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III 

 

POVZETEK 

 

Socialno podjetništvo na trg prinaša dodatno ponudbe proizvodov in storitev, ki so v javnem 

interesu in hkrati omogoča družbi reševati socialne, okoljske, gospodarske in druge probleme. 

S svojo prisotnostjo na trgu ustvarja nova delovna mesta za socialno najbolj ranljive skupine 

ljudi. Socialna ekonomija in socialno podjetništvo, ki pomeni predvsem obliko uresničevanja 

idej socialne ekonomije, v mnogih državah sveta predstavlja resno alternativo tržni ekonomiji, 

kaže pa tudi dobre rezultate. V Sloveniji iz leta v leto pada delež pridelane hrane, kar bi z 

oživljanjem kmetij zanesljivo spremenili. Če torej povežemo zaposlitev marginalnih iskalcev 

zaposlitve in strokovnjakov, oživljanje podeželja, turizem in pridelavo ekološke hrane, lahko 

ustanovimo socialno podjetje, ki ima velike možnosti, da živi oz. poslovno solidno deluje. V 

magistrski nalogi predstavljamo možnost preoblikovanja ekološke kmetije v socialno podjetje 

v skladu s slovensko zakonodajo. Ekološka kmetija dokazuje, da skupnost na kmetiji lahko 

preživi z naravnimi viri. 

 

Ključne besede: socialna ekonomija, socialno podjetništvo, socialno podjetje, socialni 

podjetnik, financiranje socialnih podjetij, merjenje uspešnosti socialnih podjetij, ekološka 

kmetija 

 

SUMMARY 

 

Social entrepreneurship brings to the market additional resources of products and services, 

which are in public interest, contemporary it allows to solve social, economic, environmental 

and other problems to the society. With its presence on the market social entrepreneurship 

creates new working positions for vulnerable groups. Social economy and social 

entrepreneurship, which mainly appears in form of implementation of social economy, 

already represent serious alternative to the conventional economies with showing good results 

in many countries all over the world. In Slovenia, year by year the production of food is 

decreasing, which could be changed with reviving farms. If we connect the recruitment of 

marginal groups looking for an employment and experts, reviving of Country, tourism and 

production of ecologic food, we are able to establish social company, which has a great 

possibility to live or to be solvent. In master's thesis there is introduced the possibility of 

transformation of ecological farm into a social company in correspondence with Slovenian 

law. Ecological farm proves that the community on the farm can survive with natural 

resources. 

 

Keywords:  social economy, social entrepreneurship, social company, social entrepreneur, 

financing of social companies, measuring the success of social companies, ecological farm 
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V 

 

ZAHVALA 

 

V življenju nas spremlja veliko dobrih ljudi. Če te osebe še podpirajo, razumejo in spoštujejo, 

si lahko resnično hvaležen. Zato iskrena hvala sorodnikom, prijateljem in profesorjem. Hvala 

mentorici, ki je razumela in podprla moje razmišljanje in delovanje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

»Socialni podjetniki niso zadovoljni zgolj s tem, da dajejo ljudem ribo ali da jih učijo ribariti. 

Vztrajali bodo, dokler ne bodo naredili revolucije v ribiški industriji.«  

(Bill Drayton, Funder of Ashoka). 
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1 UVOD 

 

 

1.1 Opredelitev obravnavanega problema in teoretična izhodišča 

 

Z globalizacijo in tehnološkimi spremembami smo priča velikim izgubam delovnih mest in  

staranju prebivalstva. Takšne spremembe postavljajo v ospredje socialno podjetništvo kot 

enega izmed učinkovitih odgovorov na navedene težave. 

 

Socialna podjetja s svojim nastopom na trgu delujejo kot klasična podjetja, ki imajo 

proizvode, storitve, kupce, trge, prihodke in odhodke. S ponudbo proizvodov in storitev, ki so 

družbeno koristna, prispevajo k novemu razvoju, potrošnikom omogočajo dodatno izbiro, 

razvijajo nove možnosti zaposlovanja ranljivih skupin na trgu dela in povečujejo kakovost 

življenja v družbi. Pri poslovanju delujejo neprofitno in dosežen dobiček vlagajo v razvoj 

osnovne dejavnosti (Črnak-Meglič 2013). 

 

Prve zametke socialnih podjetij najdemo v 17. stoletju med angleško revolucijo, ko so 

nastajala podjetja v obliki zadrug oziroma kooperativ. O sodobnem načinu delovanja 

socialnih podjetij govorimo v 19. stoletju, ko so se pojavile nove oblike organizacij in 

podjetij, kot odgovor na težave v tedanjem gospodarskem sistemu. Ta koncept iz 19. stoletja 

se je uveljavil predvsem preko zadrug in tako imenovanih prijateljskih družb, katerih cilj ni 

bil zgolj doseganje dobička, temveč zagotavljanje dobrin in storitev na enakopravnejši in bolj 

demokratični način. V 90. letih prejšnjega stoletja pa je socialno podjetništvo deležno pravega 

razcveta (Črnak-Meglič 2013). 

 

V Evropski uniji socialno podjetništvo ustvarja povprečno preko deset odstotkov BDP in prav 

takemu odstotku sledi tudi število zaposlenih. V Sloveniji do nedavnega ta sektor ni bil 

prepoznan kot pomemben za socialno - ekonomski razvoj države, prav tako ni bil upravičen 

do državne pomoči na razpisih gospodarskega značaja. Prihodki socialnega podjetništva v 

Sloveniji predstavljajo le 1,5 odstotka BDP, kar pomeni, da ima Slovenija na tem področju 

številne priložnosti. Če gledamo potrošniško družbo, kjer so zelo šibke moralne vrednote, 

globalizacija, tehnološki trend, ki govori o zmanjšanju prostih delovnih mest, so v socialnem 

podjetništvu velike rezerve na področju ekoloških, družbenih in ekonomskih izzivov (RTV 

Slovenija 2013).  Tako v času izrazitega kapitalizma socialno podjetništvo predstavlja svoje 

vrednote in pozitivne družbene spremembe. Vse te vrednote skupaj s pozitivnimi družbenimi 

spremembami, novimi pojavi in novimi zaposlitvenimi priložnostmi bi lahko pomenile preboj 

in izhod iz krize. Socialno podjetništvo je torej priložnost za pravičnejše gospodarstvo, z 

občutkom odgovornosti za okolico, sočloveka in družbo. Številni primeri dobrih praks iz 

razvitih evropskih držav in sveta kažejo, da omogočajo socialna podjetja, zadruge in 

kooperative kakovostnejše življenje svojih članov in zaposlenih ter bistveno prispevajo k 

razvoju dejavnosti in okolja. 
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V Sloveniji smo leta 2011 sprejeli Zakon o socialnem podjetništvu, sledil mu je pravilnik o 

spremljanju poslovanja socialnih podjetij. Na podlagi zakona je vlada sprejela strategijo 

razvoja socialnega podjetništva za obdobje 2013-2016. Pristojno ministrstvo je izdelalo 

program ukrepov za izvajanje strategije in predlagalo vladi uredbo o določitvi socialnega 

podjetništva. Imamo strokovne organe (svet za socialno podjetništvo) in uradno definicijo 

socialnega podjetja (Vadnjal 2014). Kljub tem dejstvom pa še vedno ne moremo trditi, da v 

Sloveniji socialno podjetništvo daje dovolj velik prispevek k povečanju gospodarske rasti in  

k ustvarjanju novih delovnih mest. Smo šele na začetku te oblike podjetij. Zaradi šibkosti 

subjektov, ki razvijajo dejavnost socialnega podjetništva, potrebujemo finančna orodja in 

instrumente za njihov razvoj, saj lahko le tako razvijemo in udejanjimo dobro zamisel (Črnak 

Meglič 2013). 

 

V Strategiji za razvoj socialnega podjetništva je zapisano, da je eden izmed strateških 

razvojnih ciljev tudi razvoj ekološkega kmetijstva, s poudarkom na odzivnosti, glede na 

pričakovanja potrošnikov, s ciljem povečanja stopnje samooskrbe v Sloveniji.  

 

Bavec ugotavlja: »Povprečna velikost ekološke kmetije je podobno kot v večina drugih 

evropskih državah z 12,7 ha skoraj dvakrat večja, kot je povprečna velikost vseh kmetij v 

Sloveniji« (2014). Ekološko kmetijstvo je tako priložnost za manjše kmetije. Z združevanjem 

ekoloških kmetij v zadruge bi lahko na področju socialnega podjetništva naredili velik preboj. 

 

Grmadnik ugotavlja: »V Sloveniji je približno 50.000 opuščenih kmetij in kmetijskih 

zemljišč« (2012). Na opuščeni kmetiji je lahko odlična poslovna priložnost socialno 

podjetništvo.  Opuščene kmetije ponovno zaživijo in na tak način ohranjajo krajino, hkrati pa 

dajejo prispevek k deležu pridelane hrane. 

 

Po definiciji MKGP: »Ekološko kmetijstvo temelji na ravnovesju v sistemu tla-rastline-živali-

človek in sklenjenem kroženju hranil v njem. V ekološkem kmetijstvu ne uporabljamo 

kemično-sintetičnih gnojil in pesticidov, rastnih regulatorjev in hormonov; prepovedana je 

tudi raba gensko spremenjenih organizmov (GSO) in njihovih produktov. Namesto tega 

uporabljamo metode, ki temeljijo na racionalni rabi naravnih virov, kot je kolobar, 

pridelovanje vmesnih posevkov z metuljnicami, ki vežejo dušik, živalska gnojila, zeleno 

gnojenje in kompost, biotični nadzor škodljivcev, na bolezni in škodljivce odporne sorte 

rastlin in druge tehnike« (2006, 9). 

 

MKGP ugotavlja: »Osrednjo vlogo v ekološkem kmetijstvu imajo tla kot živ (eko)sistem. Kar 

iz njih vzamemo, moramo vrniti, s čimer zagotovimo, da je kmetijstvo resnično trajnostno. 

Zato so metode ekološkega kmetovanja usmerjene v ohranjanje rodovitnosti tal in 

minimiziranje vplivov na okolje. Močno je poudarjeno učinkovito upravljanje virov, kroženje 

hranil, varovanje okolja, biotska raznovrstnost in živalim prilagojena reja« (2006, 9). 
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V magistrski nalogi izhajamo iz obstoječih spoznanj o socialnem podjetništvu in analiziramo 

tematiko v Sloveniji in po svetu. S pomočjo analize primarnih virov bomo proučili prakso 

socialnega podjetništva, ki kaže razumevanje koncepta socialnega podjetništva. Pri tem pa 

bomo predstavili socialno podjetništvo na primeru ekološke kmetije. 

 

 

1.2 Namen in cilji raziskave 

 

Gospodarska kriza je sprožila številna vprašanja glede podjetniških modelov poslovanja. 

Socialno podjetništvo je alternativa, ki odpira možnost skupnega ustvarjanja dodane vrednosti 

in ponuja priložnosti za inovativno zaposlovanje ranljivih ciljnih skupin na trgu dela. V 

Sloveniji je rast socialnega podjetništva preskromna, ki ob zmernem tveganju ne izkoristi v 

celoti zmožnosti organizacije in priložnosti v okolju (Vaupot 2014, 1556).  

 

 

1.2.1 Namen raziskave 

 

Oživljanje podeželja, nove možnosti zaposlitve težje zaposljivih ljudi, turizem in pridelava 

ekološke hrane omogoča ustanovitev socialnega podjetja, ki ima velike možnosti, da uspešno 

poslovno deluje. Po podatkih Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano število kmetij, 

ki se preusmerja v ekološko kmetijstvo, raste. Prav tako Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo 

in prehrano ugotavlja: »Vse večje je povpraševanje potrošnikov po ekoloških pridelkih in 

živilih ter vse večji obseg prometa s temi živili ne samo v Sloveniji, temveč po vsej Evropi in 

ostalem svetu«  (2015). 

 

Vsa ta dejstva, predvsem pa zavedanja pomena samooskrbe v Sloveniji, bomo preučili z 

možnostjo vzpostavitve socialnega podjetništva na ekološki kmetiji in opozorili na ovire in 

priložnosti pri takšnem konceptu preoblikovanja. Namen magistrske naloge je ugotoviti 

glavne elemente, ki so pomembni za uvedbo socialnega podjetništva na ekološki kmetiji. 

 

 

1.2.2 Cilji raziskave 

 

V magistrski nalogi bomo: 

- Podali teoretična izhodišča domačih in tujih avtorjev s področja socialnega podjetništva. 

- Predstavili razlike med klasičnimi podjetji in socialnimi podjetji. 

- Predstavili dobre prakse socialnega podjetništva doma in v tujini. 

- Preučili podporno okolje za socialno podjetništvo. 

- Preučili razvojne možnosti socialnega podjetništva. 

- Poizkušali osvetliti in razumeti pomembnost socialnega podjetništva za podjetja in 

posameznika, kot tudi državo. 

- Raziskali pomen in vlogo socialnega podjetnika v današnji družbi. 



4 

 

- Ugotovili in predstavili glavne elemente, ki so pomembni za uvedbo socialnega 

podjetništva na ekološki kmetiji. 

 

 

1.2.3 Raziskovalna vprašanja 

 

Z magistrsko nalogo bomo odgovorili na naslednje raziskovalno vprašanje: 

Kateri glavni elementi so pomembni za uvedbo socialnega podjetništva na ekološki kmetiji? 

 

 

1.3 Predstavitev raziskovalnih metod 

 

V okviru magistrske naloge bomo v prvem delu, kjer bomo proučevali socialno podjetništvo, 

opisali posamezne pojave, ki so vezani na področje socialnega podjetništva (metoda 

deskripcije), predstavili spoznanja, stališča, sklepe študij in raziskav tujih in domačih avtorjev 

in primere dobrih praks (metoda kompilacije).  

 

V drugem delu (analiza možnosti prehoda ekološke kmetije v socialno podjetništvo) 

raziskovanja in iskanja odgovorov na raziskovalno vprašanje bo študija primera ekološke 

kmetije. Izvedli bomo analizo vključevanja ekološke kmetije v novo obliko podjetništva – 

socialno podjetništvo, predstavili ovire, s katerimi se bo socialno podjetje soočalo z 

morebitnim vključevanjem ranljivih skupin, predstavili podporno okolje na lokalni in državni 

ravni, prikazali informacije o zahtevanih minimalnih splošnih in specifičnih pogojih za 

vključitev v novo obliko podjetništva in povzeli dobro prakso izkustvenih znanj uvajanja 

takšnih oblik podjetništva v podobni dejavnosti. Za namene pridobitve kvalitativnih podatkov 

oziroma identificiranja razumevanja socialnega podjetništva, možnosti udejanjanja 

perspektive poslovnega modela v slovenskem okolju, tržne ureditve in trga uporabnikov 

bomo izvedli poglobljene intervjuje vodstvenega kadra, in sicer s predstavniki ekološke 

kmetije, dobre prakse že uveljavljenega socialnega podjetja, lokalne skupnosti in predstavniki 

Kmetijsko gozdarskega zavoda Maribor. Z intervjuji bomo zbrali podatke, stališča in 

mišljenja intervjuvancev o raziskovalnem problemu.  

 

V tem delu se bomo posvetili tudi pravnim podlagam, ki veljajo za področje socialnega 

podjetništva, ter registraciji socialnega podjetja in listinah, ki jih je potrebno zagotoviti zato, 

da ustanovimo socialno podjetje. To bomo dosegli s pomočjo analize Zakona o socialnem 

podjetništvu, Pravilnika o spremljanju poslovanja socialnih podjetij, Uredbe o določitvi 

dejavnosti socialnega podjetništva (status nepridobitne pravne osebe, izpolnjevanje določenih 

pogojev glede opravljanja dejavnosti in zaposlovanja ter druge pogoje, ki jih določa zakon). 

Analizirali bomo spodbude iz javnih sredstev (sem sodijo različne finančne spodbude na 

državni in lokalni ravni, kot je zagotavljanje začetnega kapitala za hitrejše ustanavljanje in 

zagon novih podjetij, zagotavljanje ugodnejših virov financiranja za razvojne naložbe podjetja 

(subvencije, garancije)).  
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1.4 Omejitve in predpostavke raziskave 

 

Dobre prakse socialnega podjetništva v državah Evropske unije in po svetu  nam kažejo, da so 

socialna podjetja v času krize manj ranljiva. Zato predpostavljamo, da so socialna podjetja 

prihodnost podjetništva, saj sledijo družbenim, okoljskim ter ekonomskim ciljem in 

upoštevajo potrebe ranljivih skupin, hkrati pa ohranjajo poslovno fleksibilnost. Socialna 

ekonomija obstaja, raste, a kljub temu ni možno podati enotne definicije socialnega 

podjetništva, saj različne kulture dajejo različno težnjo obravnavanemu problemu. 

 

V Sloveniji smo na področju socialnega podjetništva šele na začetku poti (od leta 2011 Zakon 

o socialnem podjetništvu, prva podjetja registrirana v letu 2012, do danes je nastalo več 

mladih novih podjetij različnih pravnih oblik, določeni ukrepi in akcijski načrti na tem 

področju so v nastajanju).  

 

Kljub temu da imamo veliko dobrih praks socialnega podjetništva, se bomo omejili le na šest 

primerov, od tega tri na področju ekološkega kmetijstva. 

 

V magistrski nalogi se bomo osredotočili na ekološko kmetijo, ki je že tržno usmerjena. 

Ekološka kmetija ima registriranih 21 različnih dejavnosti. Zato pričakujemo omejitve zaradi 

birokratskih ovir, ki jih zahteva pravna ureditev ustanavljanja socialnega podjetja. Zakon o 

socialnem podjetništvu natančno določa dejavnosti socialnega podjetništva in za ekološko 

kmetijo s številnimi dejavnosti je to lahko velika ovira.  

 

Za izbrano ekološko kmetijo bomo izvedli intervjuje z udeleženci, ki so tako ali drugače že 

povezani z ekološko kmetijo. Osredotočili se bomo na lastnika kmetije, lokalno skupnost in 

Kmetijsko gozdarski zavod Maribor. Dodatno bomo vključili tudi intervju s predstavnikom 

socialnega podjetja, ki se ukvarja s podobno dejavnostjo.  
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2 SOCIALNO PODJETNIŠTVO 

 

Socialno podjetništvo je področje, ki pomembno prispeva k povečanju gospodarske rasti, 

ustvarjanju novih delovnih mest in pravičnejši razporeditvi dohodkov in premoženja. Zaradi 

pozitivnih odzivov v času gospodarske krize to področje pridobiva vse večje priznanje tudi v 

Evropi. 

 

 

2.1 Opredelitev socialnega podjetništva 

 

O podjetništvo govorimo takrat, ko dojamemo potrebe ljudi in družbe, prepoznamo 

priložnosti in ravnanja za njihovo zadovoljevanje ter uresničevanje teh potreb. V sodobni 

družbi se potrebam pridružijo želje, ki dodatno povečujejo možnosti podjetniškega 

udejstvovanja za opravljanje raznovrstnih dejavnosti (Mesojedec idr. 2012, 10). 

 

Podjetništvo ponavadi dojemamo kot gospodarsko dejavnost, s katero pridobimo denarna 

sredstva. Na mnogih področjih družbenega življenja se izvajajo dejavnosti s podjetniškimi 

značilnostmi, katerih pa namen in cilj ni le povezan s pridobivanjem dobička. Govorimo o 

tako imenovani socialni ekonomiji (angleško social economy, v slovenskem jeziku tudi o 

družbeni ekonomiji), ki ima dolgo zgodovino. Po medsebojni pomoči v krizah 19. stoletja so 

nastajale različne družbe, kot so vzajemne, podporne, delavske in zadružne organizacije 

(Mesojedec idr. 2012, 10). 

 

Socialna podjetja so podjetja, ki so umeščena med profitnim delom gospodarskega sektorja, 

katerega motiv je dobiček, ter javnim sektorjem, katerega motiv je javno, skupno dobro. Na 

sliki 1 je prikaz umestitve socialnega podjetništva med sektorji. 
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Slika 1: Umestitev socialnega podjetništva med sektorji  

Vir: Mesojedec 2012, 13. 

 

Socialna ekonomija se nanaša na zadruge (kooperative), vzajemne družbe, združenja, 

fundacije, nepridobitne organizacije in druge oblike podjetništva, katerih namen ni ustvariti 

čim večji finančni dobiček za lastnike, ampak zagotavljati storitve ali izdelke svojim članom. 

Socialno podjetništvo, pogosto imenovano podjetništvo v imenu družbe, predstavlja podjetja, 

katerih temelji cilje so povezani z zadovoljevanjem potreb posameznikov in skupnosti ter 

demokratični delitvi dobička, vodijo pa jih vrednote, kot so samostojno delovanje, enakost, 

demokratičnost odločanja, sodelovanje in dajanja prednosti doseganja družbenih učinkov pred 

ustvarjenjem dobička. V socialnih podjetjih temelji sodelovanje članov in delavcev na načelih 

krepitve moči, udeleženosti ter kolektivne in individualne odgovornosti. Poslovne prakse 

prikazujejo velike učinke socialne ekonomije, ki je bila v preteklosti velikokrat spregledana, 
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vendar pridobiva gospodarski in socialni pomen, predvsem pa kaže na pomembnost 

enakomernejše, pravičnejše razdelitve bogastva, skrbi za okolje in zagotavljanja trajnostnega 

razvoja družbe (Zidar 2010, 45). 

 

Slika 2: Prevladujoče formalne oblike socialne ekonomije v EU  

Vir: Zidar 2013, 292. 

 

Po podatkih CIRIEC (Monzón in Chaves 2012, 46) deluje v okvirih socialne ekonomije 10 % 

vseh organizacij (brez javnih družb). To so organizacije, ki sodijo v večini med mikro, 

majhna in srednja podjetja in zaposlujejo 6,5 % (14,5 milijonov) vseh aktivno zaposlenih v 

EU27. V Evropski uniji kar 99 % vseh podjetij sodi v kategorijo mikro, majhna in srednja 

podjetja. Kljub gospodarski krizi, ki vztraja v državah EU vse od leta 2008, organizacije 

socialne ekonomije niso odpuščale. Po podatkih, ki so se primerjali med obdobjema 2002 – 

2003 in 2009 – 2010 je zaznati rast zaposlovanja v obsegu 0,5 %, kar predstavlja 3,5 milijona 

novih zaposlitev. Vendar med državami EU so precej velike razlike glede na delež 

zaposlenosti v organizacijah socialne ekonomije. Kot primer navedimo, da na Švedskem ta 

delež znaša 11,16 %, v Sloveniji pa zgolj 0,73 % od vseh plačanih zaposlitev. 

 

Socialno podjetništvo predstavlja tisti trajnostni koncept gospodarstva, ki ga odlikujejo 

značilnosti, kot so odpornost na tržne pretrese, ogromne zmožnosti za socialno integracijo in 

zaposlovanje ter dobra prilagojenost lokalnim problemom (Svet za socialno podjetništvo 

2013, 4).  
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Socialno podjetništvo krepi družbeno solidarnost in kohezijo, spodbuja prostovoljstva in 

sodelovanje ljudi, spodbuja novitete družbe za reševanje gospodarskih, okoljskih, socialnih, in 

drugih problemov, na trgu zagotavlja dodatno ponudbo proizvodov in storitev, ki so 

usmerjena v uresničevanje javno koristnih namenov, razvija nove možnosti zaposlovanja, 

zagotavlja dodatna delovna mesta ter socialno integracijo in poklicno reintegracijo najbolj 

ranljivih skupin ljudi na trgu dela (Svet za socialno podjetništvo 2013, 4). 

 

 

Slika 3: Temelji socialnega podjetništva  

Vir: Mesojedec 2012, 3. 

 

Organizacije socialne ekonomije in socialna podjetja se usmerjajo k razvoju socialnih 

inovacij. Pojem socialna inovacija se nanaša na nove ideje (izdelke, storitve ali modele), ki se 

odzivajo na socialne potrebe ter hkrati oblikujejo nove družbene odnose in sodelovanje. Gre 

torej za družbeno koristne inovacije, saj neposredno povečujejo zmožnost odzivanja in 

ukrepanja družbe (Murray idr. 2010, 3). 

 

Družbeno odgovornost podjetij pa Evropska komisije definira kot odgovornost podjetij, da v 

svoje poslovanje s prizadevanjem vključijo skrb za socialni, etični ter okoljski vpliv na družbo 

ter njihov vpliv na potrošnike in človekove pravice (European Commission COM 681/2011, 

6).     

 

Poznamo tri modele socialnega podjetništva, ki so predstavljeni v nadaljevanju. Ustanovitev 

socialnega podjetja pri odprtem modelu socialnega podjetništva ni omejena le na klasično 

statusno obliko pravne osebe (npr. d. o. o., d. n. o., k. d., d. d., ipd. ), ampak lahko podjetje 

Temelji 
socialnega 

podjetništva 

spoštovanje 
podjetniškega duha kot 
zasebna, avtonomna, 

podjetniško orientirana 
organizacija, ki bo 

delovala z namenom 
produkcija blaga ali 

storitev 

usmeritev delovanja v 
uresničevanje javno 
koristnih namenov 

razvijanje novih 
možnosti za 

zaposlovanje ter 
integracija ranljivih 
skupin na trg dela 

krepitev socialne 
kohezije in socialnega 

kapitala 

spodbujanje 
sodelovanja ljudi in 

prostovoljstva 



10 

 

deluje tudi kot zavod oziroma društvo. Za odgovornost obveznosti socialnega podjetja, se 

uporablja tisti zakon, ki ureja konkretno pravno organiziranost posamezne vrste pravne osebe. 

 
Preglednica 1: Trije modeli socialnega podjetništva   

Poimenovanje modela Značilnost modela 
 

ODPRTI MODEL  

(Italija, Španija, Portugalska, Slovenija) 

Pomembno je poslanstvo organizacije, ki 

mora biti socialno in ne pravno 

organizacijska oblika. 

ZADRUŽNI MODEL 

(pred uvedbo odprtega modela: Italija, 

Španija, Poljska; danes: Kenija, Senegal, 

Gana) 

 

Izvajalci so lahko le zadruge s socialnim 

ciljem. 

 

MODEL SOCIALNIH DRUŽB 

(Belgija, Finska, Velika Britanija) 

Socialna podjetja lahko ustanavljajo tudi 

pridobitne družbe, ki svoj nepridobitni 

namen dokažejo z delitvijo dobička. 

Vir: Zidar 2013, 295. 

 

Pri odprtem modelu je poslanstvo organizacije nepridobitnost in usmerjenost k doseganju 

pozitivnih družbenih učinkov. Organizacije svojo dejavnost v celoti ali delno opravljajo na 

trgu. Pridobivajo lahko različne subvencije, kot so subvencije za zaposlovanje določene 

ranljive skupine, ki se srečuje z revščino in socialno izključenostjo ali so izključene iz trga 

dela oziroma delujejo v dejavnostih, katerih namen je doseganje pozitivnih družbenih, 

okoljskih in ekonomskih učinkov (Zidar 2013, 295). 

 

V literaturi najdemo različne poskuse definiranja in poimenovanje socialnega podjetništva. 

Zraven izraza socialno podjetništvo še zasledimo poimenovanja, kot so socialna ekonomija, 

družbeno podjetništvo, solidarno gospodarstvo, … Socialna podjetja se po vsebini kot 

pomenu razlikujejo glede na kulturne, zgodovinske, politične in ekonomske značilnosti 

okolja, v katerem se razvijajo. Zato enotne definicije socialnega podjetništva ni možno podati. 

Tudi širši družbeni cilji, ki jih socialna podjetja zasledujejo, se lahko od okolja do okolja 

razlikujejo in temu primerno tudi njihovi proizvodi in storitve, ki so namenjene končnim 

potrošnikom. V nadaljevanju predstavljamo nekaj definicij izbranih intelektualcev.  
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Preglednica 2: Izbrane definicije socialnega podjetništva  

Vir Definicije socialnega podjetništva 

Austin, J., 

Stephenson, H., 

& Wei-Skillern, 

J. ( 2006) 

 

Socialno podjetništvo kot inovativna dejavnost, ki ustvarja socialno 

vrednost in se lahko pojavi znotraj ali med neprofitnim, poslovnim ali 

državnim sektorjem. 

 

 

Johnson (2000) 

Socialno podjetništvo se pojavlja kot inovativen pristop za obravnavanje 

kompleksnih družbenih potreb, s poudarkom na reševanju družbeno 

socialnih problemov. Dejavnosti socialnega podjetništva izbrišejo 

tradicionalne meje med javnim, zasebnim in neprofitnim sektorjem in 

daje poudarke na hibridnih modelih neprofitnih organizacij in dejavnosti. 

 

Nichols, A. 

(2007) 

Socialno podjetništvo je iskanje novosti, namenjene izrecno za 

izboljšanje družbenih koristi, ki nastajajo v podjetniških organizacijah in 

prispevajo k družbenim spremembam. 

 

Mair, J. & Marti, 

I. (2006) 

Socialno podjetništvo: Inovativni modeli za zagotavljanje izdelkov in 

storitev, ki zadovoljijo osnovne potrebe (pravice), ki nastanejo zaradi 

nezadovoljstva z državnimi in gospodarskimi institucijami. 

 

*Alvord, Brown, 

& Letts (2004) 

Socialno podjetništvo ustvarja inovativne rešitve za socialne (družbene) 

probleme in mobilizira ideje, zmogljivosti, vire in socialne dogovore, ki 

so potrebni za trajnostno socialno (družbeno) preoblikovanje. 

 

*Saďd Business 

School (2005) 

Socialno podjetništvo lahko opredelimo kot strokovno, inovativni in 

trajnostni pristop k sistemskim spremembam, ki odpravlja socialno tržne 

nepopolnosti in najde priložnosti. 

 

 

*Mort, 

Weerawardena, 

& Carnegie 

(2002) 

Socialno podjetništvo je večdimenzionalni konstrukt, ki vključuje izraz 

podjetniško uspešnega vedenje za doseganje socialnega poslanstva, 

usklajenega enotnega namena in delovanja pri soočanju z moralno 

kompleksnostjo, sposobnost spoznavanja priložnosti za ustvarjanje 

socialne vrednosti in sprejemanje pomembnih ključnih odločitev s 

pomočjo značilnosti, kot so inovativnost, proaktivnost in prevzemanja 

tveganja. 

 

 

*Dees (1994) 

Socialna podjetja so zasebne organizacije, namenjena reševanju 

socialnih problemov, ki so namenjeni marginalnim skupinam in 

zagotavljanju družbeno pomembnih dobrin, ki jih niso po njihovem 

mnenju ustrezno izvajale javne agencije ali zasebna podjetja. Te 

organizacije zasledujejo cilje, ki niso ovrednotene samo z garancijo 

dobička, tržno prodornostjo ali podpore volivcev. 
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Vir Definicije socialnega podjetništva 

 

 

*Haugh & Tracey 

(2004) 

Socialno podjetje je skupen izraz za vrsto organizacij, ki trgujejo za 

socialni (družbeni) namen. Združuje ga inovativnost, podjetništvo in 

socialni namen in želi biti finančno vzdržno z generiranjem prihodkov iz 

trgovanja. Njihovo socialno poslanstvo so družbene koristi pred 

dobičkom. Če ima podjetje presežek, se ta uporablja za uresničevanje 

socialnih ciljev skupine upravičencev ali skupnosti, in se ne razdeli 

lastnikom v podjetju. 

Vir: Cukier idr. 2011, 102. 

Vir: Mair in Marti 2005, 4*. 

 

Evropska komisija v Pobudi za socialno podjetništvo (European Commission COM 682/2011, 

2-3) področja socialnega podjetništva ne želi omejevati z definicijo, zato pri opredelitvi 

uporablja načela, ki se upoštevajo v večini držav članicah. Socialna podjetja opredeljuje kot 

podjetja:  

- z veliko število socialnih inovacij, katerih je glavni razlog za opravljanje poslovnih 

dejavnosti socialni ali družbeni cilj v interesu skupnosti,  

- ki presežke prihodkov nad odhodki  ponovno investirajo za uresničitev socialnega cilja, 

- kjer načela demokratičnosti, udeležbe in socialne pravičnosti kot poslanstvo izražajo tudi 

v organizacijski strukturi in lastniških razmerjih. 

Evropska unija pri razumevanju socialne ekonomije izhaja iz teh splošnih načel, vendar 

pravno uredite prepušča posameznim državam. 

 

V deželah, ki so manj razvita, je socialnega podjetništva več, saj se socialni problemi bolj 

postavljajo v ospredje. Če pa pogledamo še iz druge plati, pa ugotovimo, da je tovrstnega 

podjetništva več v deželah, ki so bolj razvita in bogata, saj se posamezniki z zadovoljevanjem 

svojih potreb kasneje usmerijo tudi v zadovoljevanje osnovnih potreb šibkejših (Rebernik idr. 

2009, 104). 

 

Socialno podjetništvo je s svojim učinkovitim prispevkom k reševanju novih socialnih 

problemov dalo svoj prispevek tudi k rasti tradicionalnih dejavnostih, kot so kmetijstvo, 

industrija, storitve, trgovina na drobno, bančništvo in vzajemno zavarovanje. Socialnemu 

podjetništvu se tako daje veliko priznanje k veljavi doseganja stabilne in trajnostne 

gospodarske rasti, pravičnejše razdelitve dohodkov in premoženja, usklajevanja storitev s 

potrebami, večje veljave gospodarske dejavnosti, ki se izvajajo na podlagi socialnih potreb, 

novih možnosti zaposlitev na trgu dela ter intenzivne krepitve gospodarske demokracije. 

Rastoče zanimanje za socialno podjetništvo tako predstavlja novo področje, ki bo z 

zagotavljanjem pravih odgovorov na nove izzive svetovnega gospodarstva in družbe postalo 

vedno bolj nepogrešljivo (Monzón in Chaves 2012, 102). 
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2.2 Opredelitev socialnega podjetnika 

 

Socialni podjetniki so razumno ozaveščeni ljudje, ki s svojimi inovativnimi podjetniškimi 

idejami iščejo odgovore na družbene izzive. Zadovoljevanje potreb, ki jih državni sistem 

blaginje ne bo ali ne zmore zadovoljiti, so njihove priložnosti (Saše 2014, 1475). 

