovo oceno o razvitosti sektorja. Za 

pridobitev ocene smo pri tem vprašanju ponudili 3 možne odgovore: socialno podjetništvo v 

Sloveniji je dobro razvito, srednje razvito in slabo razvito. 

Preglednica 4: Razvitost socialnega podjetništva 

Dobro razvito Srednje razvito Slabo razvito 

0 28 17 
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Slika 7: Razvitost socialnega podjetništva 

V nalogi nas je zanimalo mnenje socialnih podjetnikov o stopnji razvitosti sektorja socialnega 

podjetništva. Na vprašanje je odgovorilo 45 socialnih podjetij. Nihče od vprašanih v socialnih 

podjetjih ni menil, da je področje socialnega podjetništva v Sloveniji dobro razvito. 62 

odstotkov jih meni, da je srednje razvito, 38 odstotkov pa celo ocenjuje slabo razvitost 

omenjenega sektorja. 

Vprašanje o pomembnosti znanja tujih jezikov za socialna podjetja 

V magistrski nalogi nas je zanimalo, kako pomembno je socialnim podjetnikom znanje tujih 

jezikov. Ponudili smo 5 različnih stopenj pomembnosti znanja tujih jezikov pri njihovem 

poslovanju, pri čemer je 1 pomenilo, da je znanje tujih jezikov v socialnem podjetništvu 

nepomembno in 5, da je zelo pomembno. 

Preglednica 5: Pomembnost znanja tujih jezikov v socialnem podjetništvu 

Nepomembno Manj pomembno Pomembno Bolj pomembno Zelo pomembno 

4 0 12 12 17 

0

28

17

Dobro razvito

Srednje razvito

Slabo razvito
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Slika 8: Pomembnost znanja tujih jezikov v socialnem podjetništvu 

37,5 odstotkov anketiranih je na postavljeno vprašanje o pomembnosti znanja tujih jezikov 

odgovorilo, da je za njihovo delo znanje jezikov zelo pomembno. Kot nepomembno je označilo 

odgovor 12,5 odstotka socialnih podjetnikov. Da je manj pomembno ni označil nihče, medtem 

ko se jih je 25 odstotkov pri označbi pomembnosti opredelilo bodisi za pomembno bodisi za 

bolj pomembno. Odgovori nam ponujajo sklep, da socialna podjetja ocenjujejo, da je za njihovo 

delovanje znanje jezikov pomembno. Samo v 12,5 odstotkih socialnih podjetij se znanje tujih 

jezikov ne ocenjuje kot pomembno, bolj pomembno ali zelo pomembno.  

Vprašanje o uporabi tujih jezikov v socialnih podjetjih pri komunikaciji s tujino 

Anketirancem smo za možne odgovore ponudili angleščino in jezike sosednjih držav. Glede na 

razširjenost socialnega podjetništva so imeli na izbiro še španščino in francoščino. 

Predpostavljali smo, da socialna podjetja s tujino najpogosteje uporabljajo angleški jezik. 

Preglednica 6: Uporaba tujih jezikov v socialnih podjetjih pri komunikaciji s tujino 

Angleščina Nemščina Italijanščina Španščina Hrvaščina Francoščina Drugo 

33 3 3 0 4 0 0 
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Zelo pomembno
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Slika 9: Uporaba tujih jezikov v socialnih podjetjih pri komunikaciji s tujino 

2 od 45 socialnih podjetij, od katerih smo prejeli anketni vprašalnik na to vprašanje nista 

odgovorila. Pričakovano je bilo, da največ socialnih podjetij komunicira s tujino v angleškem 

jeziku, kar se je potrdilo za pravilno oceno, saj v angleščini komunicira s tujino 33 od 43 

socialnih podjetij, kar je 77 odstotkov, v nemščini in italijanščini po 3 socialna podjetja oziroma 

7 odstotkov, v hrvaščini pa 9 odstotkov oziroma 4 socialna podjetja. Naša predpostavka, da če 

socialna podjetja uporabljajo tuj jezik, je to skoraj vedno angleščina, je tako potrjena.  

Vprašanje o tem, kdo v socialnem podjetju komunicira s tujino 

Socialnim podjetjem smo zastavili vprašanje, kdo v njihovem podjetju komunicira s tujino. 

Ponudili smo možne odgovore, da s tujino komunicira vodja, kdo drug v podjetju in da s tujino 

socialno podjetje ne sodeluje.  

Preglednica 7: Kdo v socialnem podjetju komunicira s tujino? 

Vodja Drugi zaposleni S tujino ne sodelujemo, ker … 
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Slika 10: Kdo v socialnem podjetju komunicira s tujino? 