 

Cilj socialnega podjetnika je realizacija zastavljenih načrtov, ki ga doseže z zbiranjem in 

organiziranjem potrebnih virov, kot so ljudje, prostovoljci, denar in delovni prostori. Tudi 

profitno usmerjena organizacija oziroma podjetnik lahko veliko prispeva k uresničevanju 

širših družbenih ciljev, če je naravnano družbeno odgovorno, kar pomeni, da v okviru 

poslanstva sprejme vrednoto, da bo del presežka prihodkov nad odhodki namenjalo za 

uresničevanje širših potreb družbe, v kateri deluje (Saše 2014, 1475). 

 

Socialni podjetnik je posameznik, ki usmerja presežke prihodkov nad odhodki v zagotavljanje 

socialnih ciljev tako, da združuje finančno in socialno povrnitev naložbe. Socialni podjetniki 

se pojavljajo v zasebni, javni in neprofitni panogi kot vodilni na področju uvajanja socialnih 

sprememb (Saše 2014, 1475). 

 

Socialni podjetniki so (CSEF 2006): 

- Ambiciozni: Socialni podjetniki obravnavajo veliko družbenih vprašanj, s katerimi se 

borijo proti revščini v državah v razvoju. Ti podjetniški voditelji delujejo v vseh vrstah 

organizacij: inovativne neprofitne organizacije, profitne in javni sektor. 

- Skrbijo za poslanstvo: Osrednji kriterij uspešnega podjetnika ni generiranje bogastva, 

ampak generiranje družbene vrednosti. Ustvarjanje bogastva je lahko del procesa, ni pa to 

osnovni namen. Cilj je sistemsko spodbujanje družbenih sprememb.  

- Strateško naravnani: Kot podjetniki, socialni podjetniki delujejo tam, kjer drugi ne 

zmorejo ali pa enostavno zamudijo priložnost: priložnosti za izboljšanje sistemov, 

oblikovanje rešitev in izumljanje novih pristopov, ki ustvarjajo družbeno vrednost. Od 

najboljših podjetnikov so socialni podjetniki intenzivno usmerjeni in celo neusmiljeni pri 

prizadevanju socialne vizije. 

- Iznajdljivi: Ker socialni podjetniki delujejo v socialnem kontekstu in ne v poslovnem 

svetu, imajo omejen dostop do kapitala in tradicionalnih sistemov za podporo trgu. Kot 

rezultat, mora socialni podjetnik biti izjemno usposobljen za mobilizacijo človeških, 

finančnih in političnih sredstev. 

- Rezultatsko orientirani: Tudi socialni podjetniki morajo prikazati merljive donose. Ti 

rezultati preoblikovanja obstoječe realnosti odpirajo nova poti za potencialne 

marginalizirane in zapostavljene skupine za izvedbo družbene spremembe. 
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Preglednica 3: Izbrane definicije socialnega podjetnika 

Vir Definicije socialnega podjetnika 

 

Ashoka 

Socialni podjetnik je posameznik z inovativnimi rešitvami za družbo, za 

najbolj pereči socialni problem. So ambiciozni in vztrajni v reševanju 

velikih družbenih vprašanj in ponujajo nove ideja za spremembe v 

velikem obsegu. 
 

Bornstein, 

D. (2004) 

Socialni podjetnik uspe z revolucionarno idejo, ki združuje vizionaren in 

ustvarjelen pristop reševanja dejanskega problema. Ima močan etični čut, 

je popolnoma prežet s svojo vizijo sprememb. 

 

 

Dees, J. G. 

(2001) 

Socialni podjetniki igrajo vlogo dvojnega agenta na socialnem področju; 

na eni strani s tem, da svoje poslanstvo posvečajo prepoznavanju, 

oblikovanju in ohranjanju socialnih vrednost, po drugi pa si 

nepopustljivo prizadevajo za vključevanje v proces nenehnega 

odkrivanja novih možnosti, inoviranja, prilagajanja in učenja. Poudarjajo 

neobremenjenost z omejenimi viri sredstev in izražajo visoko raven 

občutljivosti za uporabnike svojih proizvodov. 

 
Light (2006) 

Socialni podjetniki so posameznik, skupina, mreža, organizacija ali 

zveza organizacije, ki z novimi idejami, le-te spreminjajo obstoječe 

vzorce, iščejo trajnostne, obsežne spremembe na način, kot ga izvajajo 

država, neprofitne in profitne organizacija z namenom reševanja 

posebnih socialnih (družbenih) problemov. 

 

Martin, R. 

L. 

& Osberg, 

S. (2007) 

Socialnega podjetnika je treba razumeti kot nekoga, ki je namenjen za 

identifikacijo stabilnega, vendar po sebi neupravičenega ravnovesja, ki 

ga povzroča izključenost, postranskost ali trpljenje določenega segmenta 

ljudi; kar privede do njegovega navdiha, kreativnosti, poguma in 

vzdržljivosti; in do prizadevanja oblikovanje trajnostno stabilnega 

ravnovesja, ki zagotavlja koristi za ciljno skupino in širšo družbo. 

 

PBS’ “The 

New 

Heroes” 

Socialni podjetnik prepozna in rešuje socialne probleme. Kot podjetniki 

ustvarjajo in preoblikujejo industrijo. Socialni podjetniki delujejo kot 

agenti sprememb v družbi in izkoristijo priložnosti, ki jih drugi 

spregledajo. Da bi izboljšali sisteme, iščejo nove pristope trajnostnih 

rešitev, ki ustvarjajo družbeno vrednost.  

 

Schwab 

Foundation 

Kdo je socialni podjetnik? Pragmatični vizionar, ki z novimi idejami 

sistemsko in trajnostno išče socialno spremembo, pri tem pa uporablja 

nove pristope z uporabno znanih tehnologij in strategij ali kombinacije le 

teh. 
 

Skoll 

Foundation 

Socialni podjetnik deluje kot agent družbenih sprememb: pionir inovacij 

za ljudi. Socialni podjetniki so ambiciozni, s poslanstvom, strategijo, 

iznajdljivostjo in usmerjeni v rezultate. 
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Vir Definicije socialnega podjetnika 

 

Thompson (2002) 

Ljudi z  določenimi lastnostmi in vedenjem povezujemo s poslovnim 

podjetništvom. Namesto ustvarjanja dobička, delujejo v skupnosti in so 

bolj zavzeti za njihove potrebe in nudenje pomoči. 

 

Boschee (1998)* 

Socialni podjetniki neprofitnih organizacij na trgu ne želijo izgubiti 

izpred oči osnovno vizijo, katere namen je pridobiti pravo ravnovesje 

med družbenimi vrednotami in motivom dobička – ravnovesje mora biti 

doseženo s srcem in dušo. 

Filippo Addarii, 

direktor Euclid 

Networka – 

evropskega 

združenja 

menedžerjev 

tretjega 

sektorja** 

 

Socialni podjetnik ima inovativni um in je sposoben več od zgolj 

finančne perspektive. Ima sposobnost iskanja in reševanja realnih 

problemov, s tem pa opolnomoči lokalne skupnosti in pomaga ljudem. 

Prepričan je o uspehu lastnih idej in idej ekipe, s katero deluje, uživa v 

spreminjanju družbe in rad tvega. Išče priložnosti tam, kjer drugi sploh 

ne vidijo možnosti. 

LaBarre, 

Fishman, 2001** 

Družbeni podjetniki so inovatorji, ki iščejo odgovore na najgloblje 

družbene izzive in uvajajo nove podjetniške ideje. 

Vir: Cukier 2011, 101. 

Vir: Mair and Marti 2005, 4*. 

Vir: Mesojedec 2012, 17**. 

 

V izbranih definicijah razberemo, da lahko vsak posameznik, ki živi v skupnosti, pokaže svoj 

prirojeni dar, znanje in sposobnosti ter tako postane družbeno koristen. Za aktivnosti, ki mu 

omogočajo boljše življenje, pa prejema ustrezno plačilo. 

 

 

2.3 Tradicionalne organizacije in socialna podjetja 

 

Socialno podjetje je zasnovano in deluje kot klasično podjetje: ima izdelke, storitve, kupce, 

trg, odhodke in prihodke. Vendar ima namesto načela maksimiranje dobička načelo družbene 

koristi. Bolj kot za kopičenje čim večjega finančnega dobička za zadovoljitev vlagateljev se 

socialno podjetje trudi za doseganje družbeno koristnega cilja (Yunus 2009, 41). 

 

Med tradicionalnimi organizacijami in socialnimi podjetji najdemo bistvene razlike 

podjetniškega delovanja, ki se kažejo v namenu, ponudbi in načinu zaposlovanja. Namen 

tradicionalnega podjetništva je ustvarjanje presežkov prihodkov nad odhodki. Socialno 

podjetništvo pa s svojim prizadevanjem daje prednost rasti socialnega (družbenega) kapitala. 

Temeljni cilj socialnega podjetništva je zagotavljanje družbenega obilja materialnih dobrin, ki 

jih na trgu dosegajo z inovativnimi odgovori na reševanje socialnih, okoljskih, lokalnih in 

drugih problemov. Socialni podjetnik bo na trgu ponudil tudi proizvode in storitve, ki ne 
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prinašajo zadovoljivih dobičkov. Prav tako bo ponudil nove možnosti zaposlovanja za manj 

konkurenčne posameznike, kot so dolgotrajno brezposelni, starejši, odvisniki, romi, … Za 

uresničevanje javno koristnih ciljev mora socialni podjetnik uporabljati inovativne veščine 

podjetništva. Vendar je treba poudariti, da se tudi tradicionalna podjetja vse več zavedajo 

družbene odgovornosti in v svoje poslovanje dodajajo in iščejo možnosti, ki bodo prinašali 

družbi koristi (Mesojedec idr. 2012, 20). 

 

Socialno podjetje lahko v prostoru umestimo med dobrodelnimi organizacijami na eni in tržno 

usmerjenimi podjetji na drugi strani. V preglednici 4 so ponazorjeni podjetniški motivi ter 

drugi dejavniki, ki prikazujejo umestitev socialnega podjetnika med različnimi organizacijami 

(Dermol 2014, 92). 

 

Preglednica 4: Razlike med dobrodelnimi organizacijami, socialnimi podjetji in 

tržno usmerjenimi podjetji  

 

Področje 

 

Izključno dobrodelna 

organizacija 
 

 

Socialno podjetje 

 

Tržno usmerjeno podjetje 
 

Motivi Dobrodelnost Mešani motivi Lastni interes 

Metode 

delovanja 

 

Ciljno naravnane 

 

Ciljno in tržno naravnane 

 

Tržno naravnane 
 

Cilji 
 

Družbena vrednost 

Družbena in ekonomska 

vrednost 

 

Ekonomska  vrednost 
 

Ključni dejavniki 
 

 

Stranke 

 

Brezplačno 

Subvencionirane cene ali 

kombinacija polnih 

plačnikov in tistih, ki ne 

plačujejo. 

 

Tržne cene 

 

 

Sredstva 

 

Donacije in 

nepovratna sredstva 

Sredstva v nižji višini od 

tržne vrednosti ali 

kombinacija donacij in 

sredstev v višini tržne 

vrednosti 

 
Tržne vrednosti sredstev 

 

Delovna sila 

 

Prostovoljci 

Plače pod tržno vrednostjo 

ali kombinacija prostovoljcev 

in v celoti plačanih 

zaposlenih 

 

Nadomestilo v višini tržne 

vrednosti 

 

Dobavitelji 

 

Zagotovijo materialne 

donacije 

Posebni popusti ali 

kombinacija popustov in 

donacije v polni vrednosti 

 

Cene po tržni vrednosti 

Vir: Dermol 2014, 93. 

 



17 

 

Načela, ki naj bi ločevala socialno ekonomijo od tržne, najbolj konsistentno opredeljuje 

Listina načel socialne ekonomije (Chaves Ávila in Monzón Campos 2005, 17), v kateri piše, 

da organizacije socialne ekonomije: 

- dajejo boljši položaj posameznikom in socialnim ciljem pred kapitalom; 

- temeljijo na odprti, prostovoljni pripadnosti k organizaciji; 

- uresničujejo demokratično vodenje in nadzor, ki ga izvajajo člani; 

- delujejo po načelu združevanja interesov članov, interesov uporabnikov ter splošnih 

družbenih in okoljskih interesov; 

- implementirajo in varujejo načeli solidarnosti in odgovornosti; 

- delujejo po načelih samoupravljanja in so neodvisne od javnih oblasti; 

- uporabljajo presežke prihodkov za namen doseganja ciljev trajnostnega razvoja, razvoja 

storitev za člane ali razvoja storitev v splošnem interesu. 

 

Obe obliki ekonomije temeljita na produkciji plačanega dela, načelih trga ter rabi 

menedžerskih konceptov in modelov. Pri tem socialna ekonomija upošteva interese okolja, v 

katerem  proizvaja, ljudi, s katerimi prihaja v stik, in nepogrešljivo vlogo socialne pravičnosti, 

solidarnosti in države blaginje pri doseganju družbeno-ekonomskih ciljev. Socialna 

ekonomija torej temelji na etičnih oblikah menedžmenta in produkcije dela ter distribucije 

kapitala; tega dojema kot skupno dobro. Prav zato se zdi, da se v času gospodarske in 

ekonomske krize, s katero se spopada Evropa, socialna ekonomija ponuja kot nekakšna 

odrešilna bilka, s katero naj bi odpravili vse slabe izkoriščevalske prakse, ki smo jih 

izpopolnjevali že od zgodnjih začetkov industrializacije. Takšno razumevanje na eni strani 

ustvarja precejšen pritisk na polje socialne ekonomije, na drugi pa jo dodatno popularizira 

med potrošniki, željnimi dobrih poslovnih praks, ki ne želijo kupovati izdelkov, zaradi katerih 

so ljudje izkoriščani ali celo umirajo (Zidar 2013, 291-292). 

 

Ali je možno podjetja (socialno in tradicionalno) združiti? To je seveda možno. Vendar pa bo 

v resničnem svetu zelo težko upravljati podjetje s konfliktnimi cilji. Vodilni kadri teh podjetij 

bodo polagoma drseli proti cilju maksimiranja dobička, ne glede na to, kako bo opredeljeno 

poslanstvo podjetja.  

 

 

2.4 Podporno okolje za razvoj socialnega podjetništva 

 

Podporno okolje z vidika sprejetosti socialnega podjetništva v družbi pomeni omogočanja 

ustreznih razmer na trgu, zakonodaja, možnosti vzpostavljanja in ohranjanja stikov, 

načrtovanje nadaljnjega razvoja socialnega podjetništva v državi in izvajanje strategije 

razvoja socialnega podjetništva, omogočanje dostopa do svetovanja in usposabljanja, podpore 

lokalne skupnosti, pomoč pri ustanavljanju socialnih podjetij ter pomoč pri zagotavljanju 

finančnih sredstev. 
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Za uveljavitev socialnega podjetništva, z vidika promoviranja in informiranja, načrtovanja in 

izvajanja ustreznih ukrepov v podporo, razvoju in rasti socialnih podjetij, je ključnega 

pomena usklajeno delovanje ministrstev, občin, gospodarstva, nevladnih organizacij in drugih 

institucij na vseh nivojih ter širše javnosti (Svet za socialno podjetništvo 2013, 17). 

 

Vlada lahko z ustrezno davčno politiko spodbudijo posameznike, podjetja in institucije k 

ustanovitvi socialnih podjetij in prispevanju inovacij v tej panogi (Yunus 2009, 207). 

 

Država spodbuja socialno podjetništvo, ker gre za neprofitno obliko poslovnega delovanja, 

kateri cilji so družbena korist in razvoj, se socialni podjetniki »obnašajo« drugače kot njihovi 

izključno profitni »kolegi«. Svojo dejavnost jemljejo kot svoje poslanstvo in naredijo vse, da 

tudi v manj ugodnih ekonomskih razmerah ohranijo zaposlitve in ponujajo svoje izdelke oz. 

storitve. Praksa v Evropski uniji je pokazala, da je sektor socialnega podjetništva v kriznih 

letih edini ohranjal zaposlitve in da je bi nasploh stabilen del gospodarstva (Mladič 2015, 5). 

 

Za spodbujanje zagona rasti in razvoja socialnih podjetij so zelo pomembne trajnostne oz. 

etične banke, ki jih v nekaterih evropskih državah že poznajo. Gre za finančne institucije, ki 

se financirajo predvsem iz evropskih povratnih sredstev in so namenjene tudi spodbujanju 

socialnega podjetništva. Etična banka je pomembna za razvoj celotnega sektorja socialne 

ekonomije, socialna podjetja, zadruge in neprofitne organizacije. Predvsem za pomoč 

socialnim podjetnikom, ki so odvisni predvsem od subvencij (RTV Slovenija 2015). 

 

Socialno podjetništvo je danes priznano gibanje. Razen Ashoke obstaja več ustanov, ki so  

posvečene promociji socialnega podjetništva, kot na primer Skoll Foundation, ki jo je ustavil 

Jeff Skoll (prvi uslužbenec in nekdanji predsednik eBaya), in Schwab Foundation 

(ustanovitelj Svetovnega gospodarskega foruma v Davosu). Za naloge so si zadali prepoznati, 

podpirati in spodbujati socialne podjetnike širom po svetu (Yunus 2009, 49). 

 

Socialno podjetništvo je postalo priljubljen pojem tako v poslovnem svetu kot v širši javnosti. 

Ameriška revija Fast Company vsako leto objavi seznam 25 najboljših socialnih podjetnikov, 

ob tem izpostavi nekatere najučinkovitejše socialne organizacije in usmerja sredstva do njih. 

Socialno podjetništvo je postalo celo akademska disciplina:  odkar je Gregory Dees imel prvo 

predavanja na Hawardu leti 1995, je postalo del študijskih programov okoli trideset ameriških 

komercialnih šol (Yunus 2009, 50). 

 

Obstajajo mnoga regionalna, nacionalna, mednarodna in vseevropska združenja, ki 

omogočajo v okviru povezav institucij socialne ekonomije izmenjavo znanj in izkušenj, 

raziskovanja, razvoj programov usposabljanja in lobiranja (CECOP, CESCE, ICOSI, 

DIESIS). Na svetovni ravni sta prvi legitimirali socialno podjetništvo OECD in ILO. OECD 

je oblikoval LEED program (Local Economic and Employment Development), ki identificira, 
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analizira in predstavlja najboljše prakse na področju razvoja socialne ekonomije (Branco idr. 

2004, 8). 

 

Z novo strategijo Evropa 2020 je postalo v zadnjih letih socialno podjetništvo pomemben 

element gospodarstva tudi v Evropski uniji. Socialno podjetništvo v času upadanja 

gospodarske aktivnosti predstavlja velike možnosti odpiranja novih zaposlitev, kar kažejo tudi 

podatki iz leta 2009, ki govorijo o tem, da je 6 % delovnih mest v Evropi del socialne 

ekonomije. To je bil pravi razlog, da je področje preučila tudi Evropska komisija v svoji 

Pobudi za socialno podjetništvo (Social Business Initiative, 25. 10. 2011, COM 682/2011). V 

dokumentu je predstavljena popolna opredelitev pojma socialnega podjetništva glede na 

načela, kot so delovanje v interesu skupnosti, ponovno vlaganje dobička v dejavnost, 

demokratičnost pri organizacijski strukturi in lastninskih razmerjih, in brez omejitev glede na 

dejavnost poslovanja socialnega podjetja. V pobudi so opredeljena tudi tri ključna 

področja  za podporo: financiranje, večjo prepoznavnost področja in zakonodajni okvir 

(MDDSZ 2012). 

 

Zelo pomemben finančni instrument za podporo izvajanja Evropske strategije zaposlovanja na 

evropski ravni je tudi leta 1958 ustanovljeni Evropski socialni sklad (ESS). Evropski socialni 

sklad ima najdaljšo tradicijo med strukturnimi skladi v Evropski uniji (Lužar in idr. 2005,  

27). 

 

 

2.5 Financiranje socialnih podjetij 

 

Za poslovanje podjetja potrebujemo finančna sredstva v vseh fazah razvoja podjetja. Socialna 

podjetja so v primerjavi s tradicionalnimi organizacijami pri pridobivanju finančnih virov v 

težji situaciji, saj so na trgu prisotne z ranljivimi skupinami ljudmi, v večini primerih pa so 

tudi tržno manj zanimiva.  

 

Kljub temu da socialna podjetja kot ustvarjalci socialnega gospodarstva socialni vpliv 

postavljajo v ospredje pred ustvarjanje presežkov za lastnike, je zanje kot za ostala podjetja na 

trgu pomemben tudi finančni vidik delovanja. Mnoga socialna podjetja za ustanovitev in 

razvoj potrebujejo ugoden dostop do finančnih sredstev. Zaradi opravljanja dejavnosti, ki so 

manj zanimiva, ali pa zaposlujejo manj konkurenčne posameznike, so takšna podjetje bolj 

tvegana, zato težje pridobijo potrebna sredstva. Pogosto gre tudi za manjša podjetja, ki 

poslujejo samo na lokalni ravni in tudi za njih veljajo enaka pravila trga bančništva, 

dostopanja do strukturnih skladov ali izvajanja pravil o javnem naročanju. Zato vedno bolj 

strmimo k temu, da bo za spodbujanje socialnih podjetjih v vseh fazah razvoja socialnega 

podjetništva ugodno in učinkovito finančno okolje (Brodnjak 2014, 1). 
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Potencialni investitorji ali kreditodajalci večkrat dojemajo ta podjetja zaradi omejitev pri 

prerazporeditvi dobička ali zaposlovanju ogroženih oseb kot bolj tvegana in manj 

dobičkonosna. Priznanje socialnega podjetništva ni na zadovoljivi ravni, zato je to še dodatna 

težava.  Problematična je tudi medsebojna povezanost med akterji različnih držav ali različnih 

regij, ki ovirajo razmah dobrih praks, ustanavljanje partnerstva in odkrivanja novih priložnosti 

(Evropska komisija 2011, 6). 

 

V raziskavi, ki je potekala na Univerzi v Northamptonu v Veliki Britaniji, so ugotovili, da 

socialna podjetja po svoji naravi niso bolj negotove gospodarske družbe kot njihove 

enakovredne družbe v zasebnem sektorju ter da imajo v daljšem časovnem obdobju večjo 

možnost preživetja. Zato se za socialna podjetja ne sme postavljati nepravičnih in težjih 

pogojev tudi pri pridobivanju finančnih sredstev (Brodnjak 2014, 1). 

 

V Evropi se zavedajo zmožnosti socialnega podjetništva in njegovega prispevka k 

gospodarski rasti, posebno v času slabših gospodarskih razmer. Podjetja imajo sistematično 

finančno in vsebinsko podporo Evropske unije (z značilnimi glede na okoliščine prilagojenimi 

finančnimi instrumenti in programi za socialno podjetništvo), ki je pomembna za razvoj 

regionalnega in lokalnega okolja (Tomšič 2014, 999). 

 

V Evropi je socialno podjetništvo poudarjeno v novi strategiji Evropa 2020, ki poudarja 

razumno, trajnostno in vključujočo ekonomijo, ki spodbuja zaposlovanje in socialno 

povezovanje. V pobudi za socialno podjetništvo je to področje preučila tudi Evropska 

komisija (Social Business Initiative, 25. 10. 2011 COM 682/2011). Ta dokument govori o 

delovanju podjetij v interesu skupnosti, ponovnem vlaganju dobička v dejavnost, o 

demokratičnosti pri organizacijski strukturi in pri lastninskih odnosih (Saše 2014, 1481). 

 

V prvi vrsti socialni podjetniki ustvarjajo prihodke s prodajo blaga in storitev, lahko pa 

finančno stabilnost zagotavljajo tudi na druge načine. V nadaljevanju v preglednici 5 

predstavljamo možne oblike financiranja socialnih podjetij.  
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Preglednica 5: Financiranje socialnih podjetij 

Klasični viri financiranja 

 

 

 

 

Lastniški kapital 

Podjetniki in drugi sovlagatelji svoja lastna sredstva v podjetje 

vložijo v obliki kapitalskih deležev ali v obliki delnic, in si tako 

pridobijo pravico do lastniškega deleža v podjetju. Pri taki obliki 

financiranja ni treba zastaviti sredstev, zaslužki vlagateljev pa so 

odvisni od presežkov prihodkov nad odhodki. Z lastniškim 

financiranjem podjetnik prepusti del lastništva in nadzora. Cilj 

vlagatelja je, da podjetje uspešno raste ter da dosega čim boljše 

finančne rezultate. Zato vlagatelji pri poslovanju podjetja pomagajo 

tudi s svojimi strokovnimi znanji in poslovnimi povezavami. 

 

 

 

 

 

Dolžniški kapital 

Podjetja si potrebna sredstva za obstoj, rast in uspeh izposodijo na 

trgu. Takšno dolžniško-upniško razmerje traja, dokler podjetje ne 

vrne glavnice in obresti tistemu, ki daje posojilo. Pomembna 

elementa pri dolžniškem financiranju sta obrestna mera in čas 

vračila. Bančni krediti, obveznice, hipotekarni krediti, faktoring, 

lizing, franšizing so le nekatere izmed najpogostejših oblik 

dolžniškega financiranja (najpogostejši vir dolžniškega financiranja 

so banke). V primerjavi z lastniškim financiranjem podjetnik v tem 

primeru ohrani lastništvo podjetja, z lastnim kapitalom pa ustvarja 

večje presežke in tako izposojena sredstva postopoma vrača. Dolg v 

obliki glavnice in obresti je potrebno redno vračati ne glede na 

uspešnost podjetja. 

 

 

Članarine 

Organizacije, kot so društva, združenja, imajo v ustanovitvenem aktu 

zapisano, da pobirajo članarine kot prispevke za dejavnosti 

delovanja organizacije. Članarina se najpogosteje plačuje vsako leto. 

Za članarine, ki niso prejeta z namenom plačila za dobavo blaga ali 

opravljene storitve, velja, da se davek na dodano vrednost ne 

obračunava. 

 

 

 

 

Sponzorstva/donacije 

Pri sponzorstvu gre za pogodbeno razmerje, v katerem se stranka kot 

sponzor obveže drugi stranki (ki lahko nastopa kot društvo, zavod, 

…) predati določena sredstva (npr. denarno nakazilo). Stranka oz. 

sponzoriranec, ki prejme sredstva, pa se obveže, da bo v zameno za 

prejeta sredstva za sponzorja opravila dogovorjeno storitev (npr. 

oglaševanje). 

O donatorstvu pa govorimo takrat, ko donator daruje premoženje 

(denar, pravice, stvari, storitve), v zameno pa ne zahteva ničesar 

(dajatve oz. storitve). Torej gre le za darilno pogodbo obligacijskega 

prava. 
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Klasični viri financiranja 

 

 

 

Nepovratna sredstva 

(subvencije, dotacije, 

…) na lokalnem, 

državnem, 

mednarodnem nivoju 

Skozi razvojne dokumente in programe ukrepov ministrstva 

pripravljajo javne razpise, pozive, sheme za pridobitev finančnih 

sredstev, ki so namenjena za spodbujanje podjetništva na področjih 

zagotavljanja storitev in začetnega kapitala za hitrejše nastajanje in 

zagon novih podjetij z neposrednimi spodbudami za začetno 

financiranje podjetniških projektov v fazi nastajanja in zagona 

podjetij, zagotavljanjem ugodnejših virov financiranja za razvojne 

naložbe podjetij s subvencijami, ugodnimi finančnimi viri in 

garancijami, spodbujanjem zasebnih vlaganj in financiranja 

podjetniških projektov v vseh fazah razvoja z lastniškim kapitalom, z 

zagotavljanjem ugodnih kreditnih virov in garancij za investitorje. 

 

 

Izvajanje storitev na 

podlagi pooblastil, 

koncesij 

Država ali lokalna skupnost (oz. pooblaščeni organ), tako imenovani 

koncedent, daje pooblastilo v predpisanem načinu in predpisani 

obliki osebi civilnega prava (pravna ali fizična), tako imenovanemu 

koncesionarju. V Sloveniji poznamo glede na namen, smisel, cilje in 

postopke pridobitve: koncesije za izvajanje javnih služb, koncesije 

za izvajanje gospodarskih javnih služb, koncesije za rabo in 

izkoriščanje naravnih dobrin in druge koncesije. 

Prodaja blaga in storitev 

Prodaja blaga in 

storitev 

Cilj vsakega podjetja je prodaja lastnega blaga in storitev na trgu. 

Sredstva iz prodaje se namenjajo za financiranje podjetja. 

»Novejši« viri financiranja 

 

 

 

 

 

Crowdfunding 

Večjo število posameznikov vlaga manjše kapitalske zneske v novo 

podjetniško idejo. Za širjenje glasu o novem poslu in privabljanje 

vlagateljev vključujemo prijatelje, družine, znance in kolege (preko 

socialnih mrež, kot so Facebook, Twitter in LinkedIn). Torej 

sredstva se pridobivajo preko običajnega kroga lastnikov, 

sorodnikov in tveganega kapitala.  

Zaradi velike možnosti propada novih poslov se vlagatelji soočajo z 

velikim tveganjem izgube investiranega vložka ali posojila. Za 

izpostavljenost tveganja in varovanja nepoučenih in/ali nepremožnih 

vlagateljev so v Združenih državah Amerike v veljavi posebni 

zakonski predpisi, ki določajo, komu je dovoljeno financirati v nov 

posel in koliko lahko v to prispevajo.  

 

 

Socialne borze 

Socialne borze (social stock exchange – ESS), kot nov element v 

mednarodnem razvojnem okolju, so namenjene za dejavnosti 

socialnih podjetij in omogočajo podjetjem zbiranje kapitala s 

privabljanjem družbeno ozaveščenih vlagateljev, da naj vlagajo svoj 

denar v nišne kapitalske trge.  
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»Novejši« viri financiranja 

 

 

 

 

 

Trajnostno bančništvo 

Bistvo trajnostne banke, imenovane tudi etične banke, je družbena 

odgovornost in stabilnost delovanja. Z nalogo delovanja za skupno 

dobro trajnostne banke zbirajo in relocirajo sredstva za kulturne, 

družbene in okoljske projekte. Če primerjamo takšne banke z 

običajnimi bankami, potem govorimo o bankah, katerih vlagatelji 

natančno vedo, kam gredo njihova sredstva (posojilna politika je 

jasno opredeljena), ki podpirajo družbeno odgovorno, trajnostno 

naravnano podjetništvo ter socialno vključevanje in medsebojno 

delovanje vseh akterjev (banke, vlagateljev in uporabnikov bančnih 

storitev) v mreže. Pravimo, da trajnostne banke tudi s svojo 

organizacijo, politiko delovanja, z načinom zaznavanja in 

upravljanja tveganja predstavljajo resno alternativo v bančništvu.  

 

 

Investiranje z 

družbenim učinkom 

Vlagatelji in donatorji financirajo javno koristne dejavnosti, ki 

prispevajo k njihovi družbeni odgovornosti, poslovni odličnosti in 

vzpostavitvi zaupanja javnosti v njihovo poslovanje. Investitorji, ki 

investirajo z družbenim učinkom, so lahko pravno osebe, kot tudi 

fizične osebe. Pomembno pa je, da se socialni investitorji zavedajo, 

da namen investiranja ne more biti samo dobiček, ampak tudi 

družbeni učinek. 

 

 

 

Hibridno financiranje 

Ko želimo izkoristiti na eni strani pozitivne dejavnike lastniških in 

na drugi strani dolžniških instrumentov govorimo o hibridnem 

financiranju. Takšne kombinacijo lastniškega in dolžniškega kapitala 

so hibridni preferenčni kapital, zamenljive zadolžnice, nakupni boni, 

…  

Hibridni kredit/hibridna donacija: Govorimo o kreditih, kjer je pod 

določenimi pogoji možen tudi odpis obveznosti vračila (torej prehod 

v donacijo) ali obratno (donacija, ki preide v kredit). 

 

 

 

 

Social impact bonds 

Social impact bonds (obveznice z družbenim učinkom)  je sistem, pri 

katerem zasebni investitorji financirajo družbeno koristno dejavnost. 

Zasebni investitorji dogovorjeni delež sredstev dobijo vrnjen iz 

prihrankov javnih sredstev države (občine, itd.), ki so namenjena za 

družbene učinke izvedene dejavnosti. Glavni dejavniki priprave so 

»Social Impact Bond Delivery Agency« ter javni sektor. Naloga 

agencije je, usklajevanje aktivnosti investitorjev in javnega sektorja. 

V Veliki Britaniji morajo imeti takšne agencije dovoljenje za 

poslovanje (za »Corporate finance role« potrebno dovoljenje FSA). 
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»Novejši« viri financiranja 

 

 

 

 

 

 

Mikrokreditiranje 

V Evropski uniji je poznan instrument Progress, ki je na voljo od leta 

2010 in omogoča najetje mikroposojil v višini največ 25.000 EUR, 

ki so namenjena za ustanovitev podjetja ali razširitev poslovanja. 

Instrument ne financira neposredno podjetnikov, pač pa je namenjen 

izbranim ponudnikom mikroposojil v EU (zasebne ali državne 

banke, nebančne mikrofinančne institucije, neprofitni ponudniki 

mikroposojil). Ponudniki mikroposojil določajo pogoje za pridobitev 

mikroposojila, kot so višina, doba odplačevanja posojila, obrestna 

mera in stroški, časovni okvir za pridobitev posojila. Posojilne 

zmožnosti ponudnikov se lahko izboljšajo, saj ne nosijo tveganja v 

celoti, hkrati pa imajo zagotovljena finančna sredstva za 

mikroposojila. Sredstva iz naslova instrumenta Progress se ne 

morejo uporabiti za odplačilo obstoječih finančnih obveznosti 

(prekoračitev limita, kratkoročni akreditiv). 

 

 
 
 
 
 
 
 
Financiranje 

družbenih inovacij 

Rasti družbenih inovacij, ki se kažejo tako v javnem sektorju, 

gospodarstvu, kot tudi pri nevladnih organizacijah, so pomembno 

vplivale na ponudbo finančnih sredstev za družbene inovacije. Tudi 

Evropska unija je v strategije Evropa 2020 zapisala, da so družbene 

inovacije pomemben del za doseganje ciljev socialne agende za 

Evropo 21. stoletja. V ta okvir sodi tudi Program za socialne 

spremembe in inovacije (PSSI, 2011). Ker petini Evropejcev grozita 

revščina in socialna izključenost, so glavni finančni instrumenti za 

boj proti negativnim trendom zlasti Evropski socialni sklad, Progress 

in Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja (EKSRP). 

Zraven aktivnosti Evropske unije pri financiranju družbenih inovacij 

pa najdemo tudi sredstva, ki jih ponujajo trajnostne banke, zasebni 

vlagatelji (commercial investment funds), socialni vlagatelji (social 

investment funds) ter podjetniško filantropska sredstva (venture 

philantrophy funds) in specializirana sredstva za inoviranje 

(innovation funds). 

 

 

 

 

Poslovni angeli 

Poslovni angeli lahko odigrajo pomembno vlogo pri nastajanju in 

hitri rasti mladih perspektivnih podjetij. Poslovni angeli so uspešni 

podjetniki, ki so v preteklosti že ustavili uspešna podjetja (nekatere 

med njimi pa tudi uspešno prodali). Z izkušnjami, ki so jih pridobili, 

se tako lažje soočajo z ustvarjanjem novim podjetjih, lažje 

prepoznajo pasti in priložnosti hitrega razvoja ter dobro poznajo 

delovanja posameznih panog. Podjetniki tako z investicijo 

poslovnega angela ne pridobijo le lastniška sredstva, ampak tudi 

njegove bogate izkušnje, ki prinašajo še večje dodane vrednosti. 
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»Novejši« viri financiranja 

 

 

 

 

 

 

Tvegani kapital 

Lastniški kapital zasebnikov ali investicijskih podjetij predstavlja 

pomemben finančni vir zagona in razvoja podjetja za mlade 

podjetnik z izvirno idejo. Tvegani kapital so lastniške naložbe v 

podjetja, s katerimi se ne trguje na borzi, ampak gre za vlaganja po 

načelu aktivnega upravljanja v obliki povečanja osnovnega kapitala 

z vložki ali ustanovitve podjetja. V mala in srednja velika podjetja se 

v skladu z veljavno zakonodajo vlaga z namenom financiranja 

razvoja začetnega koncepta poslovnega modela podjetja (semenski 

kapital), financiranja razvoja izdelkov ali storitev in začetnega 

trženja (zagonski kapital), financiranja nadaljnjega razvoja podjetja 

za povečanje proizvodnih zmogljivosti, razvoj trga, izdelkov ali 

storitev in zagotavljanje dodatnega obratnega kapitala (razširitveni 

kapital). 

 

 

 

Financiranje na 

podlagi nagrad, 

natečajev 

V okviru različnih tekmovanj je tako za klasična podjetja, kot tudi za 

socialna podjetja, možno pridobiti finančna sredstva za njeno 

uspešno delovanje. Kot primere navajamo naprimer tekmovanje 

slovenskih zagonskih podjetij Start:up Slovenija, nagrada za socialno 

podjetništvo Fundacije UniCredit, nagrada za družbeno odgovornost 

HORUS, tekmovanje socialnih inovacij Inštituta EIB in še mnogo 

drugih tekmovanj, v okviru katerih so razpisane različne nagrade 

(Slovenski forum inovacij, Gazela – najboljše hitro rastoče podjetje, 

Podjetnik leta, Evropske nagrade za spodbujanje podjetništva, Ideas 

for Change Award…). 

 

 

 

 

Skladi za socialno 

podjetništvo 

Financiranje socialnega podjetništva se ureja z Uredbo o evropskih 

skladih socialnega podjetništva, z ustanavljanjem posebnih 

evropskih skladov socialnega podjetništva (EuSEF – slovensko 

ESSP). V ESSP je opredeljena struktura naložb, ki pravi, da se vsaj 

70% kapitala vloži v podjetja, ki izvajajo dejavnost s socialnim 

ciljem in določa vrste vlagateljev, ki lahko vlagajo v takšne sklade. 

V ESSP so opredeljeni tudi upravičenci, ki lahko pridobijo sredstva 

sklada. Upravičenci so podjetja s socialnim ciljem, ki proizvajajo 

dobrine in storitve, ki so namenjene ranljivim skupinam. Presežke 

prihodkov morajo takšna podjetja vlagati v socialne cilje z 

merljivimi socialnimi učinki. 
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Podjetniški 

inkubatorji in/ali 

pospeševalniki 

Podjetniški inkubatorji spodbujajo nastajanje novih podjetij, 

predvsem tistih, ki imajo dobre inovativne ideje. Podjetja, ki delujejo 

v tej skupini, imajo zagotovljena mentorstva, strokovna znanja, 

tehnološko podporo in začetne finančne spodbude. Najbolj znane 

inkubatorje najdemo v ZDA – YCombinator (v Silicijevi dolini), 

Techstars, 500StartUps, Pay Palov inkubator, med domačimi pa so 

zelo prepoznavni in uveljavljeni Go:Global Slovenia, Start:up Geek 

House, DsgnFwd in tuji ELEVEN, Startup Sauna, EU Innovators, 

itd. 

Vir: Združenje slovenski forum socialnega podjetništva, socialno podjetje 2015  

 

 

2.6 Merjenje uspešnosti socialnih podjetij 

 

Socialna podjetja se soočajo s vprašanjem kako ovrednotiti rezultate svojega dela in jih 

učinkovito predstaviti širši javnosti in drugim zainteresiranim (sofinancerjem, investitorjem, 

managerjem). Družbeni učinek ni lahko merljiv, je pa za vlagatelje zelo pomemben, saj želijo 

oceniti družbeni učinek, ki je dosežen z njihovim denarjem. Merjenje družbenih učinkov prav 

tako lahko prispeva k povečanju učinkovitosti socialnih podjetjih in posledično tudi k njihovi 

konkurenčnosti. Za merjenje uspešnosti socialnih podjetij se zahtevajo popolnoma drugačne 

meritve, kot bi jih uporabili za klasična podjetja. 

 

Investitorji in podjetja od klasičnih podjetij, katerih cilj je ustvarjanje presežkov nad odhodki,   

zahtevajo v prvi vrsti ekonomsko donosnost poslovnih dejavnosti ali naložb. Za socialna 

podjetja, katerih primarni cilj ni dosegati presežka nad odhodki, ampak je njihov glavni cilj 

povezan s spremembami v družbi oziroma z dosežki širših družbenih učinkov, klasična 

metoda ekonomske donosnosti ni ustrezna. S širjenjem pojavnosti socialnega podjetništva in z 

naraščanjem finančnih inštitucij za družbeno investiranje narašča potreba po izmeri 

družbenega učinka teh podjetij (Hrast, Kojc in Mulej 2014, 28). 

 

Uporabne metode za ocenjevanje učinkovitosti izvajanja socialnopodjetniške dejavnosti so 

EFQM (ocenjevanjenje neskladnosti med dejanskim delovanjem podjetja in zastavjenimi 

cilji), socialno poročanje (v Franciji obvezno za podjetja z več kot 300 zaposlenimi, vključuje 

številne socialne kazalnike), CJDES (orodje za ocenjevanje socialnih, družbenih in okoljskih 

vplivov delovanja socialnega podjetja), RBM (result based management – namenjeno 

ocenjevanju učinkovitosti obiskov dobrih praks ter njihovega prenosa v svoje okolje) ter Bell 

mason approach (ocenjevanje veščin, usposobljenosti na področju financ itd.) (Mesojedec idr. 

2012, 136). 
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Za vlagatelje in podjetja, ki se odločajo vlagati finančna sredstva, so pomembne ocene 

družbenih učinkov dejavnosti, ki jih opravljajo socialna podjetja. V nadaljevanju prepoznavne 

metodologije merjenj (Mesojedec idr. 2012, 136): 

- social impact assesment (SIA) – v drugi polovici prejšnjega stoletja razvite metode, ki 

ocenjujejo neposredne stroške socialnopodjetniške dejavnosti, ocenjujejo 

verjetnost uspešnosti predvidene dejavnosti in družbeni učinek izvedene dejavnosti; 

- SROI (social return on investment) - socialnopodjetniškemu svetu posebej prilagojena 

metoda; 

- social economic reports – na Švedskem ocenjujejo notranji presežek socialnega podjetja 

(od prihodkov se odštejejo stroški), zunanji presežek (od ocene družbenega učinka 

se odštejejo stroški za njegovo doseganje) ter rezultat obeh (cost benefit value);  

- metodologija MIAA (methodology for impact analysis and assesment) – metoda (razvil jo 

je angleški Investing for Good), ki grafično ponazarja rezultate in pri kateri se ocenjuje pet 

dimenzij učinkov (na doseganje namenov socialnega podjetja, na ciljne skupine, na širšo 

družbo, na stopnjo zaupanja v finančno sposobnost socialnega podjetja, na vpliv finančnih 

vlaganj na samo organizacijo); 

- nekatere druge metode, kot so randomized experiment (izvaja J-PAL), različice social 

impact modelov, ki jih izvajajo različne nevladne organizacije, ter različne cost benefit 

analize.  

 

GRI (Global reporting Initiative) je priznan in zelo razširjen sistem za vrednotenje obnašanja 

podjetij s socialnega in okoljskega vidika. Lahko velja za prvo verzijo sistemov vrednotenja, 

ki bi jih morala imeti socialna podjetja (Yunus 2009, 207). 

 

Družba Asset4 je ustvarila sklop več kot 250 »nefinačnih« kazalnikov, ki jih uporablja za 

spremljanje blizu 1500 podjetij na zahtevo institucionalnih vlagateljev.  Asset4 za vsako od 

podjetij, ki jih analizira, izdela ekonomsko oceno, okoljsko oceno, družbeno oceno in oceno 

vodenja (slednja je rezultat ovrednotenja odločevalskega procesa in je namenjena odločanju o 

tem, ali neki proces omogoča zagotavljanje odgovornega ravnanja podjetja) (Yunus 2009, 

207). 

Aprila 2007 je revija Fast company razkrila prvo ocenjevanje HIP (Human Impact+Profit – 

človeški učinek in dobiček). Gre za ocenjevanje podjetij, ki temelji na njihovih družbenih, 

okoljskih in finančnih dosežkih. Tako Asset4 kot HIP sta namenjena vlagateljem, iščoč 

podjetja, ki združujejo maksimiranje dobička in družbeno odgovornost. Obe metodi sta nam 

lahko navdih za oblikovanje objektivnih in standardiziranih sistemov, ki omogočajo merjenje 

družbenega učinka socialnih podjetij (Yunus 2009, 207). 

Enotnega modela merjenja ni, obstajajo pa različne variante merjenja. Najbolj znana je 

metoda SROI (ang. social return of investment), sicer pa banke in različni investitorji 
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razvijajo lastne metode, prilagojene njihovim ciljem financiranja (Hrast, Kojc in Mulej 2014, 

28). V nadaljevanju predstavljamo metodo SROI. 

 

SROI (Social return on investment) – družbena korist od investiranja je okvir za merjenje in 

knjigovodstvo za ta mnogo širši koncept vrednosti ali koristi. Z njim naj bi zmanjšali 

neenakost in uničevanje naravnega okolja ter izboljšali prijetno življenje, tako da vgradimo v 

SROI družbene, okoljske in ekonomske stroške in koristi (Hrast, Kojc in Mulej 2014, 35). 

 

SROI meri spremembe na načine, ki so bistveni za ljudi in organizacije, ki spremembi 

prispevajo ali ima sprememba na njih vpliv (vsi deležniki). Pove, kako se ustvarja 

sprememba, tako da meri družbene, okoljske in ekonomske posredne izide in pri tem za 

predstavitev uporablja denarne vrednosti. Tako omogoča izračun razmerja med koristmi in 

stroški. Na primer razmerje 3:1 kaže, da investicija enega funta daje tri funte družbene koristi 

(Social e-valuator 2008, 2). 

 

SROI torej izraža koristnost, ne denar. Denar je enostavno običajna enota in zato uporabna in 

široko sprejeta možnost za izražanje vrednosti (Hrast, Kojc in Mulej 2014, 36). 

 

Enako kot poslovni načrt vsebuje veliko več informacij od finančne napovedi, je SROI mnogo 

več kot zgolj številka. Pripoveduje o spremembi, na kateri naj temeljijo odločitve, in vključuje 

študije primerov in kvalitativno, kvantitativno in finančno informacijo (Hrast, Kojc in Mulej 

2014, 36). 

 

Analiza s SROI lahko ima različne oblike. Lahko zajema družbeno korist, ki jo ustvari neka 

celotna organizacija, ali pa se osredotoči na samo en izbrani vidik dela te organizacije. 

Obstaja tudi veliko načinov za organiziranje, kako izvajati SROI. Da se izvajati znotraj 

organizacije ali pa s pomočjo zunanjih raziskovalcev (Hrast, Kojc in Mulej 2014, 36). 

 

Obstajata  dva tipa SROI (Hrast, Kojc in Mulej 2014, 36):  

- EVALVACIJA, ki ugotavlja vrednosti dejavnosti in se izvaja za nazaj na osnovi dejanskih 

posrednih učinkov, ki so se že zgodili. 

- NAPOVED, ki napoveduje število ustvarjenih družbenih koristi, če dejavnosti dosežejo 

svoje predvidene posredne učinke.  

 

Zakaj izračunavati SROI? Analiza SROI lahko izpolni veliko namenov: da se uporabiti kot 

orodje za strateško planiranje in izboljševanje, za komuniciranje o vplivu in pritegovanje 

naložb ali za investicijsko odločanje. Lahko pomaga usmerjati izbire, pred katerimi so 

menedžerji, ko odločajo, v kakšne namene naj bi uporabili svoj denar in čas (Hrast, Kojc in 

Mulej 2014, 36).  
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SROI  lahko pomaga izboljšati storitve organizacije na naslednje načine (Hrast, Kojc in Mulej 

2014, 37): 

- Lajšanje strateških razprav in pomoč pri razumevanju in maksimiranju družbene koristi, ki 

jo dana dejavnost ustvarja.  

- Pomaga nam usmeriti primerne vire, ko upravljamo nepričakovane posredne izide, naj so 

pozitivni ali negativni.  

- Prikaz pomembnosti dela z drugimi organizacijami in ljudmi, ki zmorejo kaj prispevati, 

pri ustvarjanju spremembe.  

- Identificirati skupno podlago med tem, kar organizacija hoče doseči, in med tem, kar njeni 

deležniki hočejo doseči, tako da to pomaga maksimirati družbeno korist.  

- Ustvarjanje formalnega pogovora z deležniki, ki jim omogoča, da je storitev povezana z 

njihovim namenom in jih smiselno vključuje pri oblikovanju storitve.  

 

Sedem glavnih načel SROI (Social Value UK, 2015): 

1. Vključevanje udeležencev – določevanje udeležencev dejavnosti.  

2. Razumevanje, kaj se bo spreminjalo – primerjanje stanja problema pred in po izvajanju 

aktivnosti.  

3. Ovrednotenje pomembnih zadev – vrednotenje postavk, ki imajo neposredno povezavo z 

aktivnostjo oziroma dejavnostjo.  

4. Vključevanje bistvenega – kaj se lahko zgodi tudi brez izvajanja aktivnosti (upoštevanje 

deadweighta) in vplivi drugih povzročiteljev na dotičen problem, ki se ga naslavlja na 

aktivnosti. 

5. Ne zahtevajte preveč – pri razlaganju in vrednotenju posrednih učinkov je potrebno biti 

posebej pozoren, da ne zajamemo preveč široko dometa posledic in s tem umetno 

povečamo družbeno vrednost aktivnosti.  

6. Zagototavljanje preglednosti – finančna preglednost posrednih učinkov na osnovi 

transparentnih virov, kot so zakoni, javno dostopne informacije, poročila, izkušnje, … 

7. Preverjanje izidov na nivoju celotne verige – Vnosi, neposredni izidi, posredni izidi, vpliv.  

 

Kljub temu da je merjenje družbenih učinkov precejšnja neznanka, pa vendar takšna merjenja 

učinkov podjetjem prinašajo pomoč pri boljši dostopnosti do finančnih virov s predstavitvijo 

finančnih koristi ali manjših rizikov za investitorje.   
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2.7 SWOT analiza socialnega podjetništva  

 

V nadaljevanju predstavljamo SWOT analizo (analiza prednosti, slabosti, priložnosti ter 

nevarnosti), s pomočjo katere bomo dobili vpogled podjetniškega delovanja. 

 

Prednosti 

- Socialno podjetništvo je trden model enaindvajsetega stoletja, ki povzroča ravnovesje med 

finančnimi, kulturnimi, družbenimi in okoljskimi zahtevami. 

- Socialna podjetja lažje preživijo na trgu tudi na daljši rok. Vzrok tej posebnosti delovanja 

najdemo v stabilni rasti, manjšem tveganju ter dejstvom, da ustvarjene presežke, pogosto 

namenijo nazaj v podjetje – bodisi za dejavnost ali skupnost.  

- Tradicija socialnega podjetništva v utečenih oblikah (kot so zasebni zavodi, invalidska 

podjetja, zaposlitveni centri...), vključno s tradicijo zadružništva. 

- Zagotavljanje trajnih delovnih mest za ranljive skupine. Te skupine pridobijo več 

samozaupanje v samega sebe, spodbuja se njihov razvoj strokovnih kompetenc ter 

povzroča izboljševanje tradicionalnih javnih storitev in njihove ponudbe na lokalni ravni. 

Posledično pomeni to nastanek visoko kakovostnih delovnih mest in izboljšanje kakovosti 

življenja za ranljive skupine. 

- Pri upravljanju so socialna podjetja popolnoma samostojna in neodvisna od javnih 

organov. 

- Doseženi dobiček se v večini uporabi za izvedbo ciljev trajnostnega razvoja, za storitve v 

interesu članov ali splošnega interesa. 

- Socialna podjetja imajo pomembno vlogo v regionalnem, lokalnem razvoju in socialni 

koheziji. 

- Socialna podjetja so družbeno odgovorna. 

- Prispeva k povečevanju gospodarske rasti, povečanju produktivnosti in konkurenčnosti, k 

ustvarjanju novih delovnih mest ob upoštevanju trajnostno naravnanega razvoja. 

- Številne uspešne prakse velikih in majhnih socialnih podjetij. Majhna podjetja so usidrana 

v lokalnem območju in so blizu človekovim željam. 

- Z izboljšanim dostopom do storitev se izboljšuje socialna in gospodarska struktura 

lokalnega okolja ter se tako povečuje njegova privlačnost za bivanje in privabljanje novih 

vlagateljev. 

- Z izboljšanjem zaposljivosti ranljivih skupin in s pridobitvijo novih kompetenc, znanj in 

izkušenj se jih ne zaposluje zaradi njihovih omejitev, ampak zaradi sposobnosti in 

zmožnosti. 
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Pomanjkljivosti 

- Pogosto podjetniki izbirajo nezanimive in nekonkurenčne dejavnosti, proizvode in storitve  

brez visoke dodane vrednosti. 

- Čeprav želijo ranljive skupine na osnovi znanj, izkušenj delati tisto, kar znajo dobro,  

pogosto prihaja do tega, da se jih zaradi možnosti (subvencij, kvot, razpisov ipd.), izbira le 

zaradi njihove ranljivosti. To posledično pomeni, da ranljive skupine ne dobijo zaželenega 

dela, delodajalci pa ne dobijo zaželenega kadra.  

- Delovni prostor, ki zaposluje zelo raznovrstno delovno silo. 

- Administrativne ovire pri ustanovitvi in delovanju podjetja. 

- Zaradi manjše prepoznavnosti proizvodov in storitev, ki jih socialna podjetja želijo tržiti 

na trgu, se soočajo z izzivom, kako prepričati potencialne uporabnike, da bi raje kupovali 

njihove proizvode in storitve, kot pa od klasičnih podjetij. 

- Podjetja v zagonski fazi niso kapitalsko intenzivna.  

- Nerazvite funkcije zbiranja in analize podatkov spremljanja socialnega podjetništva. 

- Zaradi kadrovske podhranjenosti in sistemskih ovir takšna podjetja težko konkurirajo na 

mednarodnem trgu javnih razpisov (pridobivanje projektnih sredstev za razvoj).  

- Podjetja se srečujejo s številnimi notranjimi in zunanjimi ovirami, ko želijo s produkti ali 

storitvami socialne ekonomije konkurirati klasični tržni ekonomiji na lokalnih trgih 

(pomanjkljive izkušnje in znanja, pomanjkanje notranjih virov, pomanjkljivo načrtovanje 

in trženje produktov, zagotavljanje virov, …). 

- Uporaba funkcij in načel socialnega podjetništva za uresničevanje dejavnosti, ki niso v 

skladu z načeli in vrednotami socialnega podjetništva. 

 

 

Priložnosti 

- Država in ostali organi se zavedajo, da je za blaginjo države pomembna prepoznavnost 

vloge socialnih podjetij. Številni ukrepi/spodbude na lokalnem, nacionalnem in 

evropskem nivoju. 

- Evropska unija je izrazito naklonjena socialnemu podjetništvu v obliki izobraževanja in 

financiranja (socialnemu podjetništvu prilagojeni finančni instrumenti in programi). 

- Ponuja nove možnosti zaposlovanja in nove oblike podjetij.  

- S sodelovanjem lokalne in državne oblasti se s socialnimi podjetji ustvarja ekosistem, 

prilagojen lokalnim potrebam (Na inovativen način reševanja problemov za območja, ki 

zaostajajo v razvoju.). 

- Reševanje sodobnih izzivov z družbenimi inovacijami. 

- Razvoj podpornega okolja, ki temelji na znanju, izkušnjah in strokovnosti. 

- Sprejemanje zakonodaje, ki omogoča implementacijo inovativnih projektov. 

- Izmenjava dobrih praks in znanj. 

- V socialnem podjetništvu je priložnost za zmanjšanje revščine in brezposelnosti (tudi iz 

ranljivih skupin). 
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- Socialno podjetništvo ponuja odgovor na težave in izzive demografskih sprememb, 

varovanja okolja, globalizacije in tehnoloških sprememb, sprememb v strukturi 

zaposlenih, povečanju razlik v razvitosti držav in regij, … 

- Priložnost za podjetništvo za področja, kjer zasebna ali javna podjetja ne želijo ali pa ne 

morejo vstopiti. 

- Izboljšanje kakovosti življenja prebivalcev. 

- Izobraževanja in usposabljanja ranljivih skupin ter zaposlenih v socialnih podjetjih z 

možnostjo uresničevanja večje socialne in poslovne vključenosti. 

 

 

Nevarnosti 

- Pomanjkanje finančnih spodbud, kot obstajajo za razvoj klasičnih podjetij. 

- Težave pri dostopu finančnih sredstev. 

- Utežen dostop do zagonskih sredstev in sredstev v obliki lastniškega ali dolžniškega 

kapitala, ki jih podjetje potrebuje za svoj razvoj.  

- Nizka stopnja prepoznavnosti oz. sprejetosti socialnega podjetništva v javnosti. 

Nezadovoljivo razumevanje umestitve in pomena socialnega podjetništva ter njegovih 

koristi na nacionalni, regionalni in lokalni ravni. 

- V nekaterih državah, zaradi neustrezne zakonodaje in kopiranja zgrešenih modelov iz 

tujine, gre podpora v napačno smer. 

- Pomanjkanje ustrezne zakonodaje v posameznih državah. 

- Podpora za dejavnosti in aktivnosti, ki bi poskrbela za izboljšanje delovanja socialnega 

podjetništva. To je zelo težko doseči, saj podjetja na trgu po navadi nastopajo z 

nekonkurenčnimi ljudmi (zaposlovanje ranljivih skupin), pogosto pa tudi z 

nekonkurenčno dejavnostjo (bodisi da gre za dejavnost, ki še ni uveljavljena, ali pa gre za 

dejavnost, ki je namenjeno točno določeni populaciji). 

- Za razvojne probleme se po navadi iščejo kratkotrajne rešitve, čeprav bi potrebovali 

sistemski pristop reševanja.  

- Javne storitve po navadi prevzamejo socialna podjetja. 

- Socialno podjetništvo enačiti z nevladnim sektorjem ali s socialno politiko. 

- Pomanjkljiva strokovna svetovanja oz. podpora, dostop do strokovnega izpopolnjevanja 

oz. usposabljanja. 

- Nezadovoljivo povezovanje različnih ukrepov in spodbud pri razvoju posameznih 

iniciativ. 

- Podpora le v izobraževanju in financiranju. Zaradi vse večjega števila težje zaposljivih 

ljudi je potrebno razmisliti tudi o drugih oblikah podpore. 
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3 SOCIALNO PODJETNIŠTVO V SVETU IN SLOVENIJI 

 

Socialna ekonomija in socialno podjetništvo v mnogih državah predstavlja resno alternativo 

tržni ekonomiji, saj prispevajo inovativne odgovore na trenutne gospodarske, socialne in 

okoljske izzive.   

 

 

3.1 Razvoj socialnega podjetništva izven naših meja (poudarek na Evropi) 

 

Pojav socialne ekonomije ima dolgo zgodovinsko tradicijo, saj se je prvič pojavil pred več kot 

100 leti. Kljub tem dejstvom pa lahko šele v zadnjih desetletjih govorimo o času, ko ta pojav 

ljudje tudi razumejo in ga aktivno uresničujejo. V začetku osemdesetih let je na nacionalni 

ravni francoska vlada prva podala natančne opredelitve. Pozneje so ji sledile tudi druge vlade, 

ki so za pospešitev razvoja socialne ekonomije namensko vzpostavljala posebna ministrstva 

oz. vsaj imenovale državne sekretarje (Italija, Belgija, Španija, Portugalska, Luksemburg, 

Švedska, Finska, Velika Britanija …) (Branco idr. 2004, 7).  

 

Izkušnje in tradicije zadružništva ter združenj so v Evropi v veliki meri vplivale na razvoj 

socialnega podjetništva. V okviru obnove Evrope po drugi svetovni vojni pridobi na pomenu 

predvsem na stanovanjskem področju in kot odgovor v boju proti revščini. V 60-ih in 70-ih 

letih prejšnjega stoletja se hkrati z razvojem civilne družbe razmahne njegov odziv na 

družbene probleme z zagovorništvom in nudenjem storitev. V 80-ih in 90-ih se pokaže tudi 

potreba po zapolnjevanju vrzeli v javnih shemah za brezposelne in socialno izključene. 

Aktivnosti civilne družbe na tem področju pomembno prispevajo pri razvoju koncepta aktivne 

politike zaposlovanja. Kot osnova za razmah področja v naslednjih dveh desetletjih se 

pojavijo tudi prve zakonske opredelitve socialnega podjetništva (npr. Italija, 1990). Dodatno k 

temu pripomorejo še osnovna načela (demokratičnost, sodelovanje in povezanost s 

skupnostjo) in močna evropska tradicija zadružništva, ki postavijo tudi glavne mejnike za 

zakonske opredelitve socialnega podjetništva v nekaterih evropskih državah (Svet za socialno 

podjetništvo 2013, 19). 

 

Z zadružnim gibanjem so podjetja delovala tako, da se je delavcem in potrošnikom omogočilo 

združitev njihovih moči z lastništvom in vodenjem podjetij v skupno dobro. Za začetnika tega 

gibanja se omenja Roberta Owen (1771-1858), Galca, ki je imel predilnice bombaža v Angliji 

in na Škotskem. Owen je bil zgrožen zaradi načina izkoriščenja delavcev v prvih desetletjih 

industrijske revolucije. Še posebej je obžaloval široko uveljavljeno angleško prakso, po kateri 

so predilniške delavce namesto v gotovini plačevali z boni, ki so bili unovčljivi le v trgovinah 

v lasti predilnic – ob tem, da so te trgovine prodajale izdelke slabe kakovosti po škandalozno 

visokih cenah. Owen je na ta problem odgovoril s konkretnimi ukrepi. V lastnih predilnicah v 

Lanarku na Škotskem je odprl trgovine, ki so prodajale kakovostne izdelke, komaj kaj dražje 
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od kupne cene, s pomočjo prihrankov od nakupov na veliko za zaposlene. Ta zamisel je v sebi 

nosila zametek zadružnega gibanja. To gibanje se opira na lastništvo podjetij v rokah samih 

strank, kar omogoča delo za dobiček strank namesto za dobiček trgovca. Trgovine, ki delujejo 

po teh načelu, ostajajo zelo razširjene v Združenem kraljestvu in drugje po Evropi (Yunus 

2009, 53-54). 

 

Pobudniki zadrug oz. delavskih kooperativ, kjer so delavci lastniki in so nastala na evropskih 

tleh, so bili nekdanji socialisti, britanski anarhisti, liberalni ekonomisti in krščanski socialisti. 

Najprej so se pojavile v Franciji in Italiji. V začetku devetdesetih let prejšnjega stoletja je bilo 

v Franciji nekaj sto majhnih obrtniških kooperativ, večinoma v gradbeništvu, in nekaj velikih 

uspešnih podjetij v različnih dejavnostih, ki so nastala kot delavska podjetja, ter več kot sto 

kooperativ srednje velikosti (od 50 do 500 zaposlenih). Kljub temu da so delavske 

kooperative pogosto nastale na pogorišču bankrotiranih podjetij z namenom, da si delavci 

sami ohranijo delovna mesta, so se le te uspešno spopadale s klasičnimi podjetji. To lahko 

prepišemo tudi dejstvom, da je francoska oblast z zakonodajo podpirala to obliko podjetništva 

pred prevzemi od zunaj, saj je moralo biti v upravnem odboru najmanj dve tretjini zaposlenih. 

Čeprav vsi zaposleni vedno niso člani delavske kooperative oziroma lastniki, so le ti bili na 

nek način enakovredni lastnikom, kar pomeni, da za njih ni smelo biti kakršnekoli 

diskriminacije pri plačah ali delitvi presežkov, dobiti so ga morali v enaki višini kot lastniki 

kooperative. Tradicija kooperativ velja za Francijo in Italijo, na Angleškem pa so nastale 

predvsem po drugi svetovni vojni in jih je ustanavljala takratna vlada, da bi preprečevala 

socialne stiske v bankrotiranih podjetjih. V Italiji so delavske kooperative nastajala po 

politični pripadnosti, saj so jih ustanavljali komunisti, demokristjani in socialisti. Leta 1941 je 

bila na pobudo mladega duhovnika Joseja Marie Arizmendiarriete ustavljena mondragonska 

kooperativa v Baskiju in velja za največja delavsko kooperativa na svetu (Horvat 2009).  

 

Horvat ugotavlja: »Kooperative so ena izmed oblik delavske vključitve v lastniške sheme. 

Švedi so oblikovali posebne delavske sklade, v Veliki Britaniji pa so se razvili še trusti - gre 

za sindikalno vodene sklade, v katere podjetja v imenu delavcev redno vlagajo del dobička, 

sklade pa nato upravljajo delavski zaupniki v imenu in v korist delavcev« (2009). 

 

Komisija nima primerljivih statističnih podatkov za socialna podjetja, ki bi dala podrobno 

sliko o obsegu in dinamiki dejavnosti socialnega podjetništva v Evropski uniji. Kot približek, 

Komisija pogosto uporablja podatke o socialni ekonomiji, ki vključuje veliko socialnih 

podjetij, in ki zaposluje več kot 11 milijonov državljanov EU, 6 % vseh zaposlenih v EU 

(European Commission 2011). 

 

Obsega organe s posebnim pravnim statusom (zadruge, fundacije, združenja, vzajemne 

družbe), od katerih so mnoga tudi socialna podjetja. Pod posebnimi pogoji pa so lahko tudi 

socialna podjetja zasebna ali javna delniška družba. Posebni pravni statusi socialnega 
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gospodarstva so še posebej primerni za socialna podjetja, kjer njihov način upravljanja 

spodbuja sodelovanje in odprtost. V študiji iz leta 2009 je delež prebivalstva, vključenega v 

socialnem podjetništvu ocenjen kot  4,1 % v Belgiji, na 7,5 % na Finskem, v Franciji 3,1 %, 

3,3 % v Italiji, 5,4 % v Sloveniji in 5,7 % v Združenem kraljestvu. Evropska komisija prav 

tako ugotavlja, da je število deležnikov oziroma tistih, ki koristijo storitve socialnega 

podjetništva večje od 160 milijonov državljanov članic EU. Gre za okoli dva milijona 

organizacij (tj. deset odstotkov vseh evropskih podjetij), kar pomeni, da je že vsako četrto 

podjetje, ki nastane v Evropi, socialno podjetje. V Belgiji, na Finskem in v Franciji je ta delež 

še višji, kar pomeni, da je socialno že vsako tretje. Te družbe so pogosto bolj produktivni in 

konkurenčna. To je zaradi zelo visoke ravni osebne zaveza s strani svojih zaposlenih in zaradi 

zagotovitve boljših delovnih pogojev (Terjesen idr. 2011, 8). 

 

Prispevek, ki ga socialna ekonomija ustvari s prihodki in s številom zaposlenih delavcev, je 

pomemben za gospodarski razvoj Evrope. To je prepoznala tudi Evropska unija in v svojem 

programu za obdobje 2014-2020 posvetila veliko pozornosti socialni ekonomiji, saj so v 

programu zapisali, da naj bi se z dobrimi projekti na tem področju, med drugim tudi 

zmanjšalo število brezposelnih v Evropski uniji (SVRK 2014).  

 

 

3.1.1 Pravna ureditev socialnega podjetništva izven naših meja 

 

Socialna ekonomija in socialno podjetništvo sta izraza, ki sta opredeljena z določenimi 

značilnostmi. Ker so pa pravne opredelitve subjektov socialne ekonomije od države do države 

različne, jih težko enopomensko definiramo (Vaupot 2014, 1564). 

 

Tudi evropska komisija tej razgibani panogi ne namerava nalagati točno določenih kriterijev, 

ki bi bile obvezne za vse udeležence in bi povzročile regulativne ovire. Zato se naslanja na 

opisni pristop, ki temelji na skupnih načelih večine držav članic, pri katerem se upošteva 

različnost političnih, gospodarskih in družbenih možnosti ter sposobnost socialnih podjetij za 

ustvarjanje inovacij (Evropska komisija 2011, 4). 

 

Države Evropske unije pri uvajanju socialnih podjetij izhajajo predvsem iz lokalnih 

zakonitosti ter zakonskih podlag, ki so ali v veljavi ali pa jih šele pripravljajo. Kljub temu 

imajo te zaposlitvene pobude nekaj skupnih značilnosti, ki jim pomagajo pri prepoznavanju 

statusa socialnega podjetja (Vaupot 2014, 1564). 

 

Vaupot ugotavlja: »V svetu in Evropski uniji se socialna podjetja predstavljajo kot podjetja, ki 

so organizirana v oblikah kot kooperative, zadruge, socialna podjetja, fundacije, vzajemne 

družbe, društva in združenja« (2014, 1555). 