Predpostavljali smo, da, ko socialna podjetja komunicirajo s tujino (pretežno pri razpisih EU 

institucij), to delo vedno opravi vodja. Navadno gre za komunikacijo s podjetji izven Republike 

Slovenije, pa tudi tistimi znotraj države (sodelovanje na seminarjih, mednarodnih konferencah, 

predstavitve podjetij ob obisku socialnih podjetij drugih držav, sodelovanje pri projektih ali 

razpisih). Prejeti odgovori na to vprašanje so v celoti potrdili naše predvidevanje, kot tudi ovrgli 

predpostavko, da zaradi šibkosti sektorja socialna podjetja s tujino ne sodelujejo. Od 45 

socialnih podjetji je v kar 40, oziroma v 89 odstotkih, njih komunikacija s tujino zaupana 

oziroma je naloga vodje. Zgolj v 6 odstotkih oziroma 3 socialnih podjetjih to komunikacijo 

izvaja drug zaposleni, ki ni vodja. S tujino ne komunicirata zgolj 2 podjetji od 45 vprašanih z 

navedbo, da izvajata dejavnost, s katero lahko nastopata samo v svoji državi. 

Vprašanje o namenu komunikacije v tujem jeziku 

Zanimalo nas je, kdaj oziroma v katerem primeru socialna podjetja potrebujejo znanje tujega 

jezika za izvajanje komunikacije. Vprašanje je ponujalo odgovore odprtega tipa.  
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Slika 11: Aktivnosti komuniciranja socialnih podjetij v tujem jeziku 

Predvidevali smo, da v socialnih podjetjih ne pripisujejo posebnega pomena znanju tujih 

jezikov, saj zaradi šibke razvitosti sektorja v Sloveniji ne sodelujejo s tujino. Glede na zbrane 

odgovore, kjer je kar 89 odstotkov vprašanih socialnih podjetij potrdilo komunikacijo s tujimi 

partnerji, ne glede na obliko in namen, se naše predvidevanje ni izkazalo za pravilno. 

Najpogosteje so anketiranci navajali, da uporabljajo tuj jezik: 

- pri sodelovanju na konferencah in dogodkih s tujimi gosti – znanje tujega jezika potrebujejo 

za razumevanje gradiva in sodelovanje v razpravah; 

- za navezovanje stikov s socialnimi podjetji v tujini; 

- za namene promocije in prodaje storitev in produktov; 

- za pridobivanje informacij na področju socialnega podjetništva v tujini; 

- za pridobivanje idej in iskanje možnosti širitve dejavnosti; 

- za proučevanje dobrih praks; 

- za oglede sorodnih socialnih podjetij v tujini; 

- redkeje za prijavo projektov na razpise, kamor se prijavljajo ad hoc.  
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Vprašanje o viru znanja tujega jezika pri prijavah na razpise EU institucij 

Vprašanim smo ponudili 4 različne trditve. Ker se nekateri na tovrstne razpise ne prijavljajo, 

smo, poleg odgovorov, da uporabljajo lastno znanje tujih jezikov, da najamejo prevajalce ali pa 

sodelujejo z drugimi socialnimi podjetji, vključili še odgovor, da se ne prijavljajo na razpise 

evropskih institucij. 

Preglednica 8: Vir znanja tujega jezika pri pripravi dokumentacije za prijavo na razpise 

evropskih institucij 

Lastno znanje Prevajalci Sodelovanje z drugimi socialnimi podjetji Ne prijavljamo se 

9 0 8 28 

 

Slika 12: Vir znanja tujega jezika pri pripravi dokumentacije za prijavo na razpise 

evropskih institucij 

Zaradi pospešene globalizacije, evropskih integracijskih procesov in internacionalizacije trga 

dela je na vseh področjih, kot tudi na področju socialnega podjetništva pomembno znanje tujih 

jezikov. Pri pripravah projektne dokumentacije za prijave na razpise je 17 socialnih podjetij 

uporabilo lastno znanje ali pa so se pri izvajanju te naloge povezovali z drugimi socialnimi 

podjetji. 53 odstotkov od teh 17 socialnih podjetij je za to uporabilo lastno znanje, 47 odstotkov 

pa se je v ta namen povezalo z drugimi podjetji. 62 odstotkov oziroma 28 socialnih podjetij se 

na tovrstne razpise ne prijavlja (pri 2 od teh smo zasledili opombo »zaenkrat«). 

Vprašanje o uspešnosti socialnih podjetij na razpisih 

Zanimala nas je uspešnost socialnih podjetij na razpisih, kjer je bilo potrebno znanje tujih 

jezikov, pri čemer smo njihovo uspešnost na razpisih razvrstili v 4 odstotkovne range.  
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Preglednica 9: Uspešnost socialnih podjetij na razpisih, kjer je za prijavo potrebno 

znanje tujih jezikov 

0–24 % 25–49 % 50–74 % 75–100 % 

12 2 0 0 

 

Slika 13: Uspešnost socialnih podjetij na razpisih, kjer je za prijavo potrebno znanje 

tujih jezikov 

Iz odgovorov lahko izluščimo, da socialna podjetja na razpisih niso uspešna pri pridobitvi 

finančnih sredstev za svoje delovanje. Žal iz postavljenega vprašanja in pridobljenih odgovorov 

nismo mogli razbrati, na koliko razpisov so se socialna podjetja sploh prijavila. 

Vprašanje o tem, ali se socialna podjetja poslužujejo jezikovnih izobraževanj za zaposlene 

Na vprašanje smo vezali 4 možne odgovore, da socialno podjetje jezikovno izobražuje: vodje, 

druge zaposlene, ki niso vodje, vodjo in nekoga drugega zaposlenega ter da se v podjetju nihče 

ne izobražuje na področju tujih jezikov. 

Preglednica 10: Jezikovno izobraževanje v socialnih podjetjih 

Da – za vodje Da – za druge zaposlene Da – za vodje in druge zaposlene Ne 

6  0 0  39 
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Slika 14: Jezikovno izobraževanje v socialnih podjetjih 

Odgovori dajejo jasno sliko, da so v tistih socialnih podjetjih, kjer se jezikovno izobražujejo 

zaposleni, to izključno vodje. Drugih zaposlenih, ki niso na poziciji vodje, socialna podjetja iz 

našega vzorca ne izobražujejo v tej smeri. Kar 39 od 45 vprašanih pa svojih zaposlenih sploh 

jezikovno ne izobražuje. 

12. vprašanje je bilo vezano na odgovor prejšnjega vprašanja. Zanimali so nas razlogi, zakaj se 

podjetje ne udeležuje jezikovnih tečajev. Predvidevali smo, da so jezikovni tečaji socialnim 

podjetjem cenovno nedostopni, da bi v socialnih podjetjih želeli jezikovne tečaje bolj 

prilagojene njihovi dejavnosti in socialnemu podjetništvu nasploh in da nekatera socialna 

podjetja znanja tujih jezikov ne potrebujejo. Pustili smo tudi možnost odprtega odgovora.  

Preglednica 11: Razlog neudeležbe na jezikovnih tečajih 

Jezikovni tečaji so nam cenovno nedostopni 9 

Želeli bi dejavnosti in socialnemu podjetništvu prilagojene jezikovne tečaje 2 

Znanja tujih jezikov ne potrebujemo 22 

Drugo: 6 

6

39

0 10 20 30 40 50

Da - za vodje

Da - za druge zaposlene

Da za vodje in druge zaposlene

Ne



 

42 

 

Slika 15: Razlog neudeležbe na jezikovnih tečajih 

Večina socialnih podjetij, ki je označila odgovor na predhodno vprašanje z NE, meni, da tega 

znanja ne potrebuje. Takih je bilo 22 ali 56 odstotkov odgovorov od 39. 9 socialnih podjetij ali 

23 odstotkov je ocenilo, da so jezikovna izobraževanja zanje predraga. Teh 23 odstotkov 

socialnih podjetij, ki menijo, da je jezikovno izobraževanje zanje predrago nam ne potrjuje naše 

predpostavke, da so tečaji tujih jezikov za socialna podjetja praviloma cenovno nedostopni. Le 

2 odgovora sta izražala želje prilagoditve jezikovnih tečajev. 

Zadnje vprašanje je bilo prav tako vezano na odgovor 11. vprašanja. Zanimala nas je ocena 

jezikovnih tečajev. Predvidevali smo, da socialna podjetja želijo jezikovno izobraževanje 

prilagojeno socialnim podjetjem in njihovi dejavnosti.  

Preglednica 12: Prilagojenost jezikovnega izobraževanja socialnim podjetjem 

Je dovolj prilagojeno 6 

Je prilagojeno do neke mere, a bi želeli bolj prilagojenega 0 

Ni prilagojeno 0 
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Slika 16: Prilagojenost jezikovnega izobraževanja socialnim podjetjem 

Zanimiv je pripis pri tem vprašanju, ki ga je posredovalo 1 od socialnih podjetij, ki pravi: »Z 

naprednimi tehnologijami je vse bolj jasno, da nam bodo vse hitreje prevajali računalniki. Že 

danes so direktni prevodi preko Google-a zelo hitri in vse kvalitetnejši. Zato prevajalci 

izgubljajo dobršen del svojega dela«. Menimo, da je bil anketirani osredotočen le na razpise in 

je pozabil na pomembnost tujega jezika v neposredni komunikaciji. 