 

http://data.si/blog/2015/05/29/stevilo-delovno-aktivnih-v-sloveniji-se-je-zmanjsalo-za-17-000/
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Med posameznimi evropskimi državami lahko opazimo precejšnje razlike pri razvoju 

socialnega podjetništva. Predvsem gre tukaj za problem neenakosti priznanja socialne 

ekonomije in socialnih podjetij med evropskimi državami in tudi slabšega razumevanje tega 

pojma. MDDSZ ugotavlja: »V nekaterih državah te zamisli niso niti del politične agende niti 

znanstvenih razprav zunaj zelo ozkega kroga strokovnjakov, kar še posebej velja za Nemčijo 

in Avstrijo. Prav tako so opazne velike razlike med državami in kraji glede širjenja socialnih 

podjetij v primerjavi z drugačnimi institucionalnimi okvirji, to je z javnimi ali profitnimi 

ureditvami. Posebni pravni okvirji in podporne politike so bili sprejeti v več državah 

Evropske unije za podpiranje razvoja socialnih podjetij. Na primer v Italiji, Belgiji, Veliki 

Britaniji in na Finskem lahko socialna podjetja štejejo za blagovno znamko, ki jo lahko 

sprejmejo z izpolnjevanjem določenih pogojev vse vrste podjetij« (2010, 10). 

 

 

3.1.2 Prakse socialnega podjetništva  

 

Socialno podjetništvo je prisotno praktično v vseh državah sveta. Imamo številne primere 

dobrih praks, prav tako tudi raznolike nabore dejavnosti, s katerimi se ukvarja in sega od 

klasičnih dejavnosti, ki so običajno prisotne na trgu, do resnično inovativnih projektov. V 

nadaljevanju predstavljamo izbrana socialna podjetja. 

 

 

Sonnetor v Avstriji - proizvodnja in trženje zelišč, čajev in začimb iz ekološkega kmetovanja 
1
 

 

Podjetje Sonnentor se nahaja blizu mesteca Zewttl severovzhodno od Dunaja, v majhni vasi 

Sprögnitz. Vasico vsako leto obišče nekaj deset tisoč ljudi. Mnogi so prepričani, da podjetje 

Sonnentor prideluje najboljše čaje in začimbe na svetu. To potrjujejo tudi zahtevni japonski 

poznavalci, ki so Sonnentorjevim čajem na tekmovanjih podelili že kar nekaj najvišjih 

priznanj.  

Obiskovalci, ki obiščejo podjetje in si ogledajo proizvodnjo, presenečeni ugotovijo, da 

proizvodnja ni tehnološko močno opremljena, ampak v njem najdemo le dva stroja: enega 

zelo preprostega za ločevanje zrnja od plev, drugega pa za pakiranje zelišč v folijo - 

razgradljivo, seveda, kajti vsa Sonnentorjeva embalaža je okolju prijazna in jo lahko daš tudi 

na kompost. Podjetje je uspešno, ker se zavedajo, da človeških rok in medsebojne solidarnosti 

ne more nadomestiti noben stroj. 

Podjetje zelo dobro skrbi za zaposlene in za nova delovna mesta. Kmete usmerja v ekološko 

pridelavo zelišč, vlaga v lokalno skupnost in je ekonomsko uspešno, čeprav vsako etiketo na 

                                                           
1
 Poglavje je pripravljeno na osnovi članka »Srečno in zdravo podjetje smo. Mislim, da smo del 

rešitve.« (Tasi 2014). 

https://de.wikipedia.org/wiki/Gro%C3%9Fg%C3%B6ttfritz
https://de.wikipedia.org/wiki/Gro%C3%9Fg%C3%B6ttfritz
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embalažo prilepijo ročno - in to z nasmehom. Zaposleni v podjetju so srečni, saj delajo od 

ponedeljka do četrtka od 7.30 do 17. ure s tremi odmori za malico in kosilo, v petek pa so 

prosti že opoldne, da imajo konec tedna več časa za družino.  

 

Ustanovitelj podjetja 49-letni Johannes Gutmann, ki je pred 26 leti začel kot brezposeln in 

brez kapitala, je uvidel poslovno priložnost v pridelavi poljščin na mrzlem severu Avstrije, 

kjer so tla izredno primerna, saj vsebujejo veliko gline in silicija. Danes prihodki njegovega 

podjetja rastejo približno 20 odstotkov na leto. Krize ne pozna, izvaža pa v več kot 50 držav, 

tudi v Slovenijo. Samo v Avstriji zanj dela 160 kmetij, kooperante pa ima tudi na Češkem in v 

nekaterih drugih državah. 

 

Sonnentor je prvo podjetje, ki je v Avstriji dobilo eko-certifikat.  

 

»V letu 2014 je Gutmann sredi vasi odprl restavracijo. Zraven so zgradili še čajnico, kar je v 

krajih, kjer se ljudje raje družijo ob vinu ali pivu, pogumno dejanje. Sicer pa so ga domačini 

čudno gledali že takrat, ko jih je prepričeval, naj se usmerijo v pridelavo zelišč. Zraven 

restavracije je še vrtec za otroke zaposlenih in za vaške otroke, če se jim želijo pridružiti.« 

(Tasi 2014) 

»Sonnentorjeva zgodba je preprosta, tako kot so preproste zgodbe malih kmetov, ki želijo 

dostojno preživljati svoje družine in svobodno obdelovati svojo zemljo. In prav zaradi svoje 

preprostosti je ta zgodba tako uspešna.« (Tasi 2014)  

Število zaposlenih je že več kot 200, poleg tega za podjetje dela približno 180 kmetij 

(približno 500 hektarjev) in skoraj sto ljudi, ki ročno pakirajo izdelke. Kar pomeni, da so 

skupaj s še nekaj podjetji, ki delajo izključno za njih, v regiji ustvarili 600 delovnih mest. 

 

Gutmann, ki je odrasel na kmetiji, je posebna pojava v svojih značilnih starih usnjenih hlačah, 

z očali z rdečim okvirjem in obveznim nasmehom do ušes. Gutmann je svoje podjetje 

ustanovil 1. avgusta 1988. V okolju je zaznal problem kmetov, ki so gojili zelišča, ki jih niso 

mogli prodati. Kmetje so torej potrebovali tržišče za svoje pridelke. In začel je ustvarjati 

sisteme, ki dela v korist ljudem. Začel je s tremi kmetijami in sanjal o tem, da bi od tega lahko 

živel. Kmetom je ponudil pošteno odkupno ceno, ki jim je omogočala dostojno življenje in 

denar za investicije. Ta dolgoročna vizija je pokazala, da še danes kmetje gojijo zelišča, od 

katerih je odkupoval na samem začetku podjetniške poti. 

 

»Proces dela je v Sonnentorju zasnovan tako, da čim več del opravijo na kmetijah. Tako tam 

tudi posušijo vsa zelišča in sami pakirajo mnoge čaje. Zelišča sušijo do maksimalne dovoljene 

temperature 40 stopinj Celzija in v senci, da ohranijo eterična olja. Posušena zelišča, ki jih ne 

zapakirajo že sami doma, kmetje pripeljejo v podjetje, kjer so podvržena strogi kontroli 

kakovosti. Čim prej jih zapakirajo v folijo, da ne izgubijo arome, nato pa jih v škatle pakirajo 
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po potrebi oziroma glede na naročila. Za vsako državo tudi sproti tiskajo nalepke, recimo za 

Slovenijo stiskajo in na škatlo ročno nalepijo etiketo, ki je samo v slovenščini.« (Tasi 2014) 

 

»Simbol podjetja je sonce, ki so ga kmetje pred desetletji obesili na vrata, ko so od 

veleposestnika uspeli odkupiti zemljo in so postali svobodni kmetje.« (Tasi 2014)  

 

»V času krize, od leta 2008 do danes, so podvojili prihodke. 60 odstotkov imajo lastnega 

kapitala, ostalo pa so kratkoročna posojila. Dolgoročno investirajo samo lasten denar.« (Tasi 

2014) 

 

Težijo k temu, da bi bilo podjetje energetsko neodvisno oziroma da samo ustvari toliko 

energije, kot jo porabi.  

 

Vlagajo v lokalno skupnost, vlagajo v družbo in so del trajnostnega razvoja. 

 

Zraven svojega sedeža v Spodnji Avstriji podjetje vzdržuje tudi mrežo franšize in podružnico 

v Republiki Češki (90 zaposlenih) (Wikipedia 2015). 

 

 

Rehabilitacijski center »The White Farm« v Belgiji
2
 

 

Rehabilitacijski center »The White Farm« je nastal leta 1992 z namenom izboljšati integracijo 

oseb z motnjami v duševnem zdravju, ki nudi program izvajanja vsakodnevnih aktivnosti 

skozi poklicno rehabilitacijo. V centru je zaposlenih 70 oseb z različnimi motnjami od 

alkoholikov, brezdomcev, do oseb, ki so vključene v hospitalno in ambulantno zdravljenje 

zaradi težav na področju duševnega zdravja. 

 

Delo je osnovano na štirih načelih in sicer: širok spekter delovnih aktivnosti, za različne 

delovne zmožnosti zaposlenih, prilagoditev procesa dela in delovnih postopkov zaposlenim, 

individualnemu vodenju zaposlenega skozi delovni proces in ustvarjanje realistične delovne 

atmosfere. Rehabilitacijski center vodijo trije delovni terapevti, ki so izdelali širok nabor 

dejavnosti centra. Osebe, z različnimi prej opisanimi težavami, lahko izbirajo med 

naslednjimi vrstami del: industrijsko delo (sestavljanje različnih polizdelkov v izdelke in 

pakiranje le-teh), popravljanje koles, mizarska delavnica, peka kruha in peciva, reja konj in 

krav, vzgoja zelenjavnih sadik in zdravilnih zelišč. Osebe, ki so vključene v delovni proces, 

tako lahko izbirajo med različnimi vrstami del. Nobena od oseb ni zaposlena polni delovni čas 

(zaradi narave bolezni). 

 

                                                           
2
 Poglavje je pripravljeno na osnovi članka Turistična kmetija kot socialno podjetje (Tomšič 2014, 1002-2003). 

https://de.wikipedia.org/wiki/Nieder%C3%B6sterreich
https://de.wikipedia.org/wiki/Franchising
https://de.wikipedia.org/wiki/Tschechien
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Danes je »The White Farm« nepogrešljivi del okolja, v katerem je. Prebivalci iz bližnje 

okolice pri njih kupujejo vse vrste sadik za svoje vrtove pa tudi zelenjavo. V pekarni kupujejo 

kruh in pekovske izdelke, naročajo torte za različna praznovanja (čakalna vrsta za torte je več 

kot tri mesece). V popravljalnici koles popravljajo od različne okvare koles, do celotne 

prenovitve koles. Iz zdravilnih zelišč izdelujejo različne vrste krem, tinktur in likerjev. Iz 

sadja kuhajo marmelade, tudi za diabetike. Izdelujejo voščilnice za različne priložnosti. Vsi 

izdelki so v vrhunski in estetski embalaži in so primerni za darila. 

 

Za lastno samooskrbo imajo dva konja in nekaj krav, za katere prav tako skrbijo osebe, 

vključene v delovno rehabilitacijo. 

 

Center se že vrsto let finančno vzdržuje sam. Zaposleni prejemajo za svoje delo plačilo glede 

na vrsto dela in število opravljenih ur. Del sredstev za izplačila prejemajo od države, skladno 

z njihovo politiko zaposlovanja. 

 

 

Grameen bank 

 

Grameen Bank iz Bangladeša je organizacija za mikrofinanciranje, ki pomaga revnim ljudem, 

da pridobijo drobna posojila brez provizije. Idejna zasnova je izhajala iz zamisli, da imajo 

revni ljudje sposobnosti, ki niso zadosti uporabljene. Delovanje banke ni le v dajanju 

mikrokreditov, ampak je njena dejavnost razširjena tudi na depozite, nudenju drugih storitev 

in podpori več v razvoj usmerjenih dejavnosti, kot so tekstilna, telefonska in energetska 

industrija. Organizacija in idejni ustanovitelj Mohamed Junus sta za »svoje prizadevanje pri 

ustvarjanju ekonomskega in družbenega razvoja od spodaj« leta 2006 prejela Nobelovo 

nagrado za mir (Wikipedija 2015).  

 

Grameen Bank se je rodila kot majhen projekt, ki je nastal lokalno s pomočjo študentov 

ustanovitelja, deklet in fantov iz regije. Zamisel je bila rojena v Jobri, bangladeški vasici, in 

se je razselila po vsem svetu: Danes obstajajo programi vrste Grameen tako rekoč v vseh 

državah (Yunus 2009, 271). Mikrokredit je najmočneje prodrl v Aziji. Vendar se je uveljavil 

tudi v državah Afrike, Azije, Južni Ameriki in na Bližnjem vzhodu. Poleg tega se je razširil 

tudi do revnih v številnih razvitih državah, tudi v Združenih državah Amerike (Yunus 2009, 

88). 

 

Grameen Bank daje posojila blizu sedmim milijonom revnih, od katerih je 97 % žensk, v 73 

bangladeških vaseh. Grameen Bank nudi posojila, ne da bi zahtevala garancija za dejavnosti, 

ki prinašajo prihodke, stanovanjska posojila, študentska posojila in posojila za financiranje 

mikropodjetij. Svojim članom nudi množico privlačnih možnosti za varčevanje, pokojninskih 

načrtov in zavarovalniških storitev. Od njihove uvedbe leta 1984 so stanovanjska posojila 

https://sl.wikipedia.org/w/index.php?title=Mikrofinanciranje&action=edit&redlink=1
https://sl.wikipedia.org/w/index.php?title=Depozit&action=edit&redlink=1
https://sl.wikipedia.org/wiki/Mohamed_Junus
https://sl.wikipedia.org/wiki/Nobelova_nagrada_za_mir
https://sl.wikipedia.org/wiki/Nobelova_nagrada_za_mir
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omogočila gradnjo šeststo štirideset tisoč hiš. Lastnice teh hiš so ženske. Osredotočili so se na 

ženske, ker so ugotovili, da je dajanje posojil ženskam najboljši način, da bodo od njih imele 

koristi družine (Yunus 2009, 270). 

 

Grameen Bank je v lasti revnih: 90 % njenih delnic je v lasti samih najemojemalcev (medtem 

ko je preostalih 10 % v lasti vlade (Grameen Bank 2015). Grameen Bank je torej zaradi 

sestave svojih delničarjev socialno podjetje.  

 

Grameen Bank šteje več kot 2500 poslovalnic in zaposluje nekatere od najodličnejših in 

najbolj delovnih mladih ljudi v Bangladešu (Yunus 2009, 68). 

 

Banka je od svojega odprtja odobrila posojila v skupni vrednosti približno 7,6 milijard 

dolarjev (Do začetka leta 2005 je banka posodila več kot 4,7 milijarde USD in do konca leta 

2008, 7,6 milijarde USD za revne (Grameen Bank 2015). ). Stopnja poplačil je 99-odstotna. 

Grameen Bank redno beleži dobičke. Finančno je neodvisna in od leta 1995 ni sprejela 

nobenih podarjenih sredstev. Depoziti in lastni viri Grameen Bank trenutno znašajo 143 % 

tekočih posojil. Na osnovi notranje ankete je 58 % posojilojemalcev preseglo prag revščine 

(Yunus 2009, 270-271). 

 

Začeli so pred tridesetimi leti. Zdaj spremljajo otroke posojilojemalcev in merijo učinek 

svojega dela na njihovo življenje. Ženske, ki so njihove posojilojemalke, so vedno dajala 

izključno prednost svojim otrokom. Eden od »šestnajstih sklepov«, ki so jih sprejele in 

spoštovale, je bilo šolanje njihov otrok. K temu jih je spodbujala Grameen Bank. Nekaj časa 

zatem so vi otroci obiskovali šolo. Številno so bili najboljši v svojem razredu. To so hoteli 

proslaviti, zato so oblikovali štipendije za najbolj nadarjene otroke. Grameen Bank danes 

ponuja trideset tisoč štipendij letno (Yunus 2009, 271).  

 

Številni od teh otrok so nadaljevali visoko izobraževanje in postali so zdravniki, inženirji, 

profesorji itn. Uvedli so študentska posojila, ki študentom Grameen omogočajo zaključek 

univerzitetnega študija. Nekateri imajo danes doktorat. Ta posojila ima trinajst tisoč 

študentov. Vsako leto jih je sedem tisoč več (Yunus 2009, 271).  

 

Grameen Banka je razvil svoje dejavnosti na številnih novih področjih. Uvedli so posebne 

programe, s katerimi so revnim pomagali do nakupa stanovanja in pridobitve boljše 

izobrazbe. Ustvarili so program posojil za berače, ki je že tisočem ljudi omogočil osvoboditev 

od nuje po prosjačenju, s čimer so dokazali, da lahko tudi najrevnejši posojilojemalci 

izpolnjujejo pogoje za odobritev kredita. Razvilo so celo vrsto dejavnosti (nekatere so bile 

pridobitne, druge ne), ki so na različne načine izboljšale ekonomske možnosti revnih. Te 

dejavnosti so zajemale vse (izgradnja nove institucije in strategija na področju informacijskih 

tehnologij, izobraževanja, zdravstva, kmetijstva, živinoreje, tekstilnih dejavnosti, obnovljivih 
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virov energije, trženja itn.): od uvedbe telefona in dostopa do svetovnega spleta v tisoče 

osamljenih vasi do možnosti, ki so jih ponudili tradicionalnim tkalcem, da lahko tržijo svoje 

izdelke. S takim ravnanjem je Grameen Bank dosegla vsako leto več družin in skupnosti 

(Yunus 2009, 11). 

 

 

Korporacija Mondragon 

 

Mondragon je veliko zadružno združenje s sedežem v mestecu Mondragon v Baskiji. Idejni 

ustanovitelj je bil mlad katoliški duhovnik José Maria Arizmendiarrieta, ki je v mestu 

Mondragón od leta 1941 deloval na področju izobraževanja in širjenja katoliškega socialnega 

nauka. Ustanovil je tehniško šolo. Prvi zametki mednarodnega podjetje Mondragon, ki deluje 

na zadružni osnovi in kjer so solastniki vsi delavci, pa segajo v leto 1956, ko je José Maria 

Arizmendiarrieti s petimi bližnjimi sodelavci ustanovil malo zadružno podjetje za izdelavo 

parafinskih grelcev (Wikipedia 2015). 

 

Vodstvo Mondragona še dandanes sledi vrednotam Arizmendiarriete; glavne vrednote 

podjetja so kooperativnost, participacija, družbena odgovornost in inovacije. Že ustanovitelj 

je posebno pozornost posvečal ustvarjanju novih delovnih mest in to je še vedno osnovno 

vodilo korporacije Mondragon (Vrečer 2015). 

  

V 260 izpostavah po svetu zaposlujejo 74.117 delavcev. Njihovo delovanje je dandanes 

organizirano na štirih področjih: finance, industrija, maloprodaja ter znanje. S celotno 

dejavnostjo ustvarijo okoli 11,8 milijard evrov prometa (Mondragon S. Coop 2015). 

 

Ta dejstva danes uvrščajo Mondragon kot sedmo največjo špansko družbo po prihodku od 

prodaje in vodilno poslovno skupino v Baskiji (Wikipedia 2015). 

 

Korporacija Mondragon je v lasti delavcev, kar pomeni, da odločajo po načelu en človek – en 

glas. Njihov poslovni model temelji na ljudeh, njihovi iniciativnosti in samostojnosti. 

Kooperacija Mondragon deluje in se razvija po načelu delavske samouprave in solidarnosti, ki 

se kaže v lastnem zdravstvenem zavarovanju in pokojninskem skladu. Za razvoj kooperacije 

je pomembna inovativnost in obračanje zadržanega lastniškega presežka, ki ga delavci lahko 

dvignejo ob odhodu ali upokojitvi. Pomembno vodilo kooperacije je tudi zaposlovanje 

delavcev za nedoločen čas in sprejetje določila, da ne sme biti več kot 20 odstotkov delavcev 

zaposlenih za določen čas (Rutar 2013). 

 

Uspeh korporacije dopolnjujeta lasten bančni sistem (Caja Laboral Popular) in sistem 

socialne varnosti (Lagun Aro). Bančni sistem Caja Laboral Popular je bil ustanovljen leta 

1959 in je pomemben za ljudi, ki želijo varno naložiti svoje prihranke. Z zagotavljanjem 

https://sl.wikipedia.org/w/index.php?title=Zadruga&action=edit&redlink=1
https://sl.wikipedia.org/w/index.php?title=Mondragon&action=edit&redlink=1
https://sl.wikipedia.org/wiki/Baskija
https://sl.wikipedia.org/wiki/Katoli%C5%A1tvo
https://sl.wikipedia.org/wiki/Duhovnik
https://sl.wikipedia.org/w/index.php?title=Jos%C3%A9_Maria_Arizmendiarrieta&action=edit&redlink=1
https://sl.wikipedia.org/wiki/Katoli%C5%A1ki_socialni_nauk
https://sl.wikipedia.org/wiki/Katoli%C5%A1ki_socialni_nauk
https://sl.wikipedia.org/wiki/Tehni%C5%A1ka_srednja_%C5%A1ola
https://sl.wikipedia.org/w/index.php?title=Jos%C3%A9_Maria_Arizmendiarrieta&action=edit&redlink=1
https://sl.wikipedia.org/w/index.php?title=Jos%C3%A9_Maria_Arizmendiarrieta&action=edit&redlink=1
https://sl.wikipedia.org/wiki/Parafin
https://sl.wikipedia.org/w/index.php?title=Prihodek&action=edit&redlink=1
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dodatnih virov pomembno prispeva k razvoju kooperative ter ponuja pri ustanavljanju novih 

kooperativ dobro finančno podporo in svetovanje (Vrečer 2015). 

 

Vodstvo Mondragona daje vedno na razpolago zadovoljive informacije o njihovih dejavnostih 

in poslovanju, saj tako delavci kot solastniki lažje sodelujejo pri upravljanju kooperacije. Za 

ustanovitelja Mondragona je bila vedno pomembna vzgoja in izobraževanje zaposlenih, zato 

je vsem zaposlenim omogočeno izobraževanje, ki ga podpira Lagun Aro. Svoj namen so 

nadgradili z ustanovitvijo izobraževalnih organizacij (več poklicnih šol, Univerzo 

Mondragon, tehnološke centre, mnoga podjetja korporacije imajo lastne oddelke za raziskave 

in razvoj itd.) (Vrečer 2015). 

 

Ekonomski model korporacije Mondragon preprečuje globoke probleme sodobnih (evropskih) 

družb, kot so brezposelnost, prepad med revnimi in bogatimi, socialno izključevanje, 

neenakopravnost, kršenje človekovih pravic itd. Mondragon je torej dober primer 

konkurenčnosti podjetja, kjer je kakovost življenja njihovih delavcev na visoki ravni in kjer 

govorimo o odnosih, ki so bolj demokratični, solidarni in enakopravni kot v običajnih 

kapitalističnih podjetjih (Vrečer 2015). 

 

V kooperaciji Mondragon je denar kot sredstvo za ustvarjanje proizvodov in storitev za 

zadovoljevanje človekovih potreb, hkrati pa z njim želijo ustvariti tudi ljudem prijazno 

delovno okolje (Horvat 2009). 

 

Besede Arizmendiarriete s spletne strani korporacije Mondragon so še kako aktualne tudi 

dandanes: "Po ničemer se ljudje ne razlikujejo bolj kot po svojem odnosu do okoliščin, v 

katerih živijo. Tisti, ki se odločijo, da bodo ustvarjali zgodovino in spremenili tok dogodkov, 

so v prednosti pred tistimi, ki so se odločili, da bodo zgolj pasivno čakali na rezultate 

sprememb." 

 

 

3.2 Razvoj socialnega podjetništva v Sloveniji 

 

Socialno podjetništvo se je začelo razvijati že v trinajstem ali štirinajstem stoletju, in sicer s 

pojavom različnih oblik združenja, ki so jih ustanavljali obrtniki in stanovi-cehovska 

združenja (SFSP 2015).  

 

Do razvoja zadružništva je prišlo s koncem fevdalne dobe in pojavom kapitalizma, katerega 

namen je bil zaščititi kmete pred naraščajočim izkoriščanjem kapitalizma. V letu 1873 je 

stopil v veljavo prvi zakon o zadružništvu, ki je postavil tudi prve temelje za socialno 

podjetništvo. Z uveljavitvijo zakona se je na ozemlju Slovenije pričel razvoj hranilnic, 

posojilnic, kmetijskih in obrtnih zadrug ter pozneje tudi specializiranih zadrug. Zadruge so od 

takrat dalje na Slovenskem delovale neprekinjeno in imajo kot ena izmed pravnih oblik 
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socialnega podjetništva edine 140-letno tradicijo delovanja (Svet za socialno podjetništvo 

2013, 24).   

 

V 19. stoletju je socialno podjetništvo pridobilo na veljavi predvsem preko kooperativ in tako 

imenovanih prijateljskih družb, katerih cilj ni bil zgolj doseganje presežka. Za zadovoljevanje  

človekovih potreb je bilo potrebno organizirati proizvodnjo in upravljanja na način, ki je 

deloval na bolj enakopravni in demokratični osnovi (SFSP 2015). 

 

V začetku 20. stoletja pa lahko govorimo že o razvejani mreži socialnega podjetništva, ki se je 

opirala na razna združenja, zadruge, dobrodelne organizacij, sindikate, strokovne organizacije 

in zveze (SFSP 2015). 

 

Spremembe družbenega sistema po koncu druge svetovne vojne so povzročile posledično 

prekinitev trajanja močne tradiciji zadružništva s prehodom na družbeno lastnino, ki je tako 

izgubila temeljne lastnosti, kot je odprto članstvo in demokratičen nadzor preko članov. V 

tem času pa so se ohranile posamezne oblike zadružnih modelov, in sicer kmetijsko-

gozdarske zadruge, stanovanjske in obrtne zadruge (SFSP 2015). 

 

Po osamosvojitvi je Slovenija v nekaj letih dosegla več kot deset let trajajočo pozitivno in 

stabilno gospodarsko rast. S prihodom svetovne krize v letu 2008 je sledil močan padec 

gospodarske rasti, ki je omajal predvsem gradbeni in proizvodnji sektor. Slovenija je bila 

primorana dvigniti učinkovitost slovenskega sistema blaginje, zato je sprejela več protikriznih 

ukrepov (v višini 75 milijonov EUR v letu 2009 in 140 milijonov EUR v letu 2010). Kljub 

tem dejstvom gospodarstvo ni zmoglo slediti hudi svetovni gospodarski krizi, zato se je 

število brezposelnih povečalo in sicer predvsem zaradi prenehanja zaposlitve delavcev s 

pogodbami za določen čas, odpuščanja in stečajev podjetij ob splošnem krčenju gospodarske 

dejavnosti, ki je prizadela tudi plače in zato rast bruto plač znatno upočasnila. Slovenska 

oblast tako najde vse več posluha tudi v socialnem podjetništvu, saj ga vidi kot eno izmed 

priložnosti, s katero bi lahko uspešno odgovorili na gospodarska in socialna vprašanja. 

Dodaten izziv oziroma dejstvo je, da Slovenija na področju socialne ekonomije zaostaja v 

primerjavi z državami Evropske unije, ki v tem sektorju dosegajo pomemben delež 

zaposlenih, velik prispevek k BDP in nove sposobnosti za spodbujanje socialne kohezije. Za 

te izzive pa je potrebno razumevanje njegovega zgodovinskega ozadja, vloge in še 

neizkoriščenega potenciala, ki je bistven za celotno skupnost (MDDSZ 2010, 7). 

 

Ko govorimo o socialnem podjetništvu, govorimo o novem pojavu podjetništva, ki kljub 

začetni poti in njegovi neizkoriščeni možnosti razvoja daje v Evropski uniji pomembne 

prispevke k gospodarski rasti. Podatki govorijo, da je v Evropski uniji na področju socialnega 

podjetništva okoli 9 milijonov zaposlitev (okoli 10 odstotkov) in da je njegov prispevek okoli 

10 odstotkov k evropskemu družbenemu proizvodu. Zato je nujna prisotnost te oblike 
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podjetništva tudi v Sloveniji, kjer glede na statistične podatke na področju socialnega 

podjetništva oz. na področju socialne ekonomije ustvarjamo le dober odstotek BDP in le 0,7 

odstotka delovnih mest. Če bi želeli doseči evropsko povprečje, bi socialna podjetja v 

Slovenijo morala zaposlovati okoli 50.000 ljudi (Janičijević 2015).  

 

Socialno podjetništvo v Sloveniji predstavlja nov temelj podjetništva, na katerem delamo šele 

prve korake. V primerjavi z drugimi državami Evropske unije imamo opredeljen pojem 

socialnega podjetništva in prilagojeno zakonodajno politiko v prid socialnemu podjetništvu. 

Socialno podjetništvo lahko predstavlja bistven del reševanja problema brezposelnosti in 

omiljevanja posledic gospodarske krize v Sloveniji (Vaupot 2014, 1568). 

 

V Sloveniji so pomemben del socialne ekonomije invalidska podjetja. V razvitih evropskih 

državah pa v veliki meri najdemo še druge aktivne oblike socialne ekonomije, kot so npr. 

zaposlitveni centri in drugi. V Sloveniji si takšna podjetja šele utirajo svojo poslovno pot  

(Vaupot 2014, 1568). 

 

30. novembra 2015 je bilo v Sloveniji registriranih 23.780 društev, 3.044 (zasebnih) zavodov 

in 287 ustanov. Skupaj torej 27.111. V zadnjih letih se število nevladnih organizacij povečuje 

za okrog 650 na leto (CNVOS 2015). Nevladne organizacije predstavljajo potencial za nova 

socialna podjetja. 

 

 

3.2.1 Pravna ureditev socialnega podjetništva v Sloveniji (pravne podlage v RS) 

 

»Socialno podjetništvo v Republiki Sloveniji je prvič opredelil Zakon o socialnem 

podjetništvu (v nadaljevanju ZSocP), ki se je začel uporabljati 1. 1. 2012. Socialno 

podjetništvo v skladu z ZSocP (3. člen) predstavlja trajno opravljanje dejavnosti socialnega 

podjetništva ali trajno opravljanje drugih dejavnosti pod posebnimi pogoji zaposlovanja s 

proizvodnjo in prodajo proizvodov ali opravljanje storitev na trgu, pri čemer ustvarjanje 

dobička ni izključni niti glavni cilj opravljanja dejavnosti.« (Računsko sodišče RS 2015, 10) 

 

»ZSocP opredeljujejo socialno podjetništvo, njegove cilje in načela, pa tudi dejavnosti 

socialnega podjetništva, pogoje zaposlovanja in na sploh opravljanja dejavnosti, pogoje, pod 

katerimi pravne osebe pridobijo status socialnega podjetja, način pridobitve in odvzem statusa 

socialnega podjetja, posebne pogoje poslovanja socialnih podjetij, evidence, ki se vodijo na 

področju socialnega podjetništva in nadzor na socialnimi podjetniki. ZSocP ureja tudi 

načrtovanje razvoja in spodbude za razvoj socialnega podjetništva, sodelovanje socialnih 

partnerjev in organizacij civilne družbe pri sprejemanju razvojnih dokumentov, vlogo občin 

pri načrtovanju in izvajanju politik razvoja socialnega podjetništva ter njihove pristojnosti na 

tem področju. Uredba o določitvi dejavnosti socialnega podjetništva (2012) določa dejavnosti 
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socialnega podjetništva. SRS 40-Računovodske rešitve v socialnih podjetij (Spremembe in 

dopolnitve SRS, 2012) je računovodski standard za socialna podjetja, ki obravnava posebnosti 

računovodenja v socialnih podjetij, ne glede na njihovo pravnoorganizacijsko obliko. Svet za 

socialno podjetništvo je bil ustanovljen z namenom, da v sodelovanju z ministrstvi, vladnimi 

službami, občinami, socialnimi partnerji in organizacijami civilne družbe oblikuje politiko 

socialnega podjetništva. V letu 2013 je bila sprejeta Strategije razvoja socialnega podjetništva 

za obdobje 2013-2016, ki jo je pripravil Svet za socialno podjetništvo na osnovi ZSocP. 

Namen strategije je zagotavljati načrtovan razvoj socialnega podjetništva v Republiki 

Sloveniji za obdobje štirih let. Sprejet je bil tudi Pravilnik o spremljanju poslovanja socialnih 

podjetij (2013), ki natančno ureja poslovanje socialnih podjetij.« (Dermol 2014, 93-94) 

 

V 5. členu ZSocP so opredeljena področja razvoja socialnega podjetništva. Zraven 

opredeljenih področjih delovanja zakon priznava in dopušča možnost, da se s posebnimi 

zakoni lahko opredelijo tudi druga področja dejavnosti socialnega podjetništva. V skladu s 5. 

členom ZSocP in z Uredbo o določitvi dejavnosti socialnega podjetništva je zapisano: 

»Dejavnosti socialnega podjetništva se opravljajo na področjih: 

- socialnega varstva; 

- družinskega varstva; 

- varstva invalidov; 

- znanosti, raziskovanja, izobraževanja in vzgoje; 

- zagotavljanja in organiziranja mladinskega dela; 

- varstva in promocije zdravja; 

- zagotavljanja socialne vključenosti, spodbujanja zaposlovanja in poklicnega usposabljanja 

oseb, ki so brezposelne ali jim grozi brezposelnost; 

- posredovanja zaposlitve osebam iz 6. člena ZSocP, vključno z dejavnostjo zagotavljanja 

dela takšnih delavcev drugemu delodajalcu; 

- ekološke proizvodnje hrane; 

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

- spodbujanja uporabe obnovljivih virov energije in razvoja zelene ekonomije; 

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

storitev, na način, ki spoštuje vrednote trajnosti, dostopnosti in solidarnosti (socialni 

turizem); 

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

proizvodov majhnih proizvajalcev iz gospodarsko najbolj nerazvitih okolij na podlagi 

etičnih, preglednih in enakopravnih poslovnih razmerij med proizvajalci in trgovcem, 

usmerjenih predvsem v zagotavljanje možnosti pravičnega plačila proizvajalcev in s tem 

njihovega preživetja (pravična trgovina), ter trgovine s storitvami in proizvodi dejavnosti 

socialnega podjetništva; 

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

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

- spodbujanja razvoja lokalnih skupnosti; 

- podpornih storitev za socialna podjetja.« 

 

Glede na trend povečanja števila starejših ljudi je v Sloveniji največ priložnosti za 

ustanavljanje socialnih podjetij pri socialnih storitvah, ki jih bo ta družba tudi potrebovala vse 

več. Socialne storitve so razširjene tudi v drugih državah Evropske unije (Ploj Ratajc 2015). 