5.3 Potrjevanje oziroma ovržba hipotez 

H1: V socialnih podjetjih ne pripisujejo posebnega pomena znanju tujih jezikov, saj zaradi 

šibke razvitosti sektorja v Sloveniji ne sodelujejo pogosto s tujino.  

Prejeti odgovori so popolnoma ovrgli našo predpostavko, da socialna podjetja zaradi šibkosti 

sektorja s tujino ne sodelujejo, saj od 45 socialnih podjetij iz našega vzorca le 2 ne sodelujeta s 

tujino. Preostalih 96 odstotkov vprašanih pa s tujino sodeluje v obliki navezovanja stikov z 

drugimi socialnimi podjetji v tujini, obiskovanja le-teh in učenja dobrih praks, promocije 

svojega podjetja in udeležbe na raznih konferencah in dogodkih s tujimi gosti. 

H2: Če uporabljajo tuji jezik, je to skoraj vedno angleščina. 

Iz zbranih podatkov lahko vidimo, da kar 77 odstotkov socialnih podjetij iz našega vzorca, ki 

je odgovorilo na to vprašanje, s tujino za službene namene komunicira v angleščini, s čimer 

lahko potrdimo našo hipotezo. Kljub vsemu pa je 23 odstotkov takšnih, ki za te namene 

uporabljajo jezik države, s katero komunicirajo, pri čemer so vsi zabeleženi jeziki jeziki naših 

sosedskih držav. Pri tem si morda lahko dovolimo sklep, da je tako predvsem na obmejnih 

regijah, kjer imajo prebivalci veliko stika z nemščino, italijanščino in hrvaščino. 

H3: Ko komunicirajo s tujino (pretežno pri razpisih EU institucij), to delo vedno opravi vodja. 
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Na podlagi prejetih odgovorov lahko zastavljeno hipotezo delno potrdimo. Pravilno smo 

predvidevali, da so v socialnih podjetjih predvsem vodje tisti, ki komunicirajo s tujino, kar je 

potrdilo kar 89 odstotkov vprašanih socialnih podjetij. Tisti del hipoteze, kjer smo predvidevali, 

da ta komunikacija poteka večinoma za namene prijav na evropske razpise, pa se je izkazal za 

nepravilnega, saj se kar 62 odstotkov vprašanih socialnih podjetij na tovrstne razpise ne 

prijavlja. Svoje znanje tujega jezika tako v socialnih podjetjih iz našega vzorca najpogosteje 

uporabljajo za navezovanje stikov, promocijo, pridobivanje informacij in idej iz tujine, za 

razumevanje gradiva in proučevanje dobrih praks. 

H4: Tečaji tujih jezikov so za socialna podjetja praviloma cenovno nedostopni.   

Od 39 socialnih podjetij, ki so označili, da se jezikovnih izobraževanj ne udeležujejo jih je 9 

takšnih, ki navajajo razlog za svojo neudeležbo v cenovni nedostopnosti takšnih izobraževanj, 

kar je 23 odstotkov. Ta odstotek ni niti dovolj velik, da bi lahko hipotezo v celoti potrdili, niti 

pa ni zanemarljiv, da bi jo lahko popolnoma ovrgli, saj kaže na to, da na trgu so socialna 

podjetja, ki bi se želela jezikovno izobraževati za namene svoje dejavnosti, v kolikor bi jim bilo 

takšno izobraževanje finančno dostopno.  

H5: Socialna podjetja menijo, da bi potrebovali dejavnosti prilagojeno tujejezično 

izobraževanje. 

Na podlagi zbranih odgovorov hipoteze, da socialna podjetja menijo, da bi potrebovali 

jezikovno izobraževanje, ki je prilagojeno njihovi dejavnosti znotraj socialnega podjetništva, 

ne moremo potrditi, saj zgolj 2 podjetji, ki se od 39 ne poslužujejo jezikovnih izobraževanj, 

navajata kot razlog nezadostno prilagojenost izobraževanja dejavnosti podjetja, medtem ko je 

vseh 6 socialnih podjetij, ki koristi jezikovno izobraževanje zadovoljno s prilagojenostjo le-

tega njihovih potrebam znotraj socialnega podjetništva. 

5.4 Jezikovno izobraževanje v socialnem podjetništvu v Sloveniji in predlogi 

izboljšav  

Menimo, da je izobraženost na področju tujih jezikov pomemben korak k razvoju panoge 

socialne ekonomije v Sloveniji, saj omogoča podjetjem sodelovanje in povezovanje s 

podobnimi podjetji v tujini, učenje skozi prizmo dobrih praks in dodaten finančni vir v obliki 

sredstev iz evropskih skladov. Za te namene so v socialnih podjetjih potrebni vodje, ki se 

zavedajo pomembnosti teh ciljev, jih sistematično razdelajo in svoje finančne ter časovne 

zmožnosti skrbno planirajo za njihovo dosego. Med drugim to pomeni tudi investicijo v 

jezikovna izobraževanja svojih zaposlenih kot enega izmed ključnih sredstev, kako te cilje 

doseči. Zaradi majhnosti socialnih podjetij in nerazvitosti socialne ekonomije pri nas vodje 

takšnih podjetij pogosto nimajo finančnih sredstev, ki bi bila namenjena posebej jezikovnemu 

izobraževanju.  
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Razmišljanja pri zamisli o tematiki naloge, pri pisanju tako teoretičnega kot empiričnega dela 

so nas pripeljala do dveh predlogov v smeri izboljšav jezikovnega izobraževanja v socialnem 

podjetništvu pri nas.  

Glede na odgovore anketnega vprašalnika je pri odgovorih, kjer so socialna podjetja izražala 

svoje mnenje o potrebnosti znanja tujih jezikov zdržema čutiti, da o tem področju niti ne 

razmišljajo veliko. Zadostuje jim, da imajo v svoji sredini to znanje v 1 osebi. Često je to vodja. 

Ker je socialno podjetništvo pri nas še zelo mlado, je tendenca razmišljanja k razvoju podjetij 

in njihovem preživetju. Nekatera so še celo v fazi razvoja idej. Tako se o dejavnostih, ki bi 

dodajale dodano vrednost razvoju, kot je npr. jezikovno izobraževanje zaposlenih, še ne 

razmišlja. 

Po drugi strani pa je večina socialnih podjetnikov pri nas prepričana, da znanje angleškega 

jezika zadostuje za dosego ciljev in razvoja dejavnosti. Sami menimo, da bi za namene večje 

razvitosti in povezovanja slovenske socialne ekonomije s tujo bilo potrebno znanje še vsaj 

enega izmed drugih evropskih jezikov, predvsem tistih, katerih države nam lahko s svojo 

razvitostjo socialne ekonomije služijo kot primeri dobrih praks (španščina, italijanščina, 

nemščina). Dodatno se nam zdi znanje nemščine in italijanščine pomembno tudi zaradi 

geografske bližine jezika, znanje francoščine pa zaradi dejstva, da se evropske institucije, ki 

imajo moč pripomoči k razvoju socialne ekonomije v Sloveniji, nahajajo v francosko govoreči 

državi. Zato menimo, da bi morala socialna podjetja, ki stremijo k dolgotrajnemu razvoju 

prioritetno nameniti del sredstev jezikovnemu izobraževanju svojih zaposlenih oziroma v svoje 

cilje vključiti tudi strategijo pridobitve sredstev za te namene. 

V tem duhu predlagamo, da bi bilo s strani razvoja socialne ekonomije v Sloveniji smiselno še 

bolj poglobljeno povezovanje s socialnimi podjetji v drugih državah, in sicer na način, da bi 

zaposleni v naših socialnih podjetjih odšli v tujino na delovno prakso. Tako bi skozi delo 

pridobivali tako znanje v okviru dejavnosti kot znanje tujega jezika. Lahko bi v tujino odhajali 

tudi z namenom prostovoljnega dela. Govorimo o t. i. delovni izmenjavi v tem sektorju. V svetu 

se namreč socialna podjetja ukvarjajo z raznimi podjetniškimi dejavnosti na področju razvoja 

in družbene koristnosti. Sodobno gospodarstvo se razvija s pomočjo modernih informacijskih 

tehnologij, vse več poudarka je na pridelavi in porabi lokalno pridelane hrane, proizvodnji 

naprav za proizvodnjo energije iz obnovljivih virov energije, varovanju okolja in podobno. Prav 

tako smo priča pospešeni globalizaciji, evropskim integracijskim procesom in 

internacionalizaciji trga dela, Slovenija pa je kot članica EU del teh procesov. Vedno več tujih 