 

Bistvene cilje socialnega podjetništva določa drugi odstavek 3. člena ZSocP, ki pravi: 

»Socialno podjetništvo krepi družbeno solidarnost in kohezijo, spodbuja sodelovanje ljudi in 

prostovoljno delo, povečuje inovativno sposobnost družbe za reševanje socialnih, 

gospodarskih, okoljskih in drugih problemov, zagotavlja dodatno ponudbo proizvodov in 

storitev, ki so v javnem interesu, razvija nove možnosti zaposlovanja, zagotavlja dodatna 

delovna mesta ter socialno integracijo in poklicno reintegracijo najbolj ranljivih skupin ljudi 

na trgu dela.« V 6. členu ZSocP je zapisano: »Ranljive skupine ljudi na trgu dela so:  

- invalidi, katerih invalidnost je ugotovljena z odločbo pristojnega organa; 

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

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

da se zaposlijo ali ohranijo zaposlitev ali v zaposlitvi napredujejo; 

- brezposelne osebe, če so brez zaposlitve zadnjih 24 mesecev ali več; 

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

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

dokončanem univerzitetnem, visokošolskem ali višješolskem strokovnem izobraževanju 

zaključile pripravništvo ali jim je prenehal status mladega raziskovalca; 

- brezposelne osebe: 

 nad 55 let starosti; 

 pripadniki romske skupnosti; 

 mladoletne osebe brez zaključenega osnovnega ali nižjega poklicnega 

izobraževanja; 

 ki več kot šest mesecev niso imele redno plačane zaposlitve in še ni preteklo eno 

leto od prestane zaporne kazni oziroma so v času pogojnega odpusta, so begunci, 

vključeni v programe integracije, ali osebe v programu zdravljenja odvisnosti od 

alkohola ali drog oziroma od njihove vključenosti v programe še nista pretekli dve 

leti ali so brezdomci.« 

 

»29. člen ZSocP določa, da načrtovani razvoj socialnega podjetništva zagotavlja strategija. 

Strategijo na predlog sveta in po posvetovanju s socialnimi partnerji, socialnimi podjetji in 

drugimi organizacijami socialne družbe sprejme vlada za obdobje štirih let. Strategija zajema 

analizo potreb in smeri možnega razvoja socialnega podjetništva, temeljne politike razvoja, 

strateške razvojne cilje in glavna področja razvoja socialnega podjetništva. Strategija 2013–
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2016 navaja, da je za uveljavitev socialnega podjetništva pomembno usklajeno delovanje 

ministrstev, občin, gospodarstva, nevladnih organizacij in drugih institucij na vseh ravneh ter 

širše javnosti, tako z vidika promoviranja in informiranja kot z vidika načrtovanja in izvajanja 

ustreznih ukrepov v podporo razvoju in rasti socialnih podjetij.« (Računsko sodišče RS 2015, 

13-14) 

 

Strategija razvoja socialnega podjetništva 2013–2016 določa prioritetne strateške cilje, ki so 

predstavljeni na sliki 4 v nadaljevanju. 

 

 

 

Slika 4: Strateški razvojni cilji za obdobje 2013-2016 

Vir: Svet za socialno podjetništvo 2013, 11. 

 

V zakonu je izraženo, da za pridobitev statusa socialnega podjetja ni določena obvezna pravna 

organizacijska oblika, ampak je pomemben namen ustanovitve socialnega podjetja. Če je 

namembnost delovanja socialnega podjetja družbeno koristno in ni povezano izključno s 

pridobivanjem presežkov, potem lahko pridobijo status vse pravne osebe zasebnega prava, ki 

delujejo neprofitno (društvo, zavod, zadruga, podjetje …) (Črnak-Meglič 2013). 

 

 

Ustanovitev in delovanje socialnega podjetja 

 

Pri podjetjih, ki postanejo socialna podjetja, ne gre za novo statusno pravno organizacijsko 

obliko, ampak gre za izraženost posebnega statusa, ki ga pridobijo te organizacije. V skladu s 

4. členom ZSocP so socialna podjetja dolžna poslovati po načelih, ki izkazuje njihov javno 

koristni in socialni značaj. Da lahko nepridobitna pravna oseba pridobi in ohrani status 

socialnega podjetja, mora ves čas delovanja zadoščati zahtevam, ki izhajajo iz načel zapisanih 

v 4. členu ZSocP. Z izpolnitvijo vseh pogojev za pridobitev statusa socialnega podjetja  
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pooblaščeni registrski organ pri firmi ali imenu nepridobitne pravne osebe v register vpiše 

dostavek socialno podjetje ali okrajšavo so.p.. Z vpisom tega dostavka nepridobitna pravna 

oseba pridobi status socialnega podjetja in lahko začne poslovati kot socialno podjetje 

(Zirnstein in Hajdinjak 2014, 1055). »V zakonu je določena možnost dveh tipov ustanavljanja 

socialnih podjetij (tipa A in tipa B). Status socialnega podjetja tipa A lahko pridobi 

nepridobitna pravna oseba, če bo trajno opravljala dejavnosti socialnega podjetništva, ki jih 

določa 5. člen ZSocP ter zaposlovala najmanj enega delavca v prvem letu in najmanj dva v 

nadaljnjih letih poslovanja. Tretji odstavek 8. člena ZSocP določa, da mora, za ohranitev 

statusa, socialno podjetje tipa A po izteku drugega koledarskega leta iz dejavnosti socialnega 

podjetništva v letnem poročilu izkazati najmanj 40 odstotkov vseh prihodkov, po tretjem in 

vseh nadaljnjih letih poslovanja pa najmanj 50 odstotkov vseh prihodkov. Socialna podjetja, 

ki pa opravljajo povsem tržne dejavnosti ter v delo vključujejo najbolj ranljive osebe na trgu 

dela (najmanj tretjina teh delavcev od vseh zaposlenih), pridobijo status socialnega podjetja 

tipa B. Na podlagi 19. člena ZSocP mora socialno podjetje tipa B dokazilo o zaposlitvi 

delavcev in njihovi strukturi predložiti v roku dveh let po pridobitvi statusa pristojnemu 

ministrstvu.« (Zirnstein in Hajdinjak 2014, 1055-1056) 

 

 
 

Slika 5: Ustanovitev socialnega podjetja se navezujejo na namen ustanovitve, 

upravljanje finančnih virov, odločanje znotraj podjetja in delovanja  

Vir: Mesojedec 2012, 13. 
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Akt o ustanovitvi oziroma temeljni akt socialnega podjetja mora zraven vsebine pojasniti 

ustanovitev pravne osebe z namenom nepridobitnosti, načine uresničevanja načel z 

opredelitvijo javno koristnega in socialnega značaja, določitve statusa socialnega podjetja tipa 

A ali B ter razporeditve dobička in presežka prihodkov skladno z določbo 26. člena ZSocP. 

Za socialna podjetja tipa B se mora opredeliti v ustanovitvenem aktu ranljivo skupino ljudi, ki 

se jo bo zaposlovalo. V 12. členu ZSocP so opredeljene še preostale sestavine akta o 

ustanovitvi nepridobitne pravne osebe. V zakonu je določeno, da  mora upravljanje socialnega 

podjetja temeljiti na načelu enakopravnosti. Delavcem in prostovoljcem, ki niso člani 

socialnega podjetja, mora biti omogočeno sodelovanje pri upravljanju, in sicer z možnostmi 

vplivanja na pomembne odločitve ter za kakovost proizvodov ali storitev socialnega podjetja.  

Za nadziranje pravilnosti finančnega in materialnega poslovanja zakon zahteva določitev 

nadzornega organa z načini njegove izvolitve, mandatne dobe, pristojnosti, pooblastili in 

odgovornosti. Pomembna razlika v primerjavi z gospodarskimi družbami je tudi, da se v 

temeljnem aktu določa načine udeležbe udeležencev pri upravljanju ter pogoje statusnega 

preoblikovanja in razpolaganja s premoženjem socialnega podjetja v primeru prenehanja. 

Temeljni akti določajo tudi osebe, ki nosijo odgovornost poslovodenja pri izvajanju 

dejavnosti socialnega podjetništva, pogoje za njihovo imenovanje oziroma izvolitev in 

odgovornosti, ali bo socialno podjetje v delo vključevalo prostovoljce ter pravila vodenja 

poslovnih knjig in izdelave računovodskih izkazov (Zirnstein in Hajdinjak 2014, 1056). 

 

»V 11. členu ZSocP je posebej opredeljeno neprofitnost delovanja, kot eno izmed bolj 

pomembnih temeljnih načel socialnega podjetništva. Socialno podjetje mora dobiček in 

presežke prihodkov nad odhodki iz dejavnosti socialnega podjetja namenjati za opravljanje 

teh dejavnosti oziroma za druge namene. V drugem odstavku 11. člena ZSocP je določeno, da 

lahko socialno podjetje deli del dobička ali presežka prihodkov članom, upravi in delavcem v 

deležu, ki ne sme presegati 20 odstotkov vsega ustvarjenega dobička ali presežka prihodka v 

določenem letu in le v primeru, da presežek prihodkov ne predstavlja neporabljenih javnih 

sredstev in ima to opredeljeno v temeljnem akt. Kot posredna delitev dobička ali presežkov 

prihodkov se po ZSocP šteje izplačevanje nagrad odgovornim osebam, članom uprave ali 

drugim organom ali delavcem, izplačevanje plač v višini, ki za več kot 30 odstotkov presega 

izhodiščne plače za posamezni tarifni razred ter izplačevanje povračil stroškov v zvezi z 

delom in stroški usposabljanja.« (Zirnstein in Hajdinjak 2014, 1057) 

 

Velika pozornost je namenjena tudi najbolj ranljivim skupinam, saj je v drugem odstavku 25. 

člena ZSocP opredeljeno, da socialno podjetje v času sofinanciranja delovnega mesta 

ranljivim osebam ne more odpovedati pogodbe o zaposlitvi zaradi razloga nedoseganja 

pričakovanih rezultatov, ki so posledica njihovih primanjkljajev oziroma ranljivosti kot ciljne 

skupine. V delovni proces socialnega podjetja se lahko po navedbi tretjega odstavka 25. člena 

vključijo tudi prostovoljci, ki imajo tudi pravico do udeležbe v vseh programih usposabljanja, 

pravico do nadomestila vseh stroškov, povezanih z delom, ter pravico do nagrade. Čeprav je 
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prostovoljstvo eden izmed ciljev socialnega podjetništva  (3. člen ZSocP), pa dejavnosti le s 

prostovoljci ni možno opravljati, saj pravna oseba v takem primeru ne izpolnjuje pogojev 

pridobitve statusa socialnega podjetja. Zato je pomembno, da so v temeljnem aktu socialnega 

podjetja določene naloge, ki jih bodo opravljali prostovoljci (Zirnstein in Hajdinjak 2014, 

1057).  

 

»Strokovni svet Slovenskega inštituta za revizijo je dne, 28. 10. 2011 (veljaven od 1.1.2012) 

izdal poseben računovodski standard za socialna podjetja, ki opredeljuje značilnosti 

spremljanja računovodstva v socialnih podjetjih, ne glede na njihovo pravnoorganizacijsko 

obliko. Pravilnik o spremljanju poslovanja socialnih podjetij (Uradni list RS, št. 35/2013) je 

bil v Uradnem listu Republike  Slovenije objavljen dne, 26. 4. 2013. Ta pravilnik ureja načine 

spremljanja delovanja socialnih podjetij in načine izpolnjevanja zahtev, vsebino prilog k vlogi 

za registracijo nepridobitne pravne osebe, ki bo delovala kot socialno podjetje, potrdila o 

pričetku opravljanja dejavnosti glede števila in strukture zaposlenih in potrdila o 

izpolnjevanju zahtev za ohranitev statusa socialnega podjetja, zahteve za pridobitev spodbud 

iz posameznega ukrepa spodbujanja razvoja socialnega podjetništva ter posebnih spodbud ter 

način izvajanja nadzora nad porabo finančnih sredstev. V skladu z zahtevo 14. člena ZSocP je 

v pravilniku priložen tudi vzorec Sklepa ustanoviteljev ali pristojnega organa nepridobitne 

pravne osebe, da namerava poslovati kot socialno podjetje.« (Zirnstein in Hajdinjak 2014, 

1058) 

 

V 20. členu ZSocP so določeni razlogi, zaradi katerih socialnemu podjetju pristojni minister 

po uradni dolžnosti z odločbo prepove delovati kot socialno podjetje. S pravnomočne odločbe 

ministrstva se pri nepridobitni pravni osebi iz registra ali javne evidence izbriše dostavek 

»socialno podjetje«. Z izbrisom pravni osebi prenehajo veljati tudi vse oblike spodbud in 

olajšav, ki so bile pridobljene na podlagi zakona (Zirnstein in Hajdinjak 2014, 1058). 

 

 

Register socialnih podjetij 

 

Na podlagi določb Zakona o socialnem podjetništvu vodi v Sloveniji Ministrstvo za 

gospodarski razvoj in tehnologijo evidenco socialnih podjetij na svojih spletnih straneh. 

Konec mesec decembra 2012 je bilo vanjo vpisanih 7 socialnih podjetij, konec decembra 

2013 21 podjetij več, konec decembra 2014 dodatnih 34, v začetku septembra 2015 pa 8 

podjetij več, torej 70. Ko smo primerjali vpise socialnih podjetij po letih, smo ugotovili, da je 

bilo 6 podjetij v tem času iz evidence tudi izbrisanih, tako da lahko zaključimo, da je bilo 

skupaj vpisanih 76 podjetij.  

 



51 

 

Manjše število socialnih podjetnikov lahko pripišemo dejstvom, da v Sloveniji, čeprav 

delujejo po načelih socialnega podjetništva, ni mogoče uvrstiti invalidska podjetja, zadruge, 

društva, ustanove, razna pridobitna in nepridobitna podjetja, vzajemne družbe, itd. 

 

Pravno je lahko socialno podjetje katerakoli oblika organiziranosti, razen samostojnega 

podjetnika posameznika. Od tega imajo štiri podjetja pravnoorganizacijsko obliko društvo, 

sedemnajst podjetij pravnoorganizacijsko obliko društvo, zveza društev, osem podjetij ima 

pravnoorganizacijsko obliko d.o.o. (družba z omejeno odgovornostjo), osem podjetij imajo 

pravnoorganizacijsko obliko zadruga,  šest podjetij imajo pravnoorganizacijsko obliko z.b.o. 

(zadruga brez odgovornosti), tri podjetja imajo pravnoorganizacijsko obliko z.o.o. (zadruga z 

omejeno odgovornostjo), devetindvajset podjetij pravnoorganizacijsko obliko zavod in eno 

podjetje pravnoorganizacijsko obliko ustanova/fundacija.  Zavod, ustanova ali društvo pridobi 

status socialnega podjetja z dnem vpisa socialnega podjetja. Oznaka so.p. se dopiše. Z dnem 

vpisa lahko podjetje začne poslovati kot socialno podjetje. 

 

 
 

Slika 6: Evidenca socialnih podjetij glede na organiziranost (z dne 4. 9. 2015) 

Vir: MGRT 2015. 

 

 

Posebnosti računovodenja v slovenskih socialnih podjetjih
3
 

 

Socialna podjetja so nova oblika podjetij, ki lahko nastanejo iz nepridobitnih organizacij 

različnih pravnoorganizacijskih oblik, ki zaposlujejo socialno ranljive skupine ljudi ali 

opravljajo dejavnosti socialnega podjetništva. Zato mora biti računovodenje socialnega 

                                                           
3
 Poglavje je pripravljeno na osnovi članka Posebnosti računovodenja v slovenskih socialnih podjetjih 

(Lutar Skerbinjek 2013,  86-87). 
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podjetja skladno s pravnoorganizacijsko obliko, iz katere je takšno socialno podjetje nastalo 

in ki jo ima.  

 

Iz tega izhaja, da mora upoštevati najprej določila zakona in slovenskih računovodskih 

standardov, veljavnih za pravnoorganizacijsko obliko, ki jo ima socialno podjetje, potem pa 

še posebnosti, ki jih obravnava SRS 40 - Računovodske rešitve v socialnih podjetjih. Rešitve 

so podobne kakor pri nekaterih vrstah nepridobitnih organizacij (zavodi, društva), ki poleg 

nepridobitne dejavnosti opravljajo še tržno, le da je tukaj dejavnost razdeljena na dejavnost 

socialnega podjetništva in drugo dejavnost in da lahko za opravljanje dejavnosti socialnega 

podjetništva podjetja pridobijo spodbude in olajšave.  

 

Pozitivno je, da lahko socialna podjetja pridobijo finančna sredstva iz proračuna ali drugih 

domačih ali evropskih virov, kar omogoča lažjo ustanovitev in zagon delovanja podjetja. 

Toda način ločevanja sredstev, obveznosti do njihovih virov, prihodkov, odhodkov in tudi 

poslovnega izida za različne dejavnosti, s katerimi se ukvarja socialno podjetje, je prepuščen 

podjetju samemu. Opredeli ga v pravnem aktu podjetja, kar lahko predstavlja za podjetje velik 

problem, če se ukvarja z več različnimi dejavnostmi. Spremljanje gospodarskih kategorij 

dejavnosti socialnega podjetništva je precej zahtevnejše kakor spremljanje gospodarskih 

kategorij za opravljanje drugih dejavnosti. Takšno računovodenje je kompleksnejše in zahteva 

več dela in s tem tudi večje stroške, kar lahko podjetnike tudi odvrne od tega, da bi se odločili 

za ustanovitev socialnega podjetja, ali pa jih usmeri v ustanavljanje socialnih podjetij, ki se 

bodo ukvarjala le z dejavnostjo socialnega podjetništva. 

 

V primeru opravljanja več dejavnosti je nujno organiziranje vsaj dveh ali več poslovnoizidnih 

mest, na katerih v podjetju spremljamo stroške, odhodke, prihodke in ugotavljamo poslovni 

izid.  

 

Samo takšno spremljanje gospodarskih kategorij omogoča ustrezno oblikovanje temeljnih 

računovodskih izkazov, torej bilance stanja, izkaza poslovnega izida in izkaza denarnih tokov. 

Ti imajo sicer obliko, predpisano za pravnoorganizacijsko obliko organizacije, ki je pridobila 

status socialnega podjetja, in oblikovanje posebnih razpredelnic, ki dopolnjujejo posamezne 

izkaze in v katerih so za v njih prikazane gospodarske kategorije ločeno izkazani podatki za 

dejavnost socialnega podjetništva in za druge dejavnosti.  

 

Ker socialno podjetje lahko prejema olajšave in spodbude iz javnih sredstev, mora v letnem 

poročilu poleg vsebine in razkritij, predpisanih z zakonom, ki ureja pravnoorganizacijsko 

obliko socialnega podjetja, vključiti posebno preglednico stanja in gibanja prejetih olajšav in 

spodbud iz javnih sredstev za dejavnost socialnega podjetništva. Vsebinsko in strokovno mora 

utemeljiti tudi sodila, s katerimi so na posamezne dejavnosti razporejena sredstva ter 

obveznosti do njihovih virov in prihodkov. Prav tako pa mora vsebinsko in strokovno 
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utemeljiti tudi sodila za razporejanje posrednih stroškov in odhodkov na posamezne 

dejavnosti oz. poslovnoizidna mesta. Posebej morajo biti prikazani razporeditev dobička ali 

presežka prihodkov nad odhodkih po posameznih namenih in pokrivanje izgube ali presežka 

odhodkov nad prihodki ter nekatera druga pojasnila in izjave, ki jih zahteva SRS 40.  

 

 

Podpora razvoju socialnega podjetništva 

 

Podporno okolje oziroma okolje za spodbujanja podjetništva in inovativnosti je zelo 

pomembno. Njegov namen je, da podjetnice, podjetniki ter njihova podjetja dobijo 

zadovoljivo podporo pri dostopu do informacij znanja, različnih storitev ter virov financiranja 

(Dermol 2014, 97). 

 

Kljub temu da sta bila v Sloveniji, s pomočjo sredstev iz Evropskega socialnega sklada, 

objavljena dva javna razpisa za spodbujanje razvoja socialnega podjetništva, pravzaprav v 

praksi manjka konkretnih ukrepov, kot so npr. spodbujanje dostopa do svetovanja, 

izobraževanja, drugih podpornih storitev, prenos javnih storitev na socialna podjetja (kot 

primer lahko navedemo Italijo, kjer se je država umaknila iz nekaterih socialnih in 

zdravstvenih storitev in omogočila, da te storitve opravljajo socialna podjetja), omogočanje 

različnih olajšav (ugoden sistem DDV, prispevki, prednosti na javnih razpisih), obstoj 

subvencij za dobre in inovativne ideje za odpiranje kakovostnih in trajnih novih delovnih 

mest ipd.  Na drugi strani pa je potrebno poudariti, da ni uspešnega socialnega podjetja brez 

odličnega (socialnega) podjetnika, ki mora imeti dobre poslovne ideje, marketinško znanje, 

znanja za oblikovanje proizvodov ter druga podjetniška znanja in veščine. Nič manj pa niso 

pomembni osveščeni potencialni odjemalci oziroma stranke, ki naj bi prepoznavali potenciale 

socialnega podjetništva, njegov družbeni, okoljski pomen in priložnosti, s pomočjo katerih se 

lahko postavljajo temelji enakovrednosti z drugimi ponudniki na trgu (Dermol 2014, 103). 

 

Pred uveljavitvijo ZSoP je Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve v letu 2009 

objavilo prvi razpis za spodbujanje razvoja socialnega podjetništva in za ta namen zagotovilo 

finančna sredstva Evropskega socialnega sklada v višini 2 milijona EUR. Razpisana sredstva 

so bila porazdeljena med devet najbolje ocenjenih projektov, ki so se s svojimi načrti in 

idejami najbolj približali zastavljenemu cilju razpisa. Izbrani sofinancirani projekti so 

razvijali tržne dejavnosti, kot so prodaja blaga ali storitev, in hkrati ustvarjali nove 

zaposlitvene priložnosti za ranljive skupine. Tako so v prvi fazi, kjer so projekti razvijali ali 

širili svoje tržne dejavnosti, za izvajanje usposobili 102 osebi iz ranljivih ciljnih skupin. V 

drugi fazi izvajanja projektov so se najbolj usposobljeni imeli možnost zaposliti za polni 

delovni čas za obdobje najmanj enega leta. Končni rezultat izvedenih projektov socialnega 

podjetništva  je pomenil, da se je zaposlilo 30 oseb iz ranljivih ciljnih skupin (MDDSZ 2012). 
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V letu 2012 je Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve na podlagi nekaterih uspešnih 

praks, izkušenj in opažanj prejšnjega razpisa objavilo nov razpis. Razpis je bil namenjen 

izvajanju podpore tako obstoječim socialnim podjetjem, kot tudi takšnim socialnim 

podjetjem, ki so svojo priložnost iskali z novimi idejami in pobudami. V ta namen je bilo 

zagotovljenih 4.500.000 EUR sredstev, ki jih je ponovno financiral Evropski socialni sklad. 

Namen razpisa je bila podpora projektom, ki bi z razvijanjem dejavnosti socialnega 

podjetništva v usposabljanje vključili osebe iz ranljivih ciljnih skupin ter jim zagotovili 

zaposlitev za najmanj 18 mesecev za nedoločen ali določen čas s polnim ali polovičnim 

delovnim časom (MDDSZ 2012). 

 

Na razpisu je sodelovalo 93 prijaviteljev in med vsemi temi je strokovna komisija podelila 

finančna sredstva sedemnajstim najbolje ocenjenim projektom. Štirje izbrani projekti 

nadaljujejo ali nadgrajujejo v preteklosti že podprte projekte socialnega podjetništva in 

socialnega vključevanja, ostali pa bodo razvijali večinoma povsem nove poslovne ideje 

(MDDSZ 2012).  

 

Ta sredstva so zagotovo vplivala na kvaliteto poslovanja teh podjetij oz. na širjenje aktivnosti 

na področju socialnega podjetništva, na zagotavljanje enakih možnosti na trgu dela in na 

krepitev socialne vključenosti.  

 

Kljub temu da socialna podjetja na dolgi rok preživijo lažje kot klasična podjetja, se zraven 

boja za obstanek na trgu po izteku subvencij oziroma podpore soočajo še z dodatnimi 

težavami, ki jih najdemo v administrativnih ovirah, v pomanjkanju podjetniških spretnosti in 

v zapletenem dostopu do sredstev za razvoj podjetja (Janičijević 2015). 

  

Kaj lahko pričakujemo v prihodnje? Zagotovo so to sredstva v okviru programa Slovenije za 

razvoj podeželja (PRP) za obdobje 2014 – 2020. S sprejeto Uredbo o izvajanju lokalnega 

razvoja bo v programskem obdobju 2014 – 2020 na voljo 95 milijonov evrov sredstev za 

razvoj socialnega podjetništva v lokalnem okolju po vodilu »od spodaj navzgor«. Upravičeni 

projekti, ki jih bodo prijavili lokalni akterji oziroma socialna podjetja, morajo slediti ciljem, 

kot so: ustvarjati nove priložnosti za zaposlitve, razvoj osnovnih storitev, varstvo okolja in 

ohranjanje narave ter večja vključenost ranljivih ciljnih skupin.  

 

V okviru Aktivne politike zaposlovanja se za socialna podjetja ponuja možnost pridobitve 

subvencij za zaposlitev novih delavcev. Zavod Republike Slovenije pripravlja programe, ki se 

bodo v kratkem času začeli tudi izvajati. 

 

V skladu z določbami 38. člena ZSocP je naloga pristojnega ministrstva tudi sofinanciranje 

usposabljanja in izobraževanja oseb, odgovornih za poslovodenje in za delo z ranljivimi 

skupinami.  
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Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve preko programov aktivne politike 

zaposlovanja nudi podporo ciljnim skupinam prebivalstva. V letu 2016 so predvideni ukrepi, 

ki se nanašajo na spodbujanje zaposlovanja in razvoj storitev, kot so pomoč na domu, osebna 

asistenca, družabništvo na domu, skupnostne oblike oskrbe. V načrtu so usposabljanja in 

spodbude za zaposlovanje (do 70 odstotkov stroškov zaposlenega) in učne delavnice (primer 

Gostilna dela v Ljubljani), ki bi lahko s samostojnostjo postala prava socialna podjetja. 

Ministrstvo za delo želi vzpostaviti vsaj dvanajst učnih centrov v državi (Ploj Ratajc 2015). 

 

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo nudi pomoč pri prepoznavanju in izražanju 

načel socialnega podjetništva. Za pomoč na ministrstvu se lahko obrnejo socialna podjetja v 

ustanavljanju in tista, ki potrebujejo svetovanje za posamezne faze njihovega delovanja. 

Svetovanja izvajajo posebej za to določeni akterji podpornega okolja (vstopne točke VEM, 

….) (Tomšič 2014, 999). 

 

Kljub temu da je za socialna podjetja značilna počasnejša rast, jih želi država podpreti z 

mikrokrediti, saj gre tukaj za bolj stabilna in trajnostno naravnana podjetja. V ta namen je 

predviden nepovratni denar za ustvarjanje podpornega okolja, socialnopodjetniških 

inkubatorjev z vso infrastrukturo (Ploj Ratajc 2015). 

 

Z vidika učinkovitosti je treba opozoriti tudi na dejstvo, da tudi poslovne banke v Sloveniji 

nimajo posebnih finančnih spodbud za zagon socialnih podjetij, z izjemo Unicredita in 

Deželne banke Slovenije (Zirnstein in Hajdinjak 2014, 1060). 

 

V Sloveniji obstaja še vrsta drugih institucij in organizacij civilne iniciative, ki jih v 

magistrski nalogi posebej ne obravnavamo, čeprav njihova vloga pri razvoju socialne 

ekonomije in socialnega podjetništva ni zanemarljiva (Gospodarska zbornica Slovenije, 

Obrtna zbornica Slovenije, Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije, …). 

 

 

3.2.2    Primeri dobrih praks 

 

Slovenija ni dežela, kjer bi lahko rekli, da imamo socialna podjetja, ki trkajo tudi izven meja. 

Vendar kljub majhnosti posameznih podjetij najdemo dobre prakse. 

 

V Sloveniji je bilo prvo socialno podjetje Center ponovne uporabe, izvajanje postopkov za 

ponovno uporabo rabljene opreme, d. o. o., so. p.  

 

V nadaljevanju predstavljamo Zadrugo za razvoj podeželja Pomelaj, ki kaže, kako je tudi na 

podeželje in v slabše naseljena območja možno prinesti optimizem, nove priložnosti in nove 

programe. Eko socialna kmetija Korenika v Šalovcih pa nam dokazuje, kako skupnost lahko 
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preživi z lokalnimi naravnimi viri. Eko socialna kmetija Korenika ne zaposluje le težko 

zaposljive ljudi, ampak ustvarja tudi dober prihodek na trgu, ukvarjajo se z ekološkim 

kmetijstvom; ponudbi številnih izdelkov pa dodaja ponudbo s področja turizma, 

izobraževanja, zdravja in sociale.  

 

 

Podeželsko razvojno jedro - Zadruga za razvoj podeželja Pomelaj
4
 

 

Izkušnje drugod po svetu kažejo, da se največ delovnih mest odpira v malem gospodarstvu. 

Kako pritegniti in ponuditi delo v sekundarni dejavnosti, ki je tudi medsebojno verižno 

povezana in seveda tržno motivirana? Odgovor na to nam zagotovo daje eden izmed takšnih 

uspešnih projektov Zadruga za razvoj podeželja POMELAJ, ki je bila ustanovljena leta 2003 

v okviru programa »Samozaposlovanje na podeželju«. Program je razvijalo podjetje DART iz 

Lendave in podjetje LKC iz Velike Polane ob podpori občine Velika Polana, Ministrstva za 

kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano in ZRSZ (Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje) ter 

JAPTI. Za razvoj podeželja je bil pripravljen celoviti model, ki je na eni strani povezoval 

koristi prebivalcev podeželja, na drugi strani pa pobude in priložnosti lokalnih skupnosti, 

razvojnih inštitucij ter drugih nosilcev razvoja. 

 

Zadruga deluje kot javno zasebno partnerstvo - med ustanovitelji so tri občine (V. Polana, 

Dobrovnik in Črenšovci), zasebno podjetje DART, Lendava, d.o.o. ter fizične osebe, med 

katerimi prevladujejo socialni podjetniki. Namen zadruge je sledenje temeljnim socialnim 

ciljem, neprofitnosti delovanja, investiranjem presežkov nad odhodki v nadaljnji razvoj 

podjetja in njegovih zaposlenih. 

 

Eden izmed pomembnejših področjih delovanja zadruge je iskanje priložnosti za izboljšanje 

pogojev na trgu, predvsem za posameznike iz podeželja, ki so se znašli izven gospodarskih 

tokov. Zadruga deluje po principu inkubatorja, ki omogoča vključenim posameznikom pomoč 

v vseh fazah podjetniškega procesa v okviru dejavnosti, ki jih razvija zadruga (informiranje in 

motiviranje, usposabljanje, pomoč pri ustvarjanju pogojev za registracijo dejavnosti do trženja 

in zagona dejavnost). Začetke opravljanja dejavnosti zadruge najdemo v domači obrti, in sicer 

prednjači pletenje izdelkov iz koruznega ličja in rogoza ter lončarstvo. Čeprav vsak izdelek 

dobi novo podobo, je tradicija snovanja izdelka še vedno prvotnega pomena. Na trgu je 

prisotnih že več kot 50 izdelkov. Drugo področje, ki se je razvilo v okviru dejavnosti zadruge, 

je peka peciva in kruha po tradicionalnih recepturah, kjer so pridobili tudi certifikat za 

ekološko peko. 

 

Sredstva za delovanje zadruge so bila v prvih štirih letih delovanja pridobljena kot sistemska 

podpora s strani države (približno 20 % prihodkov). Preostala sredstva za vzdržnost zadruge 

                                                           
4
 Poglavje je pripravljeno  na osnovi spletne strani Pomelaj z. o. o.  (Pomelaj z. o. o. 2015). 
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pa so pridobljena iz lastnih virov (trženje lastnih storitev, produktov in izdelkov) ter iz 

sredstev, pridobljenih na različnih razpisih za izvajanje projektov. Financerji programa 

zaposlovanja invalidnih oseb so: 

- Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Direktorat za invalide, 

vojne veterane in žrtve vojnega nasilja, 

- Javni jamstveni, preživninski in invalidski sklad, 

- lastna dejavnost. 

 

Zadruga za razvoj podeželja Pomelaj, z. o. o. se je 1. 8. 2009 transformirala v zaposlitveni 

center. Razlog za ustavitev zadruge kot pravne osebe je poseben status, ki v prvi vrsti sledi 

koristim družbene skupnosti v smislu socialne ter zaposlitvene integracije invalidnih oseb na 

zaščitenih delovnih mestih. Z razvojem dejavnosti, ki so povezane s podeželjem, s 

poudarkom na področju tradicionalnega rokodelstva in kulinarike, so ponudili invalidnim 

osebam na zaščitenih delovnih mestih stalno in neprekinjeno delo. S takšnim povezovanjem 

podeželskega prebivalstva (predvsem ranljivih skupin) in dejavnostim, ki so tradicionalno 

vezane na podeželje (domača obrt, kulinarika...), je zadruga potrdila svoje poslanstvo . 

 

Zadruga ima zaposlenih petnajst oseb, zraven direktorice še dve mentorici (eno za pletenje 

izdelkov iz naravnih materialov, drugo pa za peko peciva in kruha po tradicionalnih 

recepturah), 10 invalidov ter dve strokovni delavki. Določene aktivnosti izvajajo za zadrugo 

preko pogodbe zunanji izvajalci (izobraževalci, etnologi, dizajnerji, marketing). Na zadrugo je 

s pogodbami o odkupu izdelkov vezanih 60 kooperantov, zraven 48 socialnih podjetnikov so 

tukaj še drugi člani zadruge s statusom osebnega dopolnilnega dela, dopolnilne dejavnosti na 

kmetiji, samostojnega podjetnika (mlinar, medičar, izdelovalec izdelkov iz lesa...). 