podjetij je zaslediti tudi pri nas. Posledica omenjenih dejavnikov je ta, da so predvsem mala 

podjetja, še posebej socialna, lahko zaradi nezmožnosti komuniciranja v tujem jeziku žrtve 

izgubljanja poslov in poslovnih strank. Znanje tujih jezikov je prav tako temelj pri vključevanju 

v evropske projekte, ki lahko omenjenim podjetjem s finančnimi injekcijami nudijo zagon svoje 

dejavnosti ali pa jim znatno pomagajo pri nemotenem delovanju. Učenje tujih jezikov je tako 

pomembno ne le za vodje socialnih podjetij, temveč tudi za ostale zaposlene. Tako bi skozi 
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priložnostno, situacijsko in nezavedno interakcijo pridobivali na jezikovnih kompetencah in 

hkrati pri iskanju izboljšav v okviru svoje dejavnosti ter pri iskanju novih idej sodobne 

gospodarske dejavnosti. 

Tistim, ki so izrazili željo oziroma zavedanje pomembnosti po dodatnem jezikovnem 

izobraževanju, a se slednje zdi predrago, predlagamo rešitev problema v povezovanju socialnih 

podjetij v Sloveniji v združenje, katerega članarine bi lahko uporabili za učenje tujih jezikov, 

ali pa bi to vlogo prevzelo že obstoječe Združenje socialne ekonomije. Če dejstvo cenovne 

nedostopnosti učenja tujih jezikov povežemo z oceno, da bi bilo za socialna podjetja 

konstruktivno jezikovno izobraževanje, ki je prilagojeno določenemu socialnemu podjetju in 

njegovi dejavnosti, lahko sklepamo, da bi bil to za učitelje tujih jezikov poseben izziv zaradi 

raznovrstne dejavnosti socialnih podjetij in njihove majhnosti po številu zaposlenih. Iz 

ekonomskega vidika bi iz navedenih dejstev jezikovno izobraževanje ne bilo dovolj 

dobičkonosno, da bi se obstoječi pravni subjekti, ki se ukvarjajo s poučevanjem tujih jezikov, 

lotevali tega področja dela. Zato bi bilo predlagano povezovanje socialnih podjetij v združenje 

smiselno. Lahko pa bi to vlogo prevzelo že obstoječe Združenje socialne ekonomije, kot 

povezovalni domicil jezikovnega izobraževanja v socialnih podjetjih in spodbujalo 

organizirane oblike učenja izven obstoječih izobraževalnih sistemov. 
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6 ZAKLJUČEK 

Kljub kompleksnosti pojma socialnega podjetništva vse njegove definicije in interpretacije 

povezuje skupni cilj, tj. maksimizacija družbene oziroma ekološke koristi zaradi česar njegov 

razvoj postaja tudi bolj in bolj pomemben. Raziskava je pokazala, da gre v Sloveniji v 

socialnem podjetništvu za majhna podjetja, ki so začela intenzivno nastajati kot posledica in 

odgovor na gospodarsko krizo, ki je nastopila septembra 2008. Menimo, da je takrat ostalo na 

cesti veliko znanja in izkušenj, ki so ga začeli združevati v socialnem podjetništvu, saj je ravno 

ta sektor v tujini krizo prenesel brez odpuščanj in celo zaposloval, ko je klasično podjetništvo 

odpuščalo. Sektor socialnega podjetništva je torej v Sloveniji zelo mlad in slabo razvit, kar veča 

pomembnost permanentnega izobraževanja za razvoj in delovanje socialnih podjetij. V tujini 

namreč obstaja že razvita tradicija socialne ekonomije in socialnih podjetij, ki nam lahko služijo 

kot primeri dobrih praks, na podlagi katerih se lahko učimo in razvijamo slovensko socialno 

ekonomijo. Temu komplementarni kanal za razvoj pa je črpanje sredstev iz evropskih skladov, 

ki so temu tudi namenjena.  

Za dosego omenjenih ciljev pa je pomembno dobro znanje tujih jezikov, saj so le-ti sredstvo 

komunikacije. V današnji dobi globalizacije je namreč izrednega pomena, in vedno 

pomembneje bo, povezovanje z akterji socialne ekonomije izven Slovenije. Tako si brez znanja 

(vsaj) angleškega jezika, ki je vodilen jezik v mednarodnem sporazumevanju, ne moremo 

predstavljati poslovanja v 21. stoletju. Da pa lahko podjetje izkorišča priložnosti poslovanja na 

tujih trgih, sodelovanja s tujimi podjetji, sodeluje pri prijavah za razpisana finančna sredstva, 

promovira svoje podjetje v tujini in se uči na podlagi dobrih praks iz tujine, potrebuje kader, ki 

govori tuje jezike, saj lahko le tako naveže in ohranja stike ter dobro poslovno komunikacijo in 

sodelovanje. Za te namene je poleg angleščine vsaj ob slovenski meji potrebno tudi znanje 

nemščine in italijanščine, pri sodelovanju in navezovanju stikov z drugimi socialnimi podjetji 

v Evropi pa vsaj jezik države, v katerem določeno podjetje deluje. 

V naši raziskavi smo sledili odgovorom na vprašanja, kako in koliko je v socialnem 

podjetništvu v Sloveniji pomembno znanje tujih jezikov, katere so ovire za permanentno 

jezikovno izobraževanje zaposlenih v socialnem podjetništvu in kako usvojeno znanje iz 

vseživljenjskega jezikovnega izobraževanja vpliva na njihovo uspešnost delovanja v sektorju 

socialnih podjetij. Ker na temo jezikovnega izobraževanja v socialnih podjetjih ni veliko virov, 

smo zaradi določenih podobnosti socialnega podjetništva s klasičnim sklepali, da določeni 

prijemi in lastnosti v smislu povezav in sodelovanja s tujino, ki veljajo za slednjega v bistvu 

veljajo tudi za prvega. 

Opravljena raziskava nam je dala nekaj zanimivih izhodišč in poročilo stanja na področju 

učenja tujih jezikov v socialnih podjetjih v Sloveniji ter njegove pomembnosti. Odgovori dajejo 

jasno sliko, da so v tistih socialnih podjetjih, kjer se jezikovno izobražujejo zaposleni, to 

izključno vodje. Drugih zaposlenih, ki niso na poziciji vodje, socialna podjetja iz našega vzorca 

ne izobražujejo v tej smeri. Kar 39 od 45 vprašanih pa svojih zaposlenih jezikovno sploh ne 
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izobražuje. To je posebej zanimivo z vidika, da je več kot 90 odstotkov vprašanih socialnih 

podjetij pripisalo pomembnost znanju tujih jezikov. Tukaj gre bodisi za to, da so zaposleni v 

socialno podjetje že prišli z zadostnim znanjem tujega jezika bodisi za pomanjkanje sredstev za 

tovrstno izobraževanje. Videli smo namreč, da so na trgu podjetja, ki bi se želela jezikovno 

izobraževati, vendar si tega ne morejo privoščiti bodisi zaradi svojih nezadostnih finančnih 

zmogljivosti bodisi zaradi neprilagojenih cen jezikovnih izobraževanj takšnim povpraševalcem.  

Kar zadeva prijave na evropske razpise, se več kot polovica socialnih podjetij iz našega vzorca 

te poti ne poslužuje, od tistih, ki pa se, pa je približno polovica takšnih, ki se za te namene 

povežejo z drugimi socialnimi podjetji. Na splošno pa vidimo, da slovenska socialna podjetja 

na evropskih razpisih načeloma ne dosegajo večjih uspehov, kar lahko morda razložimo z 

dejstvom, da za socialna podjetja ni razpisanih veliko projektov. Prvi takšen se je začel peljati 

preko Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo leta 2016, ki je služil zagonu socialnega 

podjetja. Na ostalih razpisih lahko sicer socialna podjetja sodelujejo, vendar po pravilih, ki 

veljajo za vsa ostala podjetja, kar pa jim, glede na to, da gre pri nas vendarle za mlad in dokaj 

nerazvit sektor, v tekmi z ostalimi podjetji ne prinaša dovolj točk, da bi bila pri tem uspešna. 

Menimo, da bi bila smiselna dodatna raziskava v smeri neposredne povezanosti znanja 

angleškega jezika in uspešnosti pri prijavi na tovrstne razpise, saj bi tako lahko ugotovili, koliko 

je neuspešnost odvisna od pomanjkljivosti predstaviti dejavnost in ideje določenega socialnega 

podjetja v razpisni dokumentaciji zaradi nezadostnega znanja angleškega jezika (v katerem ti 

razpisi potekajo), koliko pa od same nedodelanosti idej in dejavnosti. 