 

 

Eko - socialna kmetija Korenika 

 

Z ustanovitvijo društva za socialno vključenost MOZAIK v letu 2003, katerega dejavnost je 

bilo kmetovanje na ekološki način, nega krajine in tradicionalno graditeljstvo (cimprana hiša, 

nabijanica, gradnja iz nežgane opeke, slamokrovstvo), so se pričeli razvijati prvi zametki 

socialnega podjetništva v Prekmurju. Z uspešnimi rezultati projekta Krajinski park Goričko in 

programov čezmejnega sodelovanja so se nadaljevale aktivnosti tudi na področju 

usposabljanja oseb iz ranljivih družbenih skupin, vzpostavljanja mentorske strukture in 

zagotavljanja materialnih zmožnosti za trajnejšo delovanje (Hafner idr. 2013, 23). 

 

V prostorih podjetniškega inkubatorja je bilo v letu 2006 ustanovljeno invalidsko podjetje 

Pribinovina d.o.o., ki je dejavnost nadgradilo še z ekološko predelavo testenin, peko kruha in 

krušnega peciva. V podjetju izvajajo tudi programe za usposabljanje oseb iz ranljivih 

družbenih skupin (Hafner idr. 2013, 23). 
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»Sledilo je leto 2007, v katerem je društvo Mozaik ustanovilo zavod Korenika, ki je v letu 

2008 pridobil status zaposlitvenega centra. Zaposluje osebe na področju pridelave in 

predelave ekoloških živil in želišč, oljarstva in obrti tradicionalnega graditeljstva.« (Hafner 

idr. 2013, 24) 

 

»Vzpostavljanje eko-socialne kmetije zaposlitvenega centra Korenika v Šalovcih se je pričelo 

v letu 2006, ko so v društvu Mozaik od občine Šalovci prevzeli propadajočo kmetijo in jo 

začeli temeljito obnavljati in opremljati za delovno usposabljanje in zaposlovanje invalidov in 

drugih ranljivih družbenih skupin.« (Hafner idr. 2013, 25) 

 

»Na kmetiji razvijajo dejavnosti na področju ekološkega kmetijstva v povezavi z varovanjem 

naravne in kulturne dediščine ter razvojem ponudbe ekološkega turizma. Ukvarjajo se z 

ekološko pridelavo in predelavo sadja, zelenjave, žitaric in zelišč. Obdelujejo približno 16 

hektarjev njivskih površin, 2 hektarja sadovnjakov in 2 hektarja travnikov.« (Korenika 2014) 

 

Zaposlene osebe iz ranljivih skupin, ki delajo na kmetiji, so zaposlene za stalno, nekateri pa 

delajo preko javnih del. Vsak dan je v delovni proces in v različne programe delovnega 

usposabljanja na kmetiji vključenih od 50 do 60 oseb iz ranljivejših skupin (petina je 

mentorjev) (Korenika 2014). 

 

Eko – socialna kmetija Korenika je z uvedbo tematskih delavnic za vse starostne skupine 

odprla svoja vrata ekološke kmetije tudi za vse preostale prebivalce. Na spletni strani Eko – 

socialno kmetije Korenika (2014) je zapisano: »V ponudbi imamo naslednje tematske 

dejavnosti:  

- Predstavitev ključnih značilnosti ekološkega kmetijstva, ozaveščanje o pomenu 

ekološkega kmetijstva in zdrave prehrane, prikaz dela na kmetiji in pomoč 

učencev/dijakov pri kmečkih opravilih. 

- Ozaveščanje o pomenu in uporabi zelišč v vsakdanjem življenju, praktično spoznavanje 

zelišč v naravi in na zeliščnem vrtu, nabiranje zelišč, priprava zelišč za čaje (sušenje), 

začimbe, tinkture in sirupe. 

- Ozaveščenost o pomenu zdrave prehrane, pomen ekološke predelave živil, praktični 

prikaz postopkov predelave in pomoč pri pripravi živil za nadaljnjo predelavo. 

- Priprava, kuhanje in peka tradicionalnih jedi ekološkega izvora (pirini rogljički, namazi, 

kruh, solate iz pire in ajde itn.).  

- Spoznavanje ključnih značilnosti in materialov v okviru tradicionalnega graditeljstva, 

praktični del temelji na učenju pletenja ograje iz vrbovega šibja. 

- Spoznavanje domačih živali (konji, osel, prašiči, koze, kokoši, zajci …), njihovih potreb, 

nege, življenjskega prostora itn. Praktični del: priprava in hranjenje živali, pomoč pri negi 

živali (živali na kmetiji služijo predvsem za terapevtske namene).« 
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Svoje izdelke (čaji, marmelade, zelenjava, sokovi, kis, olja, ki imajo oznako Eko, predvsem 

pa so pridelani lokalno) tržijo s prodajo na kmetiji, preko prodajne mreže ekoloških trgovin in 

preko spletne trgovine. Pomemben odjemalec njihovih izdelkov in pridelkov so tudi javni 

zavodi – šole, vrtci (RTV Slovenija 2015). 

 

S prodajo hrane ustvarijo okoli 150 tisoč evrov na leto, ta delež pa želijo povečati. Njihov 

dohodek so tudi kmetijske subvencije, ki jih je od 12 do 14 tisoč evrov na leto, in denar z 

razpisov, ki je največkrat povezan s socialnim vključevanjem ljudi iz ranljivih skupin. S 

pomočjo subvencij iz Programa razvoja podeželja so v letu 2014 izgradili sodobno sušilnico 

in prenovljeno kuhinjo s skladiščnim prostorom (Šubic 2015). 

 

Čeprav so že sedaj največji zaposlovalci v občini, imajo velike cilje tudi v prihodnje. Razširiti 

dejavnost reje krškopoljskih prašičev (trenutno jih redijo le za lastne potrebe), stalna rast 

proizvodnje in predelave, s partnerji razviti več manjših trgovin z lokalno domačo hrano. Od 

leta 2014 še upravljajo s sosednjo kmetijo, kjer so uredili nove ograde in hleve za živali (RTV 

Slovenija 2015).  
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4 URESNIČITEV IDEJE SOCIALNEGA PODJETNIŠTVA NA EKOLOŠKI KMETIJI 

 

V kmetijstvu in na podeželju je odlična poslovna priložnost za zelena delovna mesta. Na 

primeru aktivne ekološke kmetije, ki izvaja storitve pridelave ekološke hrane za trg in 

samooskrbo ter storitve turizma, bomo prikazali možnost preoblikovanja takšne kmetije v 

socialno podjetje. S pridobitvijo statusa socialno podjetje bo kmetija podkrepila svojo namero 

»prispevati k družbi«. 

 

 

4.1 Predstavitev ekološke kmetije 

 

Tam, kjer se strmine Framskega Pohorja poležejo v ravnico, kjer kraljujeta tišina in spokoj 

okoliških gozdov, že več kot 200 let na nadmorski višini 700 metrov stoji Baronova domačija, 

ki je danes moderna ekološka turistična kmetija (Marin 2015, 30). 

 

Na kmetiji živijo tri generacije Uranjekovih. Nada in Mirko, ki sta pred petindvajsetimi leti 

začela s turizmom na kmetiji, njun sin Boris, prevzemnik kmetije, ki danes skupaj s partnerico 

kmetuje že od leta 1999 skladno s smernicami ekološkega kmetovanja, ter njuna otroka (Čop 

2014, 4).  

 

Že prvi pogled na kmetijo in živali da vedeti, da najbolj baronsko in plemiško življenje na 

kmetiji živijo živali. A vedno ni bilo tako. Še pred manj kot tremi desetletji so se pri 

Uranjekovih ukvarjali z intenzivno rejo perutnine kot kooperanti Perutnine Ptuj. Splet 

okoliščin pa je botroval odločitvi, da se je kmetija z odprtjem vinotoča preusmerila v turizem. 

Turistično dejavnost so širili in kmalu odprli izletniško kmetijo. Leta 2010 je takrat 

triintridesetletni Boris prevzel kmetijo in pustil službo, kjer se je ukvarjal s kontrolo 

ekološkega kmetovanja. Takrat je bila kmetija že enajsto leto usmerjena v ekološko pridelavo 

oziroma je bila že deveto leto certificirana (Čop 2014, 4-5). 

 

Kmetija obsega 18 hektarjev, od tega je polovica gozda. Na približno enem hektarju 

pridelujejo žito, 55 arov je namenjenim pridelavi zelenjave, 23 arov sadovnjaka, 10 arov 

pokriva ribez, zeliščni vrt pa 50 arov, vključno s 15 arov velikim permakulturnim vrtom. 

Ostale površine so namenjene pridelovanju mrve oziroma paši (Čop 2014, 5). 

  

Na kmetiji je, tako kot včasih, več vrst domačih živali: krave dojilje s teleti, prašiči (tudi 

avtohtone krškopoljce), kokoši nesnice, ovca, poni, gosi, kunci, vietnamski prašički, … (Čop 

2014, 5). 

 

Boris je nosilec dopolnilne dejavnosti na kmetiji že od 22. leta starosti. Od takrat do danes je 

registriral že 21 različnih dejavnosti. Med njimi tudi predelavo sadja, zeliščarstvo, predelavo 
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mesa, gozdnih sadežev, proizvodnjo žganih pijač, izletniški turizem, prodajo kmetijskih 

pridelkov in izdelkov, peko kruha in sladic, aranžiranje, svetovanje, organiziranje delavnic in 

tečajev, usposabljanje na kmetiji,… S takorekoč vsemi se tudi ukvarja, s čimer zagotovi res 

pestro izbiro ekoloških izdelkov. Kljub temu da je kmetija za slovenske razmere 

nadpovprečno velika, pa bi s samo eno usmeritvijo težko zagotovila pokrivanje dveh delovnih 

mest in nujne investicije (Čop 2014, 5).  

 

Poleg prodaje kmetijskih pridelkov in izdelkov so pomemben vir prihodka organiziranje 

aktivnosti na kmetiji, ki imajo skupno ime »Doživetja na Baronovi ekološki kmetiji«. Gre za 

tematske oglede in delavnice za otroke in odrasle. V letu 2014 so tudi podpisali pogodbo z 

ministrstvom glede statusa mojstrske kmetije in tako se pri Baronovih lahko usposabljajo 

bodoči ekološki kmetje (Čop 2014, 5-6). 

 

Sicer pa je turizem še vedno najbolj pomembna panoga, saj jih v sezoni čez vikend obišče 

tudi do štirideset gostov, v najtoplejših mesecih pa sprejemajo goste takorekoč vsak dan (Čop 

2014, 6-7). 

 

Okoli 40 odstotkov prihodkov dobijo s prodajo sveže zelenjave, sadja in mesa, preostalo pa s 

turizmom in prodajo domačih sirupov in čajev iz zelišč, marmelad, kompotov, pesta, sokov, 

žganja in likerjev, »biovegete«, vložene zelenjave, mesnih izdelkov (Šubic 2015, 11). 

 

Svežo in predelano zelenjavo, sadje in meso po novem ponujajo tudi podjetjem kot poslovna 

darila. Svoje dobrote prodajajo v biotrgovini na kmetiji, ki so jo odprli pred dobrima dvema 

letoma, in v specializiranih prodajalnah zdrave hrane, v svoji spletni trgovini, prek 

partnerskega kmetovanja (s še 13 kmetijami so vključeni v partnersko kmetovanje s tedensko 

dostavo v zabojčku) pa v sezoni oskrbujejo gospodinjstva. Z ekozabojčki so nadomestili 

prodajo na ekotržnici, pot od načrtovanja setve do pridelave in dostave zabojčkov pa ni 

preprosta. Pogodba s kupci kmetijo zavezuje, da jim od sredine maja redno dostavljajo vsaj 

pet do šest vrst zelenjave in sadja v zabojčku (Šubic 2015, 11). 

 

Kmetija nekaj proda tudi preko Združenja za ekološko kmetovanje severovzhodne Slovenije. 

S presežki pa prek združenja oskrbuje tudi mariborske vrtce in osnovne šole (Šubic 2015, 11). 

 

Prodajo širijo še prek zadruge Eko podeželje, ki pridelke svojim članov prodajo v trgovinah 

Zelena točka v Murski Soboti in Ljubljani. S sodelovanjem Društva zeleni Krog Slovenije so 

prisotni na tržnici Siška - Ljubljana, Drava center - Maribor, Šola za Hortikulturo in Vizualne 

Umetnosti (VŠHVU) - Celje.  Prodrli so tudi že na police trgovine z zdravo hrano Dobrina v 

Mariboru, želijo pa si oskrbovati mrežo več takšnih trgovin. 
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Kmetija je že izkoristila kar nekaj državnih in evropskih sredstev. Prijavili so se na razpise-

pomoč mladim prevzemnikom, zgodnje upokojevanje na kmetiji, posodabljanje kmetijskih 

gospodarstev, naložbe mladih prevzemnikov kmetij. Sodelovanje kmetijskih proizvajalcev v 

shemah kakovosti hrane in na druge občinske razpise. Kmetija sodeluje tudi v raznih 

zadrugah in združenjih, ki se skupaj prijavljajo na razpise EU. Eden najuspešnejših projektov 

je bil Zadruga Eko podeželje, kjer je kmetija pridobila kar nekaj sredstev in jih namenila za 

promocijo ekološkega kmetovanja po celotni Sloveniji. 

 

Sama kmetija pa se lahko pohvali z različnimi priznanji in dosežki (Mlad inovativni kmet 

2014, plaketi, ocenjevanja, …). 

 

Urejena okolica, odnos do živali, način pridelovanja zelenjave, poznavanja zelišč in spretnosti 

pri ročnih delih potrjujejo, da ima družina na ekološki kmetiji Uranjek spoštljiv in predan 

odnos do spoštovanja narave in sozvočja človeka z njo. 

 

 

4.2 Vizija socialnega podjetja v skladu z zakonodajo 

 

Na podlagi izbranih intervjujev smo ugotovili, da želja po še večjem prispevku k družbi tli na 

ekološki kmetiji že nekaj časa. To že danes dokazujejo s svojimi številnimi dejavnostmi, ki so 

vpeta na področju družbene odgovornosti in okolja. Ekološka kmetija je že tržno naravnana, 

saj proizvaja in prodaja svoje izdelke ter storitve v javnem interesu. S socialnim 

podjetništvom so se na ekološki kmetiji spoznali preko aktivnosti, ki jih je v preteklosti 

izvajal Kmetijsko gozdarski zavod Maribor (posveti, organizirane strokovne ekskurzije z 

ogledom primerov dobrih praks socialnega podjetništva v Avstriji in Sloveniji). 

 

V socialno podjetništvo se lahko vključijo nepridobitne pravne osebe, zato status socialnega 

podjetja ne more pridobiti niti samostojni podjetnik posameznik niti kmetijsko gospodarstvo 

ali dopolnilna dejavnost na kmetiji. Zakon o socialnem podjetništvu je zasnovam tako, da 

omogoča odprt model socialnega podjetništva, kar pomeni, da ustanovitev socialnega podjetja 

ni omejena na klasično statusno obliko nosilca oziroma klasične oblike gospodarskih družb, 

temveč je lahko nosilec tudi društvo, zavod ali zadruga. Na podoben način je določena tudi 

odgovornost glede obveznosti socialnega podjetja, saj se za njeno odločitev uporablja tisti 

zakon, ki ureja konkretno pravno organiziranost posamezne vrste pravne osebe (Pipan in 

Cerar 2013, 15).  

 

Iz vidika načrtovane dejavnosti smo se odločili, da bi bila najprimernejša oblika ustanovitev 

zasebnega zavoda. Ustanovili bi Doživetja pri Baronu, zavod za spodbujanje zdravega načina 

življenja, Planica. Za obliko zasebnega zavoda smo se odločili zato, ker je iz številnih 

dejavnosti kmetije razbrati, da cilj kmetije ni le turizem, prodaja gajbic zelenjave in ostalih 
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pridelkov. Preko prodaje želijo kupce ozaveščati tudi o pomembnosti zdravega načina 

življenja. Za ozaveščanje in izobraževanje na temo zdravja se bodo organizirale številne 

aktivnosti in dogodki. Z njimi se poveča pozitiven vpliv na okolje, kjer deluje. Doživetja pri 

Baronu - učni in logistični center, ki bo namenjen zlasti teoretičnim in praktičnim 

predstavitvam, delavnicam ter raznim srečanjem in promociji ekološkega kmetovanja, 

pridelkov in izdelkov. Spodbujamo razvoj ekoloških proizvodov in jih vključujemo v 

ponudbo ter tako pripomoremo k trajnostnemu razvoju podeželja. 

 

Pravna oseba se ustanovi na način in pod pogoji, ki jih določa Zakon o zavodih. Pri 

ustanovitvi se bodo upoštevali tudi pogoji, ki jih za pridobitev statusa socialnega podjetja 

določa Zakon o socialnem podjetništvu. 

 

Postopke ustanovitve in postopke pridobitve statusa bomo izpeljali tako, da jih bomo oddali 

ob istem času, kar pomeni, da bo organ, pristojen za registracijo, ob sami ustanovitvi presojal 

tudi izpolnjevanje pogojev za pridobitev statusa socialnega podjetja. 

 

V 7. členu Zakona o zavodih (ZZ) je zapisano: »Zavod se lahko ustanovi, če so zagotovljena 

sredstva za ustanovitev in začetek dela zavoda in če so izpolnjeni drugi z zakonom določeni 

pogoji«. »Zavode lahko ustanovijo domače in tuje fizične in pravne osebe, če ni za 

posamezne dejavnosti ali za posamezne vrste zavodov z zakonom drugače določeno« (2. člen 

ZZ). Zavod lahko ustanovi ena ali več oseb. V primeru, da bo zavod ustanovilo več oseb, je 

potrebno upoštevati 9. člena ZZ, ki pravi: »Če zavod ustanovi več ustanoviteljev, se njihove 

medsebojne pravice, obveznosti in odgovornosti uredijo s pogodbo«. Za ustanovitev 

potrebujemo akt o ustanovitvi zavoda (vsebina akta je zapisana v 8. členu ZZ). S sprejetjem 

akta o ustanovitvi se imenuje poslovodni organ (11. člen ZZ) »Ko sprejme akt o ustanovitvi, 

imenuje ustanovitelj vršilca dolžnosti poslovodnega organa, ki je pooblaščen, da pod 

nadzorstvom ustanovitelja opravi priprave za začetek dela zavoda.« Pravno sposobnost zavod 

pridobi z vpisom akta o ustanovitvi v sodni register (12. člen ZZ). Zavod lahko opravlja eno 

ali več dejavnosti. »Zavod lahko opravlja gospodarsko dejavnost, če je ta namenjena 

opravljanju dejavnosti, za katero je zavod ustanovljen« (18. člen ZZ). V šestem poglavju 

Zakon o zavodih obravnava štiri organe zavode in opredeljuje njihovo sestavo, pristojnosti in 

namen (svet, direktor, strokovni vodja in strokovni svet). 

 

Postopek pridobitve statusa socialnega podjetja se za Doživetja pri Baronu začne z vlogo za 

registracijo nepridobitne pravne osebe (14. člen ZSocP). Vloga za registracijo nepridobitne 

pravne osebe mora, zraven vsebine in prilog, ki jih določajo Zakon o zavodih, na podlagi 3. 

člena Pravilnika o spremljanju poslovanja socialnih podjetij vsebovati še sklep ustanoviteljev 

ali pristojnega organa nepridobitne pravne osebe, da namerava poslovati kot socialno podjetje 

(prav vsa načela v skladu s 4. členom ZSocP lahko potrdimo pri delovanju zavoda Doživetja 

pri Baronu) ter dokazilo o višini morebitnih sredstev za začetek dela oziroma vrednosti 
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premoženja zavoda, kar dokazuje s kopijo o vplačilu ustanovnega kapitala ali popisom 

premoženja zavoda. Vloga se predloži pristojnemu registrskem organu – okrožno sodišče v 

Mariboru.  

 

Za potrebe ustanovitve in registracije zavoda je potrebno priložiti naslednje dokumente: 

- Ustanovitveni akt. V 12. členu ZSoP je zapisano: »Akt o ustanovitvi socialnega podjetja, 

mora poleg vsebine, ki je določena z Zakonom o zavodih, opredeliti tudi nepridobitni 

namen ustanovitve pravne osebe in utemeljiti njen javno koristni in socialni značaj. Kot 

dejavnost oz. naloge socialnega podjetja mora opredeliti opravljanje dejavnosti socialnega 

podjetništva ali druge, razmejiti le-te od drugih dejavnosti oziroma nalog ter opredeliti 

način razpolaganja s premoženjem in porabe dobička oziroma presežkov prihodkov.« 

Vsebina ustanovitvenega akta: 

 Ime, sedež in namen zavoda 

Doživetja pri Baronu, zavod za spodbujanje zdravega načina življenja, Planica. 

Planica nad Framom 

Zavod se ustanavlja za opravljanje dejavnosti izobraževanje, izpopolnjevanje in 

usposabljanje ljudi. Namen in cilji so zapisani v tretjem odstavku točke 4.2. 

 Dejavnosti zavoda skladno z Uredbo o standardni klasifikaciji dejavnosti (Uradni 

list RS št. 69/07, 17/08), so: 

o 10.320 Proizvodnja sadnih in zelenjavnih sokov 

o 10.390 Druga predelava in konzerviranje sadja in zelenjave 

o 10.610 Mlinarstvo 

o 10.710 Proizvodnja kruha, svežega peciva in slaščic 

o 10.730 Proizvodnja testenin 

o 10.830 Predelava čaja in kave 

o 10.840 Proizvodnja začimb, dišav in drugih dodatkov 

o 11.010 Proizvodnja žganih pijač 

o 11.020 Proizvodnja vina iz grozdja 

o 11.030 Proizvodnja sadnih vin in podobnih fermentiranih pijač 

o 46.220 Trgovina na debelo s cvetjem in rastlinami 

o 46.310 Trgovina na debelo s sadjem in zelenjavo 

o 47.761 Trgovina na drobno v cvetličarnah 

o 47.810 Trgovina na drobno na stojnicah in tržnicah z živili, pijačami in 

tobačnimi izdelki 

o 47.820 Trgovina na drobno na stojnicah in tržnicah s tekstilijami in 

obutvijo 

o 47.910 Trgovina na drobno po pošti ali po internetu 

o 47.990 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln, stojnic in tržnic 

o 85.590 Drugje nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje in 

usposabljanje 
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Dejavnost zavoda se lahko spremeni le s soglasjem ustanovitelja. V skladu z 8. 

členom ZSocP se bodo dejavnosti izvajale za socialno podjetje tipa A. 

Dejavnosti v skladu s 5. členom ZSocP lahko opredelimo kot dejavnosti, ki se 

bodo opravljale na področju znanosti, raziskovanja, izobraževanja in vzgoje, 

ter ekološke proizvodnje hrane. 

 Organi zavoda (direktor, svet zavoda, strokovni svet) 

Direktor je poslovodni organ zavoda in njegov strokovni vodja. Direktorja imenuje 

in razrešuje svet zavoda s soglasjem ustanovitelja. Direktor organizira, vodi delo 

in poslovanje zavoda, samostojno in neomejeno predstavlja ter zastopa zavod in je 

odgovoren za zakonitost dela zavoda. Mandat direktorja traja štiri leta z možnostjo 

ponovnega imenovanja na to funkcijo. Imenovanje direktorja  lahko opravi brez 

javnega razpisa. 

Zavod opravlja svet zavoda. Svet zavoda ima najmanj tri člane, in sicer: najmanj 

enega predstavnika ustanoviteljev, najmanj enega predstavnika delavcev in 

najmanj enega predstavnika uporabnikov oziroma zainteresirane javnosti. Ker v 

našem primeru v fazi ustanovitve ne bo zaposlenih (oziroma so to samo 

ustanovitelji ali direktor), ne more imeti predstavnika delavcev v svetu zavoda, 

vendar lahko ta nemoteno deluje v preostali sestavi. Svet zavoda vseeno predvidi 

(najmanj enega) predstavnika delavcev, njegovo mesto pa se zasede šele, ko je to 

možno.) Svet zavoda sprejema statut zavoda in njegove spremembe, sprejema 

programe dela in razvoj zavoda ter spremlja njihovo izvrševanje, določa finančni 

načrt in sprejema zaključni račun, daje ustanovitelju in direktorju predloge in 

mnenja o posameznih vprašanjih. Podrobnejši način imenovanja, izvolitev članov, 

trajanje mandata in pristojnosti sveta zavoda se določijo v skladu z zakonom in 

tem aktom v statutu. 

Zavod ima strokovni svet kot strokovni organ. Strokovni svet obravnava vprašanja 

s področja strokovnega dela zavoda, odloča o strokovnih vprašanjih v okviru 

pooblastil, določenih v statutu ter opravlja druge naloge, določene z zakonom, tem 

aktom in statutom. Članstvo, imenovanje, trajanje mandata in pristojnosti 

strokovnega sveta se določijo v statutu.  

 Sredstva za ustanovitev in začetek dela zavoda ter viri financiranja 

Ustanovitelj zagotovi sredstva, ki so potrebna za ustanovitev in začetek dela 

zavoda, v višini 1.000 EUR. 

Zavod  pridobiva sredstva za delo s prispevki ustanovitelja, s subvencijami, s 

prostovoljnim delom, z donacijami, s prostovoljnimi prispevki, iz sredstev javnih 

razpisov, iz plačil za blago in storitve, iz lastne dejavnosti. 

 Načini razpolaganja s presežkom prihodkov nad odhodki in način kritja 

primanjkljaja sredstev za delo zavoda 

Zavod razpolaga s presežkom prihodkov nad odhodki, ki jih doseže pri opravljanju 

svoje dejavnosti tako, da jih porabi izključno za opravljanje in razvoj svoje 
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dejavnosti oziroma za doseganje svojega namena (11. člen ZSocP). O načinu kritja 

primanjkljaja sredstev za delo zavoda odloča svet zavoda v skladu s statutom. 

 Pravice, obveznosti in odgovornosti zavoda v pravnem prometu in 

odgovornosti ustanovitelja za obveznost zavoda 

Zavod je pravna oseba s pravicami, obveznostmi in odgovornostmi, ki jih določata 

zakon in akt o ustanovitvi. Z vpisom v register zavod pridobi pravno in poslovno 

sposobnost. Zavod odgovarja za svoje obveznosti z vsem svojim premoženjem. Za 

obveznosti zavoda, ki nastanejo pri opravljanju dejavnosti, ustanovitelj ne 

odgovarja. 

 Trajanje in prenehanje zavoda 

Zavod je ustanovljen za nedoločen čas. Preneha v primerih in po postopku, 

določenim z zakonom. V primeru prenehanja se sredstva, ki ostanejo po 

zaključenem stečajnem postopku ali likvidaciji, prenesejo na drugo nepridobitno 

pravno osebo z enakim ali podobnim namenom. 

 Poslovni naslov zavoda ob ustanovitvi je Planica 6, 2313 Fram, in se lahko 

spremeni znotraj sedeža brez spremembe akta. 

- sklep o imenovanju zastopnika in njegovo soglasje  k imenovanju  (Direktor zavoda bo 

Boris Uranjek.), 

- predlog glavne dejavnosti (Zavod se ustanavlja za opravljanje dejavnosti izobraževanja, 

izpopolnjevanje in usposabljanja ljudi.), 

- soglasje lastnika nepremičnine, kjer bo zavod imel svoj poslovni naslov in poštni 

nabiralnik (Zavod bo imel poslovni naslov na ekološki kmetiji.), 

- zahteva za vpis v sodni register, 

- odprtje računa na banki za zavod, na katerega ustanovitelj nakaže ali položi sredstva 

(Ustanovitelj bo namenil za ustanovitev in začetek dela zavoda 1.000 EUR). 

 

S pripravo akta oziroma pogodbe o ustanovitvi zavoda mora zavod sprejeti tudi statut, v 

katerem se podrobneje razčleni organizacija zavoda, organi in njihove pristojnosti ter ostala 

pomembna vprašanja. Statut, ki mora biti pripravljen v skladu z določili zakona in akta o 

ustanovitvi,  sprejme svet zavoda s soglasjem ustanovitelja.  

 

Dokumente Akt o ustanovitvi zavoda, Soglasje o imenovanju direktorja zavoda in Soglasje k 

poslovanju zavoda je potrebno pred oddajo Okrožnemu sodišču Maribor (registrski organ) 

ustrezno podpisati in overiti. Registrski organ z aktom odloča o vpisu nepridobitne pravne 

osebe v register in odloči tudi, da se pri imenu zavoda vpiše dostavek »socialno podjetje« 

(so.p). Z vpisom v register zavod pridobi status socialnega podjetja in lahko začne poslovati 

kot socialno podjetje. 
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Z registracijo zavoda kot socialno podjetje se lahko v prihodnje obetajo kakšna dodatna 

sredstva iz različnih razpisov in podpora za prispevek k družbi. V primeru pridobitve 

finančnih sredstev se le-ta morajo prikazovati na posebnem kontu. 

 

Ker se ekološka kmetija ne bo ukvarjala samo z dejavnostjo socialnega podjetništva,  se v 

skladu z Zakonom o socialnem podjetju (22. člen) zahteva spremljati stroške, prihodke in 

odhodke posebej za dejavnost socialnega podjetništva in posebej za drugo dejavnost 

(turizem).  

 

V skladu s SRS 40.39 bo potrebno pripravljati letna poročila za socialno podjetje, ki bodo 

prikazovala poleg vsebine in razkritij, predpisanih z zakonom, ki ureja pravno organiziranost 

zavoda kot socialno podjetje, še bilanco stanja. Ta bo prikazovala ločeno razmerje za sredstva 

in obveznosti do virov sredstev za opravljanje socialne dejavnosti od tistih za opravljanje 

druge dejavnosti. Za sredstva, ki se bodo uporabljala za opravljanje obeh dejavnosti, 

predlagamo da so razporejena v razmerju 30:70, v korist druge dejavnosti (turizma). To 

razmerje bo zavod imel določeno v aktu o ustanovitvi ali notranjem aktu. K izkazu 

poslovnega izida je potrebno prav tako priložiti preglednico, ki bo prikazovala ločeno 

razmerje za odhodke in prihodke za opravljanje socialne dejavnosti od tistih za opravljanje 

druge dejavnosti. Letno poročilo mora vsebovati tudi poslovno poročilo, v katerem bo 

potrebno pojasnjevati doseganja ciljev socialnega podjetništva.  

 

V nadaljevanju predstavljamo rešitev izziva s pomočjo poslovnega modela (preglednica 5). 
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Preglednica 6: Primer delovanja socialnega podjetja na ekološki kmetiji – Canvas poslovni model 

Ključni partnerji 

(Key partners) 

 

- prebivalci (splošno) 

- partnerske ekološke 

kmetije 

- civilna društva (društva, 

združenja, zadruge, …) 

- specializirane trgovine 

- javne zgradbe 

(univerze, šole, vrtci, 

domovi, občine …) 

 

 

 

 

Ključne aktivnosti  

(Key activities) 

 

- storitve (izobraževanje, 

delavnice,  promocije, 

…)  

- obdelovanje zemljišč 

- pridelava in predelava 

- prodaja ekoloških 

pridelkov in predelanih 

proizvodov 

- koordinacija 

- vodenje in upravljanje 

človeških virov 

(zaposlenih) 

 

Vrednost za uporabnike - 

Ponudba (Value 

proposition) 

- ozaveščanje in 

izobraževanje na temo 

zdravega načina 

življenja 

- pridelki in živila 

predelana na naravi 

prijazen način 

- sveža in lokalno 

pridelana eko hrana 

- dostava zelenjavnih 

košaric in drugih 

proizvodov  

- pestra izbira ekoloških 

pridelkov in predelanih 

proizvodov 

- možnost sodelovanja 

potrošnika pred 

pričetkom setvene 

sezone 

- bio trgovina lastnih 

ekoloških proizvodov (in 

tudi od drugih ekoloških 

kmetij) na kmetiji 

- primerljiva vrednost s 

konkurenco  
 

Ravnanje z uporabniki 

(KUPCI) (Customer 

relationships) 

 

- ugodnosti za zvestobo 

(baronov klub) 

- medsebojno zaupanje 

Segmenti-ključni uporabniki 

(Customer segments) 

 

- javne zgradbe (občine, 

univerze, šole, vrtci, 

domovi  (40%) 

- individualne stranke 

(50%) 

- ostali trg (10%) 

 

Ključni viri – sredstva – 

resursi (Key resources) 

 

- prostor in zemljišča 

ekološke kmetije  

- neposredna prodaja na 

kmetiji, trgovinah, 

tržnicah 

- partnersko kmetovanje 

(odjemalci s 

pogodbami) 

Distribucijski kanali 

(Channels) 

 

- oglaševanje v lokalnih 

medijih 

- neposredna promocija 

socialno ekološke 

kmetije (letaki, sejmi, 

reviji,…) 

- internet 

- osebni pristop 

Stroški (Cost structure) 

 

- stroški dela 

- materialni stroški 

  

Prihodki (Revenue stream) 

 

- prodaja storitev, izdelkov in pridelkov 

- subvencije 

- sredstva iz javnih razpisov 



69 

 

4.3 Vloga lokalnega okolja in podpornih organizacij pri razvoju socialnega podjetništva 

 

Po mnenju predstavnika uspešnega socialnega podjetja, s katerim smo izvedli intervju, je za 

socialno podjetništvo pomembna tesna povezanost z lokalnim okoljem, odzivnost na 

specifične probleme lokalnih skupnosti in s tem nastanek delovnih mest na lokalnem nivoju, 

kar je za Slovenijo pomembno tudi v povezavi s poseljenostjo podeželja. Zato bi občine 

morale predstavljati enega ključnih deležnikov pri razširjanju vedenja o pomenu in vidnosti 

socialnega podjetništva na lokalnem nivoju. V ta namen je pomembno, da skozi osveščanja, 

izobraževanja in usposabljanja pridobimo ustrezen kader in podporne službe na lokalni in 

regionalni ravni, saj lahko ti s svojim odnosom do socialnega podjetništva, ter z dobrim 

prepoznavanjem tega področja v veliki meri pripomorejo k razvoju socialnega podjetništva 

tudi v posameznih lokalnih okoljih.  

  

Ekološka kmetija se nahaja v občini Rače-Fram (v nadaljevanju občina). Občina je tesno 

povezana z lokalnim okoljem in se odziva na specifične probleme lokalne skupnosti in s tem 

na nastanek delovnih mest na lokalnem nivoju (javna dela). V proračunski postavki imajo 

rezervirana sredstva za spodbujanje podjetništva na področju gospodarstva in spodbujanje 

kmetijstva.  