 

Predlogi v smeri povezovanja socialnih podjetij tako s tujimi socialnimi podjetji z namenom 

učenja in prevzemanja rešitev kot tudi z drugimi domačimi socialnimi podjetji z namenom 

združevanja finančnih sredstev za namene jezikovnega izobraževanja zaposlenih se nam zdijo 

smiselni in ključni za obstoječo situacijo na področju socialne ekonomije v Sloveniji, saj bi to 

pripomoglo k hitrejšemu in večjemu razvoju na tem področju. Prav tako bi bilo smiselno s strani 

države in EU razmišljati v smeri večje podpore socialnim podjetjem v smislu razpisov za 

črpanje finančnih sredstev iz evropskih skladov, ki so prilagojeni socialni ekonomiji, saj bi s 

tem neposredno pomagali razvoju lokalnih skupnosti in regij, ki jih je ekonomska in 

zaposlitvena kriza najbolj prizadela. 
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PRILOGE 

Priloga 1 Anketni vprašalnik 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





Priloga 1 

 

Spoštovani socialni podjetnik! 

Sem Leon Posedel, študent Fakultete za management Univerze na Primorskem in pišem 

magistrsko delo z naslovom »Znanje tujih jezikov in pomembnost jezikovega izobraževanja v  

socialnih podjetjih v Sloveniji«. Vljudno prosim za izpolnitev anonimnega anketnega 

vprašalnika, ki bo namenjen izključno za analizo pri magistrski nalogi.  

Hvala za vašo pomoč in čas!  

 

1. Označite število zaposlenih v vašem socialnem podjetju. 

1–3  4–5  5–10 Več kot 10 

 

2. Označite dejavnost vašega socialnega podjetja. 

1. Izdelava produktov 

2. Storitvena dejavnost 

3. Zaposlovanje 

4.  Drugo: _____________________________________________________ 

 

3. Označite obliko vašega socialnega podjetja. 

1. d.o.o. 

2. Zavod 

3. Zadruga 

4. Društvo, zveza društev 

5. Ustanova 

6. Inštitut 

7.  Drugo: ______________________________________________________ 

 

4. Menite, da je socialno podjetništvo v Sloveniji: 

1. Dobro razvito 

2. Srednje razvito 

3. Slabo razvito 

 

5.  Na lestvici od 1 do 5 označite, kako pomembno je za vaše socialno podjetje znanje tujih 

jezikov. (1 = nepomembno, 5 = zelo pomembno) 

1 2 3 4 5 

 

6. Označite tuj jezik, s katerim nastopate v tujini. 

1. Angleščina 

2. Nemščina 

3. Italijanščina 

4. Španščina 

5. Hrvaščina 

6.  Francoščina 

7. Drugo: ___________________________________________________ 



Priloga 1 

 

7. Kdo v vašem socialnem podjetju komunicira s tujino?  

1. Vodja 

2.  Drugi zaposleni – delovno mesto, ki ga zaseda: ___________________________ 

3. S tujino ne sodelujemo, ker 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 

8. Komunikacijo v tujem jeziku uporabljamo za: 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

9. Prosimo označite naslednje trditve, ki veljajo za vaše socialno podjetje: 

1. Pri prijavah na razpise EU institucij v tujem jeziku imamo lastno znanje tujega jezika. 

2. Pri prijavah na razpise EU institucij v tujem jeziku nam dokumentacijo prevedejo 

prevajalci. 

3. Pri prijavah na razpise EU institucij v tujem jeziku se združujemo z drugimi 

socialnimi podjetji. 

4. Ne prijavljamo se na razpise EU institucij. 

 

10. Uspešnost vašega podjetja pri pridobivanju denarnih sredstev na evropskih razpisih, kjer 

je potrebna priprava dokumentacije v tujem jeziku: 

1. 0 – 24 % 

2. 25 – 49 % 

3. 50 – 74 % 

4.  75 – 100 % 

 

11.  Označite ali se vaše podjetje poslužuje jezikovnega izobraževanja za vaše zaposlene. 

1. Da – za vodje 

2. Da – za druge zaposlene  

3. Da – za vodje in druge zaposlene 

4.  Ne 

 

12. Če je odgovor na prejšnje vprašanje NE, prosimo označite naslednje trditve: 

1. Jezikovni tečaji so nam cenovno nedostopni. 

2. Želeli bi jezikovni tečaj prilagojen naši dejavnosti in socialnemu podjetništvu. 

3. Znanja tujih jezikov ne potrebujemo. 

4.  Drugo: 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 

13. Če je odgovor na 11. vprašanje DA, ali menite, da je jezikovno izobraževanje, ki se ga 

udeležujete prilagojeno vaši dejavnosti. 

1. Je dovolj prilagojeno. 

2. Je prilagojeno do neke mere, a bi si želeli bolj prilagojenega. 

3. Ni prilagojeno. 

 

 

Hvala za sodelovanje in veliko uspehov pri vašem delu! 