 

Na podlagi izvedenih intervjujev s predstavniki občine Rače-Fram (v nadaljevanju občina) 

lahko zaključimo, da je v Sloveniji veliko majhnih občin in te niso tiste (vsaj za zdaj), ki bi 

bile pripravljene aktivneje izvajati ukrepe za razvoj socialnega podjetništva. Vprašljiva je tudi 

finančna podpora občine za delovanje podpornega okolje. Tako lahko vlogo občine označimo 

kot izrazito »pasivno«. Vsa problematika se identificira, prepozna in rešuje na regionalni 

ravni. Občine so soustanoviteljice številnih institucij na regionalni ravni, ki prepoznajo takšne 

probleme. Te institucije (npr. Prizma, Mariborska razvojna agencija) to na eni strani 

dokazujejo z različnimi že izvedenimi aktivnostmi, na  drugi strani pa so pripravljeni izvajati 

dodatne/nove ukrepe za razvoj socialnega podjetništva in finančno podpreti delovanje 

podpornega okolja. Institucije s pozitivnih vrednotenjem socialnega podjetništva pomembno 

prispevajo k doprinosu trajnostnega razvoja, boljšim zaposlitvenim možnostim ter višji 

kakovosti življenja na podeželju.  

 

Občina je s socialnim podjetništvom in z zakonodajo delno seznanjena, tako to področje in 

problematiko manj poznajo. Se pa trudijo, da bi tudi na tem področju pridobili ustrezna 

znanja, saj se občina prepozna kot potencialni deležnik, ki bi lahko veliko pripomogel k 

razvoju socialnega podjetništva na podeželju oziroma kmetijah. 

 

Večjo vlogo od občin na podeželju predstavljajo predvsem območna gospodarstva, ki delujejo 

na področju razvoja slovenskega kmetijstva. Na osnovi intervjuja, ki je bil izveden na 

Kmetijsko gozdarskem zavodu Maribor, ugotovimo, da so aktivno vključeni v projekte 
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socialnega podjetništva. Zavod izvaja promocije socialnega podjetništva na podeželju, nudi 

pomoč pri registraciji/pridobitvi statusa socialnega podjetja, skrbi za oblikovanje in razvoj 

socialno podjetniških idej, nudi svetovanje pri prijavi na razpise in črpanju sredstev (pomoč 

pri pripravi vlog in izdelavi poslovnih načrtov) in sodeluje pri odpravi administrativnih ovir 

za vzpostavitev in delovanje socialnih podjetij. 

 

V socialnem podjetništvu podporne organizacije vidijo zelo pomemben doprinos k razvoju 

podeželja. Vendar na vprašanje o možnosti, da ekološka kmetija postane socialno podjetje, so 

vključno z lastnikom kmetije v veliki dilemi, ali bi bila to prava odločitev. Edini, ki verjame v 

možnost vključevanja kmetije v takšno obliko podjetništva, je predstavnik uspešnega 

socialnega podjetja. Druženje s socialnim podjetnikom je potrdilo našo ugotovitev, da je 

socialni podjetnik lahko le nekdo, ki verjame v takšno obliko podjetništva. Tisti, ki že na 

začetku podjetniške poti pozna vsa pričakovanja in pasti socialnega podjetništva. 

 

 

4.4 SWOT analiza preoblikovanja ekološke kmetije v socialno podjetje 

 

S SWOT analizo bomo skozi štiri aspekte in sicer prednosti, slabosti, priložnosti ter 

nevarnosti prikazali možnosti preoblikovanje ekološke kmetije v socialno podjetje. Analiza 

nam bo pomoč pri usmeritvah preoblikovanje ekološke kmetije. 

 

 

Prednosti 

- Ekološka kmetija je že prisotna na trgu s ponudbo svojih izdelkov, pridelkov in storitev. 

Kar pomeni, da bo socialno podjetje s svojo prepoznavnostjo pokrivalo vse stroške 

podjetniškega delovanja. 

- Ekološka kmetija že danes spoštuje načela in zahteve socialnega podjetništva, ki so 

opredeljena v Zakonu o socialnem podjetništvu. 

- Ekološka kmetija opravlja dejavnosti, ki so opredeljene z Zakonom o socialnem 

podjetništvu. Izobraževanja na področju zdravega načina življenja, ekološka proizvodnja 

hrane (izdan certifikat), poudarek na izkustveni vzgoji in izobraževanju (delo v naravi in 

na kmetiji), … 

- Odprt model socialnega podjetništva omogoča ustanovitev zavoda.  

- Ekološka kmetija lahko s svojo dejavnostjo, znanjem in prepoznavnostjo postane dober 

primer prakse socialnega podjetja. 

- Preko prodaje ekološka kmetija kupce ozavešča o pomembnosti zdravega načina življenja 

in tako se izboljša  kakovost življenja prebivalcev. 

- Ekološka kmetija je družbeno odgovorna do okolja in prebivalcev. 
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Pomanjkljivosti 

- Ekološka kmetija se ukvarja z več različnimi dejavnostmi, zato je spremljanje 

gospodarskih kategorij dejavnosti socialnega podjetništva precej zahtevnejše, kot 

spremljanje gospodarskih kategorij za opravljanje drugih dejavnosti. Takšno 

računovodenje je kompleksnejše in zahteva več dela in s tem tudi večje stroške.   

- Omejitev delitev dobička oziroma presežka dohodkov. 

- Pomanjkljiva usposobljenost managementa v socialni ekonomiji. 

- Nenaklonjenost vključevanja zahtevnejših ranljivih skupin (npr. brezdomci s težavami z 

odvisnostjo ali težavami z duševnim zdravjem) v delovni proces. Veliko časa je treba 

vlagati v delo z ljudmi, to pa lahko negativno vpliva na samo poslovanje ekološke kmetije 

in doseganja zastavljenih poslovnih ciljev. 

- Administrativne ovire pri ustanovitvi in delovanju podjetja (Dodatne zahteve iz ZSocP 

npr. določeno število zaposlenih delavcev, poročanje resornemu ministrstvu ipd.). 

 

 

Priložnosti 

- Možnost prijave na evropske in državne projekte za socialno podjetništvo. Evropska unija 

je izrazito naklonjena socialnemu podjetništvu v obliki izobraževanja in financiranja 

(socialnemu podjetništvu prilagojeni finančni instrumenti in programi). 

- Podpora območnih gospodarstev, ki delujejo na področju razvoja kmetijstva v obliki 

pomoči pri registraciji/pridobitvi statusa socialnega podjetja, svetovanje pri prijavi na 

razpise in črpanju sredstev (pomoč pri pripravi vlog in izdelavi poslovnih načrtov) in 

sodeluje pri odpravi administrativnih ovir za vzpostavitev in delovanje socialnega 

podjetja. 

- Izvajati pozitivno promocijo socialnega podjetništva v vseh sferah (zlasti z zagotavljanjem 

široke medijske podpore). 

 

 

Nevarnosti 

- Nizka stopnja prepoznavnosti oz. sprejetosti socialnega podjetništva v javnosti. 

Pomanjkljivo razumevanje pomena in umestitve socialnega podjetništva ter njegovih 

koristi na regionalni in lokalni ravni. 

- Podporne inštitucije ne podpirajo ideje o ustanovitvi socialnega podjetja na ekološki 

kmetiji. 

- Pomanjkljiva strokovna svetovanja oz. podpora, dostop do strokovnega izpopolnjevanja 

oz. usposabljanja. 

- Opredelitve socialnega podjetništva v dokumentih, kot eno od razvojnih prioritet, občina 

nima pripravljenih. 

- Prednosti pri pridobivanju finančnih sredstev imajo socialna podjetja, ki zaposlujejo 

ranljive skupine. 
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- Nestimulativna davčna zakonodaja (npr. znižana davčna stopnja na storitve in proizvode 

ali davčna oprostitev, oprostitev plačila davka na dobiček za del dobička, ki se ponovno 

vlaga v dejavnost ali v dobro skupnosti). 

 

Čeprav ni ovir za ustanovitev socialnega podjetja, imamo velike pomisleke o smiselnosti 

takšnega preoblikovanja obravnavane ekološke kmetije. Sprašujemo se, ali so tržno naravna 

podjetja res primerna za socialno podjetje? Kako pridobiti zaupanje vseh akterjev (ekološke 

kmetije, podpornih inštitucij, kupcev) v takšno obliko podjetništva? Morda bi bilo bolje 

zgraditi novo podjetje brez kakršnegakoli zaledja. Predvsem nam je všeč ideja povezovanja 

lokalnih ekoloških kmetov v obliko zadružništva. Težnja po povezovanju ponudbe in trženja, 

brez česar se posamezni majhni proizvajalci težko uveljavijo na trgu. Manjše proizvajalce in 

ponudnike povezati za skupni nastop na trgu in spodbuditi nove, da se vključijo v ekološko 

pridelavo in predelavo. Namen skupnega sodelovanja bi bila tudi prodaja svežih pridelkov in 

izdelkov pod svojo skupno blagovno znamko v lastni trgovini. Takšno socialno podjetje ima 

velike možnosti, da živi oz. poslovno solidno deluje. 
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5 SKLEP 

 

Motiv delovanja socialnega podjetništva je reševanje socialnih, gospodarskih, okoljskih in 

drugih problemov družbe na inovativen način. Govorimo o alternativni obliki podjetništva, ki 

želi samostojno nastopati na trgu z uresničevanjem svojih dejanj in upoštevanjem načel 

socialnega podjetništva. Osnovni namen je ustvarjati nove možnosti zaposlitve ranljivih 

skupin oseb (brezposelnih oseb, invalidov, iskalcev prve zaposlitve in starejših ter drugih 

težje zaposljivih oseb) in opravljati družbeno koristne dejavnosti. V primerjavi s klasičnimi 

podjetji tudi socialna podjetja nastopajo na trgu z razliko, da svoje presežke večinoma ne 

delijo, ampak jih praviloma vračajo v podjetje. S povezovanjem spodbujanja sodelovanja 

ljudi in prostovoljnega dela socialno podjetništvo krepi solidarnost v družbi.  

 

Socialna podjetja so zaradi specifičnosti delovanja manj ranljiva v času gospodarskih in 

finančnih kriz in tako ustvarjajo razmeroma varna delovna mesta. V večini držav Evropske 

unije postaja socialno podjetništvo vse pomembnejši dejavnik socialnega in ekonomskega 

razvoja. Z intenzivnim uvajanjem socialnega podjetništva bomo pripomogli k dvigu blaginje 

v skupnosti, pričakovati pa je tudi pomemben vpliv na zmanjševanje sive ekonomije. To je 

potrdila tudi Evropska unija v strategiji Evropa 2020, kjer je zapisala, da je socialno 

podjetništvo eden izmed pomembnejših razvojnih ciljev. 

 

V Evropski uniji predstavlja pomemben dejavnik konkurenčnosti in razvoja, saj ta panoga 

zaposluje skoraj 9 milijonov ljudi, kar predstavlja 10 % celotne zaposlenosti in ustvarja 10 % 

BDP. Evropska unija opredeljuje socialna podjetja predvsem kot kooperative, vzajemne 

družbe, združenja/društva in sklade. Pomemben prispevek k razvoju socialnih podjetij so bili 

tudi sprejeti predpisi v posameznih državah (zakonski in finančni).  

 

Za gospodarski razvoj Slovenije je zelo pomembno spodbujanje konkurenčnosti malih in 

srednje velikih podjetij. Če k temu dodamo še spodbude za socialno podjetništvo in 

zadružništvo, bi lahko ta panoga s svojimi iniciativami in inovativnimi rešitvami pomembno 

prispevala svoj delež k rasti in razvoja gospodarstva. Poudarki potenciala te inovativne oblike  

podjetništva so torej na družbenih učinkih in tako lahko govorimo, da je socialno podjetništvo 

tudi najbolj trajnostno podjetništvo z vidika zagotavljanja ekonomske kot tudi socialne in 

okoljske komponente. Čeprav imajo podjetja, ki razvijajo dejavnosti socialnega podjetništva, 

dobro zamisel, so ta podjetja šibka. Zato je za udejanjenje in razvijanje njihovih zamisli zelo 

pomembna podpora. 

 

Čeprav v Sloveniji že od nekdaj delujejo podjetja, ki jih uvrščamo kot del socialne ekonomije, 

je Slovenija v primerjavi s članicami Evropske unije na tem področju šele na začetni točki 

razvoja. V letu 2011 se je s sprejetjem Zakona o socialnem podjetništvu uvedel status in 
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register socialnih podjetij, ki ga od leta 2015 vodi Ministrstvo za gospodarski razvoj in 

tehnologijo. 

 

Primeri dobre prakse in slovenska področna zakonodaja omogočata, da je načrtovanje 

socialnega podjetništva mogoče. Trg premore kar nekaj finančne podpore za socialna 

podjetja, ki lahko na začetku ali v fazi razvoja preživi s finančnimi spodbudami tako iz 

Evropske unije kot s sredstvi za spodbujanje zaposlovanja. V Sloveniji sta bila objavljena dva 

razpisa za spodbujanje razvoja socialnega podjetništva, sredstva so bila namenjena predvsem 

socialnim podjetjem, ki zaposlujejo ranljive skupine in so že delujoča. Zato se podjetja, ki so 

v fazi ustanavljanja, pogosto srečujejo s pogoji, ki jih ne morejo izpolniti in tako ostanejo brez 

potrebnih sredstev. Dodatne težave povzročata tudi slaba informiranost in nepoznavanje 

finančnega trga. 

 

V Slovenije manjka ugoden sistem davka na dodano vrednost, neobdavčene investicije in 

dobiček, socialni prispevki, prednost pri javnih razpisih ter neobdavčenost strokovnih in 

drugih prispevkov v sferi sociale. Potrebno bi bilo vzpostaviti mrežo bank, ki se izključno ali 

delno ukvarjajo s financiranjem socialne ekonomije, izboljšati dostop do tveganega kapitala, 

spodbujati razvoj socialnega podjetništva med starejšimi (nova poklicna pot ali razvoj 

prostovoljstva pri upokojencih), razviti izmenjavo najboljših praks med državami, spodbujati 

raziskave o socialno – ekonomskih značilnosti in učinkih socialne ekonomije. 

 

Socialno podjetništvo temelji na potrebah in virih lokalnega okolja, zato je treba nadaljevati z 

aktivnostmi, usmerjenimi v krepitev prepoznavnosti socialnega podjetništva ter informiranje 

in izobraževanje prebivalstva in deležnikov o njegovem pomenu za trajnostni razvoj 

podeželja. Prebivalci podeželja v socialnem podjetništvu morajo prepoznati priložnost za 

podjetniško udejstvovanje. V kmetijstvu in na podeželju je velik izziv ustvariti zelena delovna 

mesta, ki prispevajo k ohranitvi kakovosti okolja. Številni primeri iz tujine in vedno bolj tudi 

iz Slovenije dokazujejo, da je socialno podjetništvo priložnost za podeželska območja. 

Menimo, da je v Sloveniji mnogo neizkoriščenih razvojnih potencialov na področju 

socialnega podjetništva, ki jih na poti do družbe odličnosti lahko izkoristimo za boljši 

ekonomski položaj vseh. Potenciali so v ekološki pridelavi in predelavi, turizmu, varovanju 

okolja oz. ekologije, učinkoviti rabi naravnih virov, povezovanje gozdno – lesne verige, 

proizvodnja energije iz obnovljivih virov in socialnem ter družinskem varstvu. Potrebujemo 

ustanove, ki bodo bodočim socialnim podjetnikom nudila pomoč pri podjetniškem delovanju. 

Potrebna je aktivnejša vloga oziroma podpora s strani občin, ki lahko na različne načine 

spodbujajo razvoj socialnega podjetništva.  

 

Čeprav so še velike rezerve pri uvajanju modela socialnega podjetništva, moramo priznati, da 

je Slovenija (podporne inštitucije, socialni podjetniki) v zadnjih letih naredila velik korak na 
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področju razumevanja, ozaveščanja in krepitve zaupanja v ta sektor (tudi pri promociji dobrih 

domačih in tujih praks). 

 

Na Festivalu socialne ekonomije, ki se je odvijal oktobra 2015 v Mariboru, smo dobili 

občutek, da večina socialnih podjetnikov pričakuje, da bodo zaradi svojega statusa preživeli in 

da jim je država ali kdor koli drug dolžan pri tem pomagati. A so te priložnosti pesek v oči 

zdravega razvoja socialnega podjetništva? Res je, da socialna podjetja opravljajo dejavnosti, 

ki niso tržno najbolj zanimiva, ali pa zaposlujejo ranljive skupine ljudi. Vendar to ne 

opravičuje dejstva, da iščejo znova in znova sredstva od države ali lokalne skupnosti. Socialni 

podjetnik je nekdo, ki obvladuje podjetniške veščine, zna poslušati, je sočuten, povezovalen, 

sodelovalen, inovativen, … Torej nekdo, ki dela predvsem s srcem. Čast izjemam, ki so 

socialno podjetje ustanovili, ker so pri sebi zaznali podjetniško poslanstvo, da dajo priložnost 

ljudem, ki so iz kakršnegakoli razloga marginalizirani. Prav tako je treba podpreti inovativne 

ideje ter spodbujati tiste, ki imajo dober poslovni načrt, in odkloniti tiste, ki razmišljajo samo 

o pridobitvi sredstev. 

 

Vse več ljudi v Sloveniji kupuje ekološko pridelano hrano. Takšno hrano s slovenskih kmetij 

redko najdemo na slovenskih policah, povečini gre za tuje proizvode, vsi pa vemo, da je prav 

hrana iz bližnje okolice najbolj bogata. Za uspeh ekološke kmetije ni dovolj ekološko hrano 

pridelati, ampak potrebujemo tudi smisel za trženje, podjetnost in sveže ideje. Da ima tega 

obilo, je dokaz Izletniško ekološka kmetije Uranjek pri Baronu iz Planice nad Framom.  

 

Na srednje veliki slovenski ekološki kmetiji Uranjek so ustvarili delovna mesta, obiskovalcem 

pa omogočili pestro butično ponudbo. V marsikateri zamisli so bili med prvimi in teh jim tudi 

za nadaljnji razvoj ne manjka. Izboljšave in novosti, ki so jih vpeljali na kmetiji, se odražajo v 

zmanjševanju stroškov, nenehnem dograjevanju ponudbe z novimi zamislimi in tematskimi 

programi. Rezultati so vidni v izboljšani ekonomiki poslovanja in učinkovitejši izrabi delovne 

sile. 

 

Na ekološki kmetiji se zavedajo, da ne morejo konkurirati veletrgovcem, in prav zato iščejo 

alternativne tržne poti, da bi sledili načrtu prodaje. Prvi konkretni korak v to smer je bilo 

oblikovanje blagovne znamke Pri Baronu, odprtje butične trgovine na kmetiji v letu 2013 in 

zagon spletne trgovine. Vse z namenom doseči širši krog kupcev.  

 

Vse pridobljeno znanje in izkušnje želijo na ekološki kmetiji Uranjek izkoristiti za razvoj 

lastne kmetije, doseganje primernega dohodka pa tudi za ozaveščanje javnosti o pomembnosti 

samooskrbe. Tudi druge kmetije želijo spodbuditi k temu, da s svojim pogumom, idejami in 

znanjem ponudijo čim več lastnih, domačih proizvodov. Le tako bomo s skupnimi močmi in 

sodelovanjem prispevali k bolj zdravemu načinu življenja celotne družbe.  
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V magistrski nalogi smo prikazali možnost preoblikovanja ekološke kmetije Uranjek v 

socialno podjetje. Tega smo ustanovili na osnovi pravnih podlag, ki veljajo za področje 

socialnega podjetništva. Za registracijo pravno-organizacijske oblike socialnega podjetja smo 

izbrali zavod, saj bi bila osnovna dejavnost na področju vzgoje in izobraževanja. Ozaveščanja 

in izobraževanja o pomembnosti zdravega načina življenja se bodo izvajala zlasti z vidika 

teoretičnih in praktičnih predstavitev, delavnic ter raznih srečanj in promocije ekološkega 

kmetovanja, pridelkov in izdelkov. Spodbujanje razvoja ekoloških proizvodov in njihovega 

vključevanja v ponudbo bo pripomoglo k trajnostnemu razvoju podeželja.  

 

Ugotavljamo, da je postopek ustanovitve pridobitve statusa socialnega podjetja, mogoč. 

Vendar takšna oblika socialnega podjetništva na ekološki kmetiji, ki je priznana v okolju in 

tržno aktivna, ni bila podprta ne s strani lastnika kmetije, lokalne skupnosti in podporne 

institucije. Zato predlagamo, da išče oblike podjetništva v povezovanju lokalnih ekoloških 

kmetov v obliki zadružništva. Namen takšnega povezovanja bi bila tudi prodaja svežih 

pridelkov in izdelkov pod svojo skupno blagovno znamko v lastni trgovini. Takšno socialno 

podjetje ima velike možnosti, da živi oz. poslovno solidno deluje. 

 

V prihodnjem razvoju socialnega podjetništva bo potrebno zagotoviti primerno vodenje 

podjetij, ki bo spodbujalo ustvarjanje novih delovnih mest in zaposlovanja v neprofitnem 

sektorju. Če želimo, da se bo Slovenija pridružila socialno razvitejšim državam, v kateri je 

skrb za sočloveka, čeprav drugačnega, na prvem mestu, potem je potrebno umestiti socialno 

ekonomijo, socialno podjetništvo v družbeno – ekonomski sistem in tudi v regionalne 

razvojne programe.  Sistemsko moramo delati tudi na podpornem okolju. 

 

Socialno podjetje mora biti vsaj tako dobro vodeno kot podjetje, ki želi maksimirati dobiček. 

Če razmišljate o ustanovitvi socialnega podjetja, morate biti prepričani, da boste storili bolje, 

kot če bi ustanovili klasično podjetje. V nasprotju od klasičnih podjetnikov socialni podjetniki 

ne poslujejo le zaradi lastnih materialnih ali denarnih koristi, temveč sledijo svoji viziji in 

hočejo v družbi nekaj izboljšati. Prepričani smo, da bi številni ljudje radi ustanovili podjetje s 

socialnim poslanstvom, če bi jih ekonomski sistem priznal. Ideje, ki se nam porajajo  glavi,  

so vredne, da jih razvijajmo, še bolj pa je pomembno, da jih delimo z drugimi. Družbene 

prednosti, ki jih ustvarja socialno podjetje, naj bodo porabnikom dodatna spodbuda za nakup, 

saj takšna podjetja slovijo po tem, da spoštujejo zaposlene, skrbijo za okolje in veljajo za 

družbeno odgovorna. Torej promoviranje zamisli o socialnem podjetništvu je poglaviten 

izziv, na katerega je treba danes odgovoriti. 
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Intervju Kmetijsko gozdarski zavod Maribor 

 

Intervjuvanec: Veronika Valentar, univ. dipl. inž. gozd., vodja oddelka za agrarno ekonomiko 

in urejanje kmetijskega prostora 

Izvedba: Maribor, 13. 1. 2016 

 

 

Kako bi opisali socialno podjetništvo? Motivi poslovanja takšne oblike podjetništva.   

 

V prvi vrsti se pri socialnem podjetništvu vprašamo, kako vključiti ranljive družbene skupine 

v delovni proces. Imamo zakonodajo, ki govori o vključitvi ranljivih družbenih skupin v 

delovni proces, vendar so na področju kmetijstva velike omejitve in moraš biti zelo iznajdljiv. 

Med ranljive družbene skupine spadajo starejše osebe, invalidi, duševno prizadeti, 

rehabilitanti, ... torej tisti, ki se težko prilagodijo na delovni proces iz kakršnegakoli vzroka. 

Ti ljudje niso enako učinkoviti, zato potrebujemo kompetentne ljudi (podjetja), ki bi 

sodelovali pri vključevanju ranljivih skupin in jih tudi spremljali v delovnem procesu. 

Predvsem pa je pomembno razumevanje delodajalca. Drug problem je stalnost takšnih ljudi, 

saj morajo, kljub pridobitvi kompetenc, kmalu zapustiti delovni proces. Posledično postane 

spet problem novega vključevanja ranljivih družbenih skupin v nov delovni proces.  

 

Pri kmetijstvu velja opozoriti še na obseg proizvodnje, ki je omejen. Brez pomoči socialnega 

sklada je zelo težko zagotoviti stalnost in ohranjanje delovnih mest. 

 

 

Pred leti ste razmišljali o ustanovitvi socialnega podjetja. Zakaj ste menili, da bi bila to dobra 

odločitev? Ali lahko na kratko opišete, kako se je porodila vaša ideja za ustanovitev 

socialnega podjetja?
5
 

 

Še vedno menimo, da je dobra odločitev. »Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve je 

leta 2012 objavilo javni razpis za spodbujanje razvoja socialnega podjetništva. Na tega je bilo 

možno prijaviti tudi projekte v povezavi z delovno pomočjo. Priložnost za opravljanje 

socialne delovne pomoči na kmetiji bi imeli predvsem mladi, ki bi se lahko kasneje usposobili 

za opravljanje samostojnega dela ali pa podzaposleni ljudje na kmetijah, ki bi tako pridobili 

dodaten prihodek. Osnovna ideja, s katero smo želeli vzpostaviti ta model, je bila kandidatura 

treh podeželskih društev (Društvo za ekološko pridelavo, društvo lastnikov gozdov ter 

govedorejsko društvo) na zgoraj omenjeni razpis. V primeru, da bi pridobili sredstva, bi 

vzpostavili vzajemno pomoč na kmetijah za primere bolezni, porodniških dopustov, 

                                                           
5
 V skladu z dogovorom intervjuvanca je odgovor na vprašanje pripravljen na osnovi dokumenta 

Modeli socialnega podjetništva (Valentar  idr. 2013, 14-15). 
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koriščenja letnih dopustov in drugih odsotnosti. Za te primere bi zaposlili koordinatorja ter tri 

delavce iz ranljivih ciljnih skupin (lahko invalide, starejše od 50 let, mlajše od 25 let brez 

izobrazbe itd.) ter jih usposobili za pomoč v gospodinjstvu (varstvo starejših in otrok, pomoč 

v vrtu, kuhinji in vzdrževanju bivalnih prostorov) ter pri oskrbi živine (pomoč pri krmljenju, 

molži, zdravljenju in čiščenju živine, vzdrževanje in čiščenje hlevov) in vzdrževanju 

kmetijskih površin (nega pašnikov, postavljanje ograj, vzdrževanje kmetijskih strojev itd.). 

Projekt bi bil v celoti financiran iz sredstev evropskega socialnega sklada, ob tem pa bi 

naročniki storitev vplačevali obvezen delež za vzdrževanje posebnega fonda, ki bi ga pričeli 

porabljati takrat, ko bi sredstva sklada prenehala pritekati. Tako bi projekt postal trajnosten 

tudi v smislu njegove finančne vzdržnosti. Projekt bi kasneje lahko nadgradili tudi s 

storitvami za mestno okolje, kjer bi lahko nudili vzdrževanje vrtov in podobno.« (Valentar  

idr. 2013, 14-15) 

 

Potrebo po delovni sili (v času sezone, letnih dopustov, nepričakovanih izpadov…) na kmetiji 

smo ugotovili na podlagi predhodno izvedene študije vzorca podeželske populacije in 

izobraževalnih aktivnosti.  

 

»V Avstriji in Nemčiji socialna delovna pomoč na kmetiji deluje preko zavarovalniškega 

sistema (shema, v katero kmetje plačuje), kot pomoč kmetijam za čas bolniškega in 

porodniškega dopusta. Izvajalci socialne delovne pomoči so kmetije z dopolnilno dejavnostjo 

ali strojni krožki.«  (Valentar  idr. 2013, 14-15) 

 

 

Ali vidite priložnost, da bi ekološka kmetija, ki jo obravnavamo v raziskovalni nalogi, lahko 

postala socialno podjetje? 

 

Ekološka kmetija je zelo močno prisotna na tržišču. Priložnost je, vendar je vprašanje 

priznanja s strani države. Kmetija bi morala delovati v okviru poznanstev, na takšen način bi 

lahko pridobila ljudi, ki so zaupanja vredni in si tako tudi pomagala. Predvsem vidimo 

probleme financiranja stroškov delovne sile in administrativne ovire (najem zemljišč ekološke 

kmetije za socialno podjetje, ločeno vodenje dejavnosti turizma in dejavnosti ekološke 

kmetije, ki trenutno deluje kot kmetijsko gospodarstvo). 

 

 

Kakšne so vaše izkušnje pri prijavi na evropske ali državne projekte za socialno podjetništvo 

in razpise za razvojne mreže nevladnih organizacij? 

 

Kot povezana društva smo se v letu 2012 prijavili na državni razpis za spodbujanja razvoja 

socialnega podjetništva. Prednost na razpisu so imela predvsem podjetja, ki so že bila 

registrirana kot socialno podjetje in so zaposlovala predvsem ranljive družbene skupine. 
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Projekt socialne delovne pomoči na kmetiji je bil priznan, vendar ni bilo dovolj razpisanih 

sredstev.  

 

Kot partnerji smo sodelovali tudi pri čezmejnem projektu SOBIO - Socialni biomasni center 

za trajnost bivanja, pilotni projekt za vključitev brezposelnih na področje biomase in nege 

gozda. Čezmejni projekt SOBIO je delno financirala Evropska unija, Evropski sklad za 

regionalni razvoj in Služba vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko. Društvo 

Mozaik je v projektu prevzelo organizacijo delovne skupine oseb iz ranljivih družbenih 

skupin, ki se je usposabljala za dela pri predelavi lesne biomase. Ob podpori partnerjev in 

zunanjih izvajalcev so jih usposobili za delo v gozdu ter jih v drugi polovici projekta zaposlili 

za čas enega leta in pol. Žal projekt po zaključku obdobja financiranja ni nadaljeval svoje 

dejavnosti (ni bilo strokovnega vodenja in spremljanje zaposlenih, premajhna psihosocialna 

podpora).  

 

»Bolj uspešen primer najdemo v Avstriji (v občini St. Marghareten / Raab), kjer je v okviru 

projekta zaposlenih šest delavcev (vsak delavec je zaposlen za 9 mesecev), ki so zaposleni na 

biomasnem centru ter imajo tam tudi socialno pedagoško pomoč (podjetja, ki spremljajo 

delavce), ki jim bo omogočila samostojno zaposlitev oziroma prehod na trg delovne sile. 

Poleg predelave lesa v lesna goriva, delavci tudi pogozdujejo, opravljajo gozdno nego ter 

izdelujejo nekatere preproste lesne izdelke, kot so ograje, visoke grede itd. Biomasni 

logistični center je po dveh letih delovanja deloval pozitivno. Delavci na socialnem 

biomasnem centru poleg usposabljanja za varno delo pridobijo tudi osnovne kompetence, ki 

jim omogočajo kasnejši prehod na trg dela (komunikativnost, delovne navade, veselje do dela 

itd.).« (Valentar  idr. 2013, 13)
6
  

 

 

Kaj menite o pobudah in aktivnostih promocije in razvoja socialnega podjetništva v Sloveniji?  

 

V letu 2013 je nastala knjižica Socialno podjetništvo kot priložnost za razvoj kmetijstva in 

podeželja v okviru projekta Kmetijstvo je zakon, ki ga Kmetijsko gozdarska zbornica 

Slovenije izvaja z Generalnim direktoratom za kmetijstvo in razvoj podeželja pri Evropski 

komisiji. Prav tako smo pri Kmetijsko gozdarskem zavodu Maribor v okviru projekta Leader 

izvajali izobraževanja, ki so potekala v obliki delavnic, udeleženci pa so skozi različne teme 

ugotavljali možnosti pristopa, vsebine in delovanja socialnih podjetij na podeželju. Čeprav so 

bili glede prepoznavnosti socialnega podjetništva narejeni prvi koraki, pa v praksi 

prepoznavnost socialnega podjetništva še vedno ni na zaželeni ravni (ne pri institucijah, niti 

pri kmetih). Slovensko podeželje je specifično in nima dovolj razumevanja za takšno obliko 

zaposlovanja. Vendar priložnost vidimo v mlajših, izobraženih ljudeh, ki imajo nove ideje in

                                                           
6
 V skladu z dogovorom intervjuvanca je odgovor na vprašanje dopolnjen s pomočjo dokumenta 

Modeli socialnega podjetništva (Valentar  idr. 2013, 13). 
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iščejo nove priložnosti. Takšne priložnosti pa so v zagonski fazi še vedno predvsem odvisne 

od evropskih in državnih sredstev. 

 

 

Vi ste eden izmed akterjev, ki bodočim socialnim podjetnikom nudite pomoč pri podjetniškem 

delovanju.  V kakšni obliki izvajate podporo?  

 

Kmetijsko gozdarski zavod Maribor je zagotovo eden izmed akterjev, ki bodočim socialnim 

podjetnikom lahko ponudi pomoč pri podjetniškem delovanju (možnosti zaposlovanja, 

financiranja, organizacijske oblike socialnih podjetij,…). 

 

Občina se vključuje predvsem na področju vzdrževanja javnih površin. Nekatere večje občine 

imajo svoje programe, vendar podpora še vedno ni na zadovoljivi ravni (v Avstriji pomagajo 

pri zagotavljanju potrebne infrastrukture, naložbe pa se izvedejo v okviru skupinske 

investicije). Praktično ni strokovnjakov, ki bi lahko ponudili zadovoljivo pomoč. 

 

Ostali akterji, ki aktivno sodelujejo, so država, regionalni razvojni centri, območna 

gospodarstva in obrtno-podjetniška zbornica, zavod za zaposlovanje, lokalne skupnosti, 

univerze, …. Vloge vseh akterjev so premajhne, da bi lahko govorili o rasti sektorja (v 

Avstriji najdemo primer, ko  je v delovni proces vključena deželna vlada, ki podpre 

regionalne projekte). 

 

 

Kaj menite o izkoriščenosti razvojnih potencialov na področju socialnega podjetništva v 

Sloveniji? Kje so glavni potenciali za razvoj socialnega podjetništva?
7
 

 

»Na podeželju lahko vzpostavimo odlične pogoje za delovanje socialnih podjetij, ki močno 

vplivajo na medgeneracijsko povezanost, ranljivim ciljnim skupinam pa omogočijo vrnitev na 

trg delovne sile oziroma zagon samostojne ali dopolnilne dejavnosti na podeželju. Potenciali 

razvoja socialnega podjetništva na podeželju: 

- Socialni biomasni center. Les je eden od najpomembnejših naravnih virov na območju 

Podravja. Primer modela smo že predstavili v enem izmed predhodnih vprašanj.  

- Socialna delovna pomoč na kmetiji. Tudi ta primer smo že predstavili. 

- Mreža socialnih storitev na podeželju. Zajema različne socialno varstvene storitve, ki 

zajemajo oskrbno varstvo starejših, bolnih ali invalidnih oseb. Takšna podjetja zahtevajo 

posebne socialne kompetence oseb, ki tovrstne storitve nudijo, pa tudi določeno strokovno 

znanje. V Avstriji najdemo primer varstva invalidnih oseb z duševnimi motnjami v okviru 

kmetije. Kmetija v okviru dopolnilne dejavnosti skrbi za nekaj oseb z motnjami v

                                                           
7
 V skladu z dogovorom intervjuvanca je odgovor na vprašanje pripravljen na osnovi dokumenta 

Modeli socialnega podjetništva (Valentar  idr. 2013, 16-19). 



Priloga 1 
 

 
 

duševnem razvoju in pri tem sodeluje s psihiatrično bolnišnico, ki nudi strokovno in 

zdravstveno pomoč. Kmetija sredstva za nego pridobi s strani zdravstvene zavarovalnice. 

Drug primer je primer manjšega doma za varstvo ostarelih oseb, ki prav tako deluje na 

manjši kmetiji. V tem primeru gre za pridobitev koncesije, ki jo kmetiji (v tem primeru 

podjetju) podeli dežela oziroma država. V obeh primerih gre pravzaprav za partnerstvo 

med zasebnikom (kmetijo ali podjetjem v zasebni lasti) in državno ustanovo, ki omogoča 

kmetiji dodaten dohodek, kmetija pa nudi prostore za oskrbo, prijetno okolje z živalmi, ki 

delujejo terapevtsko ter vso dodatno oskrbo (hrano, prevoze itd.). Mreža tovrstnih 

socialnih storitev na podeželju bi podeželju omogočila dodatne vire dohodka, pa tudi 

izboljšanje življenjskega standarda ter kakovosti življenja ljudem na podeželju. Pri tem 

zaposlitev lahko najdejo predvsem podzaposleni ljudje na podeželju, ki imajo hkrati 

primerno infrastrukturo za izvedbo tovrstnih dejavnosti. Možnosti je ogromno, vse pa so 

povezane s specialnimi znanji ter pripravljenostjo družbe, da v takšno mrežo vstopi ter 

sprejme njen način delovanja. Takšne mreže so primerne predvsem za razvoj v smeri skrbi 

za starejše ljudi iz mesta, ki bi čas dnevnega ali začasnega varstva lahko preživljali na 

podeželju. 

- Mreža centrov ponovne uporabe. Namen je ponovna uporaba različnih izdelkov, 

predvsem tekstila, plastike, gospodinjskih aparatov, pohištva, pa tudi nerabljenih različnih 

uporabnih izdelkov ter pripomočkov za dom in gospodinjstvo. Eden od centrov ponovne 

uporabe, ki iz tekstila predeluje popolnoma nove izdelke, deluje v Dravogradu. Podjetje je 

postalo uspešno zaradi dobrih poslovnih idej, v njem pa najdejo delo predvsem 

brezposelne ženske, ki so bile pred tem zaposlene v tekstilnih podjetjih. Centri ponovne 

uporabe delujejo tudi na področju proizvodnje goriv. Tako npr. zbiranje odpadnega olja iz 

gospodinjstva postane uporabno za izdelavo biodizla. 

- Zagotovimo si hrano za jutri. Socialno podjetje deluje po principu aktiviranja civilne 

družbe za namen predelave lastne hrane v mestnem in primestnem okolju. Tako 

imenovani urbani vrtovi so primer dobre prakse v Mariboru, pa tudi v številnih mestih po 

Evropi in svetu. Namen urbanih vrtov je aktiviranje prebivalcev za izmenjavo semen, 

sadik ter pridelane zelenjave, v primeru najema večjih površin pa tudi prodaje pridelkov v 

obliki mesečnih košaric. Na območju Podravja obstajajo številne površine v javni lasti 

oziroma v upravljanju Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov, ki so zapuščene in bi jih bilo 

možno uporabiti za pridelavo hrane. Ob tem so na voljo tudi številni objekti, ki so prav 

tako zapuščeni in bi lahko postali točka za srečevanje alternativnih oblik povezovanja 

civilne družbe.« (Valentar  idr. 2013, 16-19) 
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Kako bi vi merili uspešnost socialnega podjetja? 

 

Pri socialnem podjetništvo je po našem mnenju izključni kazalnik število vključenih ljudi na 

trgu dela po zaključenem obdobju financiranja projektov. Ali so se ti ljudje s pridobitvijo 

novih kompetenc lahko trajno zaposlili? 

Socialnemu podjetju mora biti omogočena rast in osebni razvoj zaposlenih. 

 

 

Nekateri trdijo, da se socialno podjetništvo nikoli ne bo resnično usidralo v poslovnem svetu. 

Odzivi ljudi, ko jim govorimo o socialnem podjetništvo, nam pa dajejo misliti, da se bo ta 

model hitro ukoreninil in razmahnil. Kaj pa vi menite? 

 

V Sloveniji smo šele v začetni fazi. Ko govoriš o podjetništvu, moraš podjetniško tudi 

razmišljati. Projekti so vse preveč odvisni od državnih in evropskih sredstev, kar je za 

načrtovanja delovanja podjetja izredno slabo, saj je težko predvideti prihodke podjetja ter 

načrtovati proizvodnjo. Po končanem obdobju projekti nimajo vizije in niso finančno vzdržni. 

Npr. trgovina, ki nudi končnim uporabnikov lokalno in sveže pridelano hrano, bi morala 

razmišljati tudi o predelavi (primer je zadruga Conserve Italia Group, ki je ena največjih 

kmetijsko–živilskih industrij v Evropi, zlasti na področju konzerviranja sadja in zelenjave ter 

pri proizvodnji pijač). 

 

Pomembna je tudi osveščenost potrošnikov. Potrošniki smo tisti, ki lahko s svojim 

odgovornim odnosom do socialnih podjetjih podpremo dobre projekte. 
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Intervju Občina Rače - Fram 

 

Intervjuvanec: mag. Zorica Zajc-Kvas, univ. dipl. prav., direktorica občinske uprave - 

podsekretarka 

Izvedba: Rače, 20. 1. 2016 

 

 

Kako bi opisali socialno podjetništvo? Motivi poslovanja takšne oblike podjetništva.  

 

Bistvo socialnega podjetništva je, da ni namenjeno ustvarjanju dobička, da gre za 

vključevanje ranljivih skupin in da upravljaš dejavnost, ki je družbeno koristna za skupnost. 

 

S pojmom smo se srečali, saj se ga vse več omenja pri razpisih, kjer je možnost pridobiti 

finančna sredstva. Poznamo nekaj socialnih podjetij v sosednjih občinah. 

 

 

Kako občina identificira, prepozna in rešuje lokalno problematiko? Bi lahko s prenosom 

posameznih storitev opravljanja javne gospodarske službe omogočili odpiranje novih 

delovnih mest in priložnost za delovanje socialnih podjetij? 

 

V Sloveniji je veliko manjših občin, zato se vsa problematika identificira, prepozna in rešuje 

na regijskem nivoju. Občina je soustanovitelj številnih institucij na regionalni ravni, ki 

prepozna takšne probleme (občina financira, nudi pomoč in sledi potrebam in željam 

posameznih institucij). Npr. Mariborska razvojna agencija, ki opravlja naloge regionalne 

razvojne agencije Podravske regije (pospeševanje razvoja podjetništva in turizma, razvoj 

človeških virov in internacionalizacijo poslovanja). Potem so tukaj še državni organi (Zavod 

za zaposlovanje, Statistični urad RS,…), ki zagotavljajo uporabnikom statistične podatke o 

stanjih in gibanjih na ekonomskem, demografskem in socialnem ter okoljskem področju. 

 

Občina sofinancira fundacijo za izboljšanje zaposlitvenih možnosti PRIZMA. Fundacija 

PRIZMA skupaj s socialnimi partnerji pospešuje kreiranje delovnih mest in zniževanje 

stopnje brezposelnosti ter bistveno prispeva k izboljšanju socialno-ekonomske situacije v 

regiji. Je eden izmed ključnih akterjev v regiji pri povečevanju zaposlitvenih priložnosti 

presežnih delavcev in brezposelnih oseb ter pri spodbujanju njihove ponovne vključitve na trg 

dela. Fundacija Prizma je na občini organizirala dogodke in delavnice na temo socialnega 

podjetništva. Kot gost je bil tudi povabljen državni sekretar in predstavljene so bile dobre 

prakse. Žal je bil odziv občanov zelo slab.   
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Na občini imamo oddelek in svetovalko za proračun in gospodarstvo. Vsako leto imamo 

razpise za spodbujanje podjetništva na področju gospodarstva (povrnitev stroškov 

samozaposlitve, udeležba na sejmih, odprtje nove poslovalnice,…). Na področju kmetijstva je 

prav tako razpis, ki je namenjen spodbujanju kmetijstva (podjetništva na kmetiji). Razpisi so 

objavljeni v glasilu občine. 

 

Javna dela se delno financirajo s strani države, zato si ne znamo predstavljati, da bi s 

prenosom posameznih storitev socialno podjetje bilo uspešno in samostojno. Pri javnih delih 

gre za ukrep aktivne politike zaposlovanja, kjer se vključujejo ranljive skupine. Smo ravno v 

fazi sprejemanja, vključevanja teh ljudi, vendar gre za dvofazen postopek. Program mora 

najprej potrditi država, potem pa se šele lahko vključijo osebe, ki so v bazi Zavoda za 

zaposlovanje. Občina strmi k temu, da se v javna dela vključi čim več ljudi iz lokalnega 

območja. Žal so kriteriji za zaposlitev teh ljudi tako specifični, da je problem poiskati takšne 

ljudi prav v občini. 

 

Sofinanciranje javnih del občina omogoča tudi ostalim organizacijam (Dom Danice Vogrinec, 

Sonček, Mariborska razvojna agencija, šole….), ki se lokacijsko ne nahajalo v občini. Te 

organizacije prijavijo programe javnih deli in s potrditvijo programa pridobijo del sredstev od 

države (financiranje glede na stopnjo brezposelnosti), del pa od sofinancerjev. 

 

 

Kako je z vključitvijo (umestitvijo) socialne ekonomije, socialnega podjetništva, v družbeno-

ekonomski sistem in v vaše lokalne razvojne programe (opredelitev socialnega podjetništva v 

dokumentih kot eno od razvojnih prioritet)? Kakšne so vaše izkušnje pri prijavi na evropske 

ali državne projekte za socialno podjetništvo in razpise za razvojne mreže nevladnih 

organizacij? 

 

Na regionalni ravni občina sodeluje predvsem s PRIZMO in Mariborsko razvojno agencijo, ki 

sta nosilca posameznih programov. 

 

Prizma v sodelovanju s partnerji (občinami Podravja) izvaja aktivnosti za krepitev 

sposobnosti priprave razvojnih projektov, kandidiranje za domača in evropska razvojna 

sredstva ter za učinkovito upravljanja potrjenih projektov.  

 

Prav tako Mariborska razvojna agencija pridobiva sredstva na različnih domačih in 

mednarodnih razpisih  in tako vpliva na izboljšanje ekonomsko-socialnega stanja v lokalnem 

in regionalnem okolju. 
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Ali menite, da lahko občina, kot podporna institucija, pomaga pri razvoju socialnega 

podjetništva in odigra ključno vlogo v vašem okolju?  

 

Občina kot podporna inštitucija lahko pomaga pri razvoju socialnega podjetništva (finančne 

spodbude, cenejši ali brezplačni najem prostorov in opreme v lasti občine, podjetniška 

svetovanja in točka VEM, izobraževanja ciljnih skupin, …). Zaradi majhnosti občine so 

trenutno glavni akterji podpore socialnega podjetništva posamezne inštitucija na regionalni 

ravni (npr. Prizma). Torej vsak, ki izkaže zanimanje za takšno obliko podjetništva, je napoten 

na ustreznega sogovornika oz. inštitucijo, ki lahko ponudi kakovostno strokovno/svetovalno 

pomoč. 

 

 

Ali vidite priložnost, da bi ekološka kmetija, ki jo obravnavamo v raziskovalni nalogi, lahko 

postalo socialno podjetje?  

 

Kmetija mora ustvarjati dodano vrednost. Obravnavana ekološka kmetija ima izdelke, ki 

imajo dodano vrednost, zato menimo, da kmetija ni primerna za socialno podjetje.  

Socialna podjetja v Podravju imajo kreativne ideje, nimajo pa velike dodane vrednosti. Kar 

pomeni, da socialna podjetja niso tista, ki bi lahko pripomogla k večjemu razvoju 

gospodarstva.  

 

 

Kaj menite o izkoriščenosti razvojnih potencialov na področju socialnega podjetništva v 

občini? Kje so glavni potenciali za razvoj socialnega podjetništva? 

 

Sofinanciranje občine mora biti usklajeno s cilji države. Tako so razpisi na področju 

kmetijstva usklajeni z državnimi pravili. V teh pravilnikih pa so zapisani projekti, ki se lahko 

sofinancirajo. Zato potencialov kot so npr. opravljanje pomoči na kmetiji, socialni turizem, 

trgovina z izdelki od majhnih lokalnih proizvajalcev, socialno in družinsko varstvo, … 

ministrstvo ne bo podprlo. 

 

 

Kako bi vi merili uspešnost socialnega podjetja? 

 

Ljudje smo tisti, ki moramo prepoznati, da gre za uspešno podjetje in da je njegova dejavnost 

družbeno koristna za skupnost.  



Priloga 2 
 

 
 

Nekateri trdijo, da se socialno podjetništvo nikoli ne bo resnično usidralo v poslovnem svetu. 

Odzivi ljudi, ko jim govorimo o socialnem podjetništvo, nam pa dajejo misliti, da se bo ta 

model hitro ukoreninil in razmahnil. Kaj pa vi menite? 

 

Socialno podjetništvo trenutno ne kaže znakov, ki bi kazali, da gospodarstvo zaradi razvoja 

socialne ekonomije dosega večje razvojne možnosti. To je nekaj dodatnega k rasti 

gospodarstva. Gre za točko, o kateri se veliko govori in se pričakuje, da bo nadgradilo 

gospodarski razvoj. Čeprav v tujini dajejo socialnemu podjetništvu večji pomen, pa vseeno 

potrebujemo najprej zdravo gospodarstvo. Vse preveč je institucij, ki izkoriščajo sredstva 

javnih razpisov (invalidska podjetja ali podjetja, ki zaposlujejo ranljive skupine imajo, 

prednost na razpisih). 
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Intervju Eko socialna kmetija Korenika 

 

Intervjuvanec: Goran Miloševič, direktor  

Izvedba: Murska Sobota, 21. 1. 2016 

 

 

Kako bi opisali socialno podjetništvo? Motivi poslovanja takšne oblike podjetništva.  

 

Socialno podjetništvo je oblika podjetništva, ki je blizu lokalni ekonomiji in kjer je ključna 

socialna inovacija. Kako na drugačen učinkovitejši način zadovoljiti širšo družbeno potrebo 

na določenem območju? Ker ima vsako lokalno okolje specifične potrebe, to ne more biti 

globalen model. V socialnih podjetjih se kombinirajo (podobno kot v ostalih podjetjih) 

razpoložljivi viri, ki so v določenih okoljih in rešuje ključni družbeni problem (na področju 

okolja, sociale - zaposlovanja ali kakšen drug problem, ki se izpostavi v tem okolju).  

 

Pri nas na podeželju (Prekmurje) je bil ta problem očiten - preseljevanje, brezposelnost, 

krčenje števila kmetij oz. združevanje velikih kmetij, … tako da nekega potenciala za 

življenje na podeželju ni bilo. In zato je bil prvi motiv kako oživiti podeželje. Kot podjetje 

smo delovali najprej v okviru društva, ki je imelo poslanstvo usposabljanja in zaposlovanja 

oseb iz ranljivih skupin (Kako zagotoviti možnosti za njihovo zaposlovanje?). Ni dovolj le 

usposobiti ali skušati se umestiti v neko obstoječo strukturo, ampak razviti je potrebno nekaj 

novega. In eko socialna kmetija je nekaj novega, ki združuje ekološko pridelavo, 

zaposlovanje ranljivih skupin ter tudi predelavo, trženje in ponudbo storitev. 

 

 

Ali lahko na kratko opišete, kako se je porodila vaša ideja za ustanovitev socialnega 

podjetja? 

 

(Glej tudi predhoden odgovor.) Ta ideja izhaja iz poslanstva društva, ki je bilo ustavljeno, da 

poizkuša poiskati rešitve na podeželju. Sčasoma se je društvena aktivnost preoblikovala v 

podjetniško in postalo je socialno podjetje. 

 

 

Ali vidite priložnost, da bi ekološka kmetija, ki jo obravnavamo v raziskovalni nalogi, lahko 

postala socialno podjetje? 

 

Odvisno je to od tistih, ki kmetijo vodijo. Vsako podjetje nima samo ekonomske funkcije, ima 

tudi socialno. Torej da zagotavlja delovna mesta, da s svojo dejavnostjo dosega cilje (ki pa ni 

samo dobiček). Če je poslanstvo kmetije, da tudi ozavešča ljudi, da spreminja nekatere navade 
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v okolju, da preusmerja k lokalni potrošnji, izobražuje in izvaja storitve za šole, potem lahko 

deluje kot socialno podjetje.  

 

Predvsem pa je pomembno, da zagotavlja delovna mesta za lokalno prebivalstvo. Kmetija naj 

deluje povezovalno v smislu, da tudi druge kmetije spodbuja za takšno obliko podjetništva 

(kvalitetnejša proizvodnja, neposredno trženje, zadružništvo, …).  

 

 

Kaj menite o pobudah in aktivnostih promocije in razvoja socialnega podjetništva v Sloveniji?  

 

Prebivalstvo še vedno ne pozna dovolj socialnega podjetništva. Promocija ali informacije, ki 

jih pridobivajo, niso zadovoljive. Za razumevanje socialnega podjetništva je potrebno doživeti 

neposreden stik s podjetniki, ki se ukvarjajo s takšno dejavnostjo ali z ljudmi, ki so tam 

zaposleni.  

 

Zametki so, vendar se o socialnem podjetništvu govori v zadnjih 10 letih, prakse so se razvile 

kasneje. S sprejetjem zakona so se začeli nekateri premiki in tudi posamezna ministrstva 

dajejo poudarke na socialni ekonomiji. Vendar je še vedno premalo zrelih pobud, da bi to 

zaživelo. 

 

 

Ali menite, da je na trgu za socialne podjetnike dovolj informiranosti ali pa poznavanja 

finančnih trgov oz. organiziranosti zagotavljanja finančnih sredstev za socialna podjetja. 

Kakšne so vaše izkušnje pri prijavi na evropske ali državne projekte za socialno podjetništvo 

in razpise za razvojne mreže nevladnih organizacij? 

 

Organizacija se spreminja, saj se uvaja nov sistem podpor. Sistem podpor je trenutno 

predvsem vezan na zakonodajo, v praksi pa predvsem na evropske programe. Sama 

zakonodaja ni predvidela na osnovni in na izvedbeni ravni prave podpore za socialna podjetja 

(podpor praktično ni bilo). Obstajajo pa drugi zakoni, ki omogočajo pridobitev finančnih 

sredstev za npr. zaposlitev ranljivih skupin. Tukaj so še pilotski projekti, ki jih sofinancirata 

ministrstvo za delo in Evropski socialni sklad. Vendar še vedno ne moremo govoriti o celoviti 

sistemski podpori, saj so to projekti, ki trajajo omejen čas (leto, dve..). Sistemska podpora 

mora biti dosegljiva vsem po nekih pravilih in naj bi delovala trajno. V novi finančni 

perspektiva naj bi se vse to začelo prekrivati, saj se naj bi zakonodaja, izvedbeni akti glede 

podpornega okolja usklajevala z evropskimi programi. To pomeni bolj stalno obliko.  Npr. 

mikrokrediti so tisti, s katerim naj bi socialna podjetja pridobila začetni kapital. Podporno 

okolje naj bi bilo tudi bolj povezovalno, slonelo naj bi na raznih podpornih inštitucijah, ki 

imajo svetovalce za socialno ekonomijo (npr. podpora s strani Gospodarskih zbornic).  



Priloga 3 
 

 
 

Pri projektih smo uspešni, ker verjamemo v to, kar delamo, in znamo pripraviti projekte, ki so 

usklajeni z zahtevami programov. Nikoli z enim projektom ni mogoče pokriti celotnega 

področja delovanja. Zato veliko delamo na pravi strategiji, povezujemo posamezne segmente, 

poiščemo prednosti (ugotavljanje prioritet, pridobitev dodatnih točk zaradi socialne 

problematike, ekološkega certifikata, delovanja na ogroženem območju…). Torej pri prijavi 

na projekte (razpise) je pomembna vsebina, usklajenost in organizacija dela.  

 

 

Ali menite, da imamo v Sloveniji podporne inštitucije, ki bodočim socialnim podjetnikom 

nudijo pomoč pri podjetniškem delovanju? Kdo so ti akterji in vaše mnenje o obsegu 

vključenosti posameznih akterjev pri podpori razvoja socialnega podjetništva? Prav tako 

definirajte, kako so posamezniki (podporni akterji) pomagali vašemu podjetju pri razvoju. 

 

Dobro sodelujemo z občinami. Skupaj zaznavamo probleme in najdemo skupne rešitve. 

Občine imajo na področju sociale nekatere obveznosti, ki jih morajo uresničiti (oskrba 

starejših, brezdomci,...). Cilj občine je tudi ustvarjanje novih delovnih mest. Občine (na 

Goričkem) imajo infrastrukturo, kjer ni lastnika oz. gospodarja, in imajo interes, da se to 

oživlja oz. da se da infrastrukturo v brezplačno uporabo. 

 

Nekateri naši programi na socialni ravni tečejo na regionalnem nivoju in občine so s tem 

seznanjene (npr. imamo regijsko zavetišče za brezdomce na več lokacijah). 

 

Sodelujemo še s Kmetijsko gospodarsko zbornico Murska Sobota na področju svetovanja s 

področja kmetijstva in pridobivanja finančnih sredstev za razvoj podeželja, izobraževanja,... 

 

Gospodarska zbornica Slovenije nam omogoča sodelovanje oz. povezovanje z drugimi 

socialnimi podjetji. 

 

Pričakovali bi več podpore od regionalnih razvojnih agencij. Trenutno sodelujemo le pri 

pripravi strateških dokumentov. Želimo se povezovati tudi v fazi izvedbe (ustanovila se naj bi 

regijska mreža za socialno podjetništvo, kjer bodo vključena socialna podjetja in ustanove, ki 

se prekrivajo s to dejavnostjo). 

 

 

Kaj menite o izkoriščenosti razvojnih potencialov na področju socialnega podjetništva v 

Sloveniji? Kje so glavni potenciali za razvoj socialnega podjetništva? 

 

V bistvo gre pri socialnem podjetništvu za skupen presek med državo, gospodarstvom, 

nevladnimi organizacijami. Kako te kroge združiti, da se bo čim večji del preneslo na socialna 

podjetja? Kako razširiti prostor pobude, kjer se najdejo socialna podjetja? Vsi deležniki
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 (skupaj s socialno ekonomijo) bi s sodelovanjem in družbeno odgovornostjo lahko nekatere 

storitve prenesli na socialna podjetja. 

 

Socialne storitve so zanimive (oskrba na domu, skrb za ljudi s posebnimi potrebami, 

mladostnike, …). Te storitve opravljajo večji zavodi in morda bi bilo vredno razmisliti, kako 

jih prinesti v lokalno okolje. Zavest javnega sektorja, da se vse ureja čim bolj lokalno. 

 

V Sloveniji je veliko potenciala v gozdovih. V Prekmurju je na tem področju dodaten 

problem v veliki razdrobljenosti posestvi, lastniška razpršenost (tudi več lastnikov), bližina 

sosednjih držav, ki cenovno konkurirajo,… 

 

Kako čimveč lokalno pridelati in lokalno porabiti (npr. trgovina z izdelki od majhnih lokalnih 

proizvajalcev). Združevanje majhnih lokalnih proizvajalcev pod skupno blagovno znamko. 

 

Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije in razvoj zelene ekonomije. 

 

Ogromno je potencialov za razvoj socialnega podjetništva (predvsem na lokalni ravni). Če 

imamo lokalno rešeno samooskrbo, okolje in energijo, potem smo lahko bolj odporni na 

gospodarske krize. 

 

 

Kako bi vi merili uspešnost socialnega podjetja? 

 

Uspešno je tisto socialno podjetje, ki zagotovi trajno opravljanje dejavnosti, trajno ustvarjajo 

delovna mesta, ima izdelke in storitve po kakovosti, primerljive z ostalimi podjetji iz 

gospodarstva, in je finančno vzdržno (samostojno deluje). 

 

 

V pripravi je sprememba zakona o socialnem podjetništvu. Kaj bo to pomenilo za podjetnike, 

ki se šele odločajo za samostojno pot? 

 

Seznanjeni smo s spremembami zakona o socialnem podjetništvu. Vendar je še vedno vse v 

fazi usklajevanja. Podali smo nekatere pobude.  

 

V pobudah spremembe zakona je dobro to, da se bo vse razmejilo (ni več tipa A in B), 

predlagajo odpravo ovir pri administraciji (manj poročanja), register socialnih podjetij se bo 

prenesel na Ajpes, razmišljajo pa tudi o uvedli sistema certificiranja (za pridobitev statusa 

socialnega podjetja je potrebno izpolnjevati določeni standard). 
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Nekateri trdijo, da se socialno podjetništvo nikoli ne bo resnično usidralo v poslovnem svetu. 

Odzivi ljudi, ko jim govorimo o socialnem podjetništvo, nam pa dajejo misliti, da se bo ta 

model hitro ukoreninil in razmahnil. Kaj pa vi menite? 

 

Mi delujemo kot socialno podjetje, imamo vizijo in v tem vidimo priložnosti. 

 

Evropa daje socialnemu podjetništvu vedno večji poudarek. Razmerja med državo, trgom, 

posamezniki, skupnostjo se spreminjajo. Vedno več je povezovanja oz. vzajemnega 

sodelovanja. 

 

Posamezna skupnost mora dati podporo socialnim podjetjem. Če postaja skupnost pomembna, 

potem so takšne oblike delovanja, kot je socialno podjetništvo, primerne.  
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Intervju Izletniška ekološka kmetija Uranjek pri Baronu 

 

Intervjuvanec:  Boris Uranjek, dipl. inž., lastnik kmetije 

Izvedba: Planica, 13. 1. 2016 

 

 

Kako bi opisali socialno podjetništvo? Motivi poslovanja takšne oblike podjetništva.  

 

Pri socialnem podjetništvu gre za trajno opravljanje dejavnosti s poudarkom na družbenih 

koristih, za ustvarjanje novih delovnih mest za ranljive skupine ljudi in za ponudbo 

proizvodov in storitev na trgu. Pri opravljanju dejavnosti socialnega podjetništva dobiček ni 

najpomembnejši cilj. Eden izmed pomembnejših motivov socialnega podjetništva je, da se 

zagotovi dolgotrajno brezposelnim osebam nove priložnost na trgu dela in da ti s svojimi 

kompetencami samostojno ustvarjajo prihodke v okviru dejavnosti socialnega podjetništva in 

tako poskrbijo za lastno preživetje. 

Kot primer lahko omenimo Ekološko kmetijo Korenika, ki smo jo tudi pred časom obiskali v 

organizaciji Združenja za ekološko kmetovanje SV Slovenije.  

 

 

Ali vidite priložnost, da bi vaša ekološka kmetija lahko postala socialno podjetje? Bi bili 

pripravljeni del dejavnosti prenesti na socialno podjetje? 

 

Imamo dobre primere kmetij, ki delujejo kot socialna podjetja. Vendar so te nastajale od 

idejne zasnove. Za našo kmetijo, ki je prisotna na trgu že vrsto let, pa nismo prepričani, da bi 

bila takšna oblika podjetništva dobra. Predvsem vidimo velik problem pri vključevanju 

ranljivih skupin v delovni proces. Za spremljanje in nudenje podpore ranljivim skupinam 

potrebuješ izkušnje. Prav tako imamo registrirane številne dejavnosti. Ekološka pridelava in 

predelava je primerna za socialno podjetje. Turizem, ki se izvaja na kmetiji, pa je zelo 

zahtevna panoga, ki zahteva veliko lastnega vložka, disciplino, prijaznost in celega človeka. 

 

V zadnjem času dajemo vse večji poudarek na samooskrbi in lokalno pridelani hrani. 

Posamezniki oz. pobudniki iščejo priložnosti povezovanja lokalnih proizvajalcev ekoloških 

izdelkov in pridelkov, ki svoje viške ekološke hrane prodajajo v majhnih lokalnih trgovinah. 

Sodelujemo z Zadrugo Dobrina z.o.o. iz Maribora, katere namen je povezovanje podeželja z 

urbanim središčem. Kmetijska zadruga Rače bo v prihodnje ponudila v trgovini svoje poličke 

za pridelke in izdelke lokalnih ponudnikov. Tudi MRA (Mariborsko razvojno agencijo) išče 

priložnost takšnega povezovanja v projektu Samooskrba v Podravju. 
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Kaj menite o pobudah in aktivnostih promocije ter razvoju socialnega podjetništva v 

Sloveniji?  

 

Ne poznamo posameznih pobud ali aktivnosti. O socialnem podjetništvu so nas seznanili na 

Kmetijsko gozdarskem zavodu Maribor. O modelu socialnega podjetništva se v zadnjem času 

veliko govori tudi v javnih občilih. Težko ocenjujemo prepoznavnost socialnega podjetništva, 

saj še nismo sodelovali pri takšnih projektih.  

 

 

Kakšne so vaše izkušnje pri prijavi na evropske ali državne projekte in razpise za razvojne 

mreže nevladnih organizacij? Ali ste seznanjeni z oblikami finančne podpore za socialna 

podjetja? 

 

Kmetija je že izkoristila kar nekaj državnih in evropskih sredstev. Prijavili smo se na razpise-

pomoč mladim prevzemnikom, zgodnje upokojevanje na kmetiji, posodabljanje kmetijskih 

gospodarstev, naložbe mladih prevzemnikov kmetij. Sodelovanje kmetijskih proizvajalcev v 

shemah kakovosti hrane in na druge občinske razpise. Kmetija sodeluje tudi v raznih 

zadrugah in združenjih, ki se skupaj prijavljajo na razpise EU. Eden najuspešnejših projektov 

je bil Zadruga Eko podeželje, kjer je kmetija pridobila kar nekaj sredstev in jih namenila za 

promocijo ekološkega kmetovanja po celotni Sloveniji. 

 

Združenje za ekološko kmetovanje SV Slovenije (v sodelovanju s Kmetijsko gozdarskim 

zavodom za Maribor) se je pred leti prijavilo na razpis, ki je bil namenjen razvoju socialnim 

podjetjem. Žal neuspešno. Za takšne razpise je kljub dobri ideji potrebno predhodno poskrbeti 

predvsem za lobiranje. Smo mnenja, da sredstva pridobijo v večini že delujoča podjetja.  

 

 

Na katere podporne institucije se obračate, ko potrebuje pomoč pri vašem podjetniškem 

delovanju? 

 

Sodelujemo s številnimi podpornimi institucijami, ki nam nudijo pomoč pri podjetniškem 

delovanju in so pomembni za rast in razvoj ekološke kmetije. Najpogosteje se nanje obračamo 

takrat, ko potrebujemo pomoč pri pridobivanju finančnih virov, novih znanj ali pa tehnični 

pomoči. Omenimo naj dobro sodelovanje z občino Rače-Fram, Kmetijskim gozdarskim 

zavodom Maribor, Kmetijsko gozdarsko zbornico Slovenije, Mariborsko razvojno agencijo.  

 

V zadnjih letih sodelujemo tudi z agencijo Verus d.o.o., ki nam svetuje na področju trženja, 

poslovnega svetovanja in nudi pomoč pri pripravi razpisov. 
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Kaj menite o izkoriščenosti razvojnih potencialov na področju socialnega podjetništva v 

občini Rače-Fram? Kje so glavni potenciali za razvoj socialnega podjetništva? 

 

V občini Rače-Fram imamo še veliko priložnosti za razvoj socialnega podjetništva. Zelo slabo 

je razvita ekološka pridelava in predelava. Če pogledamo zemljevid naše občine, ugotovimo, 

da večji delež vasi spada pod NATURO 2000 (Planica, Kopivnik, Ranče). Imamo idealne 

pogoje za ekološko kmetovanje. Tudi v nižinskih predelih imamo Krajinske parke TAL 2000 

in Krajinski park Rački ribniki. V Framu imamo veliki potencial tudi v ohranjanju oljarstva 

(Muzej v oljarni Fram in prodajalna lokalnih izdelkov). 

 

 

Kako vi merite uspešnost ekološke kmetije? 

 

Kmetija je uspešna, če pridela zadostne količine ekoloških pridelkov in izdelkov ter jih proda 

po ceni, ki je primerljiva za tako kakovostne izdelke. Potrebujemo kupce, ki verjamejo, da je 

doma pridelana hrana kakovostnejša. Zadovoljni kupci, ki se vračajo na ekološko kmetijo, 

nam dokazujejo, da delamo dobro. 

 

 

Nekateri trdijo, da se socialno podjetništvo nikoli ne bo resnično usidralo v poslovnem svetu. 

Odzivi ljudi, ko jim govorimo o socialnem podjetništvo, nam pa dajejo misliti, da se bo ta 

model hitro ukoreninil in razmahnil. Kaj pa vi menite? 

 

Če bodo potrošniki podprli podjetja, ki slovijo po tem, da spoštujejo zaposlene, skrbijo za 

okolje ali veljajo za družbeno odgovorna, potem bodo socialna podjetja konkurenčna 

klasičnim podjetjem. Torej svojemu življenju moramo dati smisel, ki ga lahko najdemo le, če 

pripomoremo k ustvarjanju lepšega sveta.  

 

Socialno podjetništvo je podjetništvo v imenu družbe in ne podjetništvo, ki prinese nekaj 

subvencij in davčne olajšave. 

 

 

 

 


