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Povzetek  

V diplomski nalogi raziskujemo, črpamo znanje in informacije o vedno bolj zanimivi, zelo 

dinamični in drugačni vrsti ekonomije, ki jo imenujemo socialno podjetništvo.  

Skozi diplomsko nalogo se spoznamo s socialnim podjetništvom v Sloveniji in po svetu, 

predvsem pa se fokusiramo na še dve državi v Evropski Uniji, Belgijo in Veliki Britanijo. 

Raziščemo trg dela, zaposlitvene modele, spoznamo ranljive ciljne skupine in možnosti 

financiranja socialnih podjetij. Ob tem teoretično opredelimo pravne vidike delovanja 

socialnega podjetništva v Sloveniji. Empirični del diplomske naloge namenimo raziskovanju 

treh podjetij, katerim je skupno to, da se ukvarjajo z ranljivimi ciljnimi skupinami, znotraj 

svoje dejavnosti popravljajo kolesa in delujejo po načelih in vrednotah socialnega 

podjetništva. Skozi diplomsko nalogo ugotovimo, da vsa tri podjetja delujejo po zakonskih 

okvirjih, ki urejajo socialno podjetništvo v njihovi državi. Podjetja ponujajo različne modele 

usposabljanja in zaposlovanja, zaposlujejo in usposabljajo različne vrste ranljivih ciljnih 

skupin in  se poslužujejo finančnih programov, ki jih nudi država. V raziskavi ugotovimo, da 

je udejstvovanje v lokalni družbi takih podjetij možno a vendar ne izključujemo dejstva, da jim 

za obstoj in širitev pomaga država s svojimi programi in podpornim okoljem in da je rast 

tovrstnih podjetij počasnejša.    

Ključne besede: socialno podjetništvo, ranljive ciljne skupine, zakon o socialnem 

podjetništvu, financiranje, trg dela, delo, usposabljanje, kolesa, kolesarjenje. 

 

Summary  

In this diploma thesis we recognize and looking for a knowledge and information increasingly 

interesting on a very dynamic and a different kind of economy that we call social 

entrepreneurship. 

Through the thesis we are acquainted with social entrepreneurship in Slovenia and abroad. 

Special we focused on two countries in EU, Belgium and Great Britain. By investigate the 

labor market, employment models, we realize vulnerable target groups and funding 

opportunities for social enterprises. Theoretically we define a law basis about working in 

social entrepreneurship. The empirical part of the thesis engages three companies whose 

common by dealing the target groups, offering activities repairing bicycles and to act 

according to the principles and values of social entrepreneurship. Through diploma 



 
 

exploration we concluded that all three companies are working by legal law - frame which 

regulating the field in the country. All three companies have a common the models and 

programs which they offer to the vulnerable groups. On the end we can say, that such kind of 

companies can exist in local community but thay will need support of goverment and they will 

grow slowly.  

Keywords: Social Entrepreneurship, target group, the labor market, the law about social 

entrepreneurship, work, training,  bicycles, cycling. 
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1 UVOD  

 »Socialno podjetništvo v svojem bistvu in ne, kot ga definira npr. Zakon o socialnem 

podjetništvu, lahko celotnemu gospodarskemu sektorju pokaže novo pot, ki je prepojena z 

drugačnimi podjetniškimi vrednotami« (Mesojedec T. in drugi, 2012, 48). 

Prav to je namen diplomske naloge, in sicer spoznati socialno podjetništvo, ki je po Yunusu 

priljubljena tema v poslovnem svetu in širše (Yunus, 2009). Za Evropsko unijo predstavlja 

socialna ekonomija bistveno komponento evropskega ekonomskega modela in zelo 

pomembno aktivnost v promoviranju socialne kohezije in demokracije. Ob tem pa razvoj 

socialne ekonomije v vsaki izmed držav EU poteka različno. Ravno skozi razvoj in 

spoznavanje socialnega podjetništva lahko lokalno okolje, država ali Evropska unija odgovori 

in rešuje težavo zaposlovanja ljudi, zaposlovanja ranljivih skupin ljudi in spreminjanja starih 

vrednot kapitalističnega sistema.  

Kajti bistvo socialnega podjetništva ni želja po dobičku, temveč želja po oblikovanju odličnih 

produktov. To seveda ne pomeni, da dobra rešitev oziroma produkt ne sme ustvarjati visokih 

prihodkov/dobičkov podjetja. Vsekakor pa to ni namen socialnega podjetništva (Mesojedec T. 

in drugi, 2012, 48). 

Cilj  diplomske naloge je raziskati pojem in fenomen socialnega podjetništva v Sloveniji in 

Evropski uniji, zakonske ureditve in okvire, odnos javne politike posameznih držav do 

socialnega podjetništva, s poudarkom na javnih politikah Belgije, Velike Britanije in 

Slovenije, in trg dela ter možnosti zaposlitve. Ob tem bomo natančneje analizirali operativni 

izvedbi praktičnega vidika realizacije socialnega podjetništva. Za večjo relevantnost in 

zanesljivost diplomske naloge pa bomo opravili tudi lastno raziskavo (pisne intervjuje) v treh 

podjetjih omenjenih držav. Poskušali bomo pridobiti tri intervjuje vodilnih v podjetju 

(direktorji oziroma CEO). Skupna točka vseh treh podjetij je, da je namen njihovega 

delovanja uresničevati načela in vrednote socialnega podjetništva, dela z ranljivimi ciljnimi 

skupinami in  popravljanje ter prodaja koles. 
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Naloga bo razdeljena na poglavja, s pomočjo katerih bomo podrobno spoznali teoretični in 

empirični del naloge. Skozi pisanje in raziskovanje naloge bomo poskušali doseči zastavljene 

cilje in odgovoriti na raziskovalno vprašanje, ki je opredeljeno v spodnjih podpoglavjih.  

 

1.1 Opredelitev raziskovalnega problema  

Ob razmišljanju o socialnem podjetništvu se nam utrne misel, da je to ena od barv ekonomije. 

Tako kot to dobro povzame Sadlaček v svoji knjigi Ekonomija dobrega in zla: »Da bi človek 

bil dober ekonomist, mora biti bodisi dober matematik bodisi dober filozof ali pa oboje. 

Prevelik prostor smo namenili matematiki in nasprotno preveč potlačili v ozadje našo lastno 

človeškost. Tako smo dobili izkrivljene umetne modele, ki niso uporabni, če jih hočemo 

prenesti na resnični svet.« Prav to se kaže danes po svetu, kjer se povečuje stopnja razlike 

med bogatimi in revnimi. Družbeni nadzori vedno bolj kričijo po novih modelih ekonomije 

oziroma oživljanju stare ekonomije, ki jo je nadvladala ekonomija kapitala moči, matematike, 

dveh obrazov globalizacije in maksimiranju dobička. »Medtem ko nekaj narodov napreduje v 

smeri večjega blagostanja, zakaj ni tako v večjem delu sveta? Razlaga je enostavna, prosti trgi 

v svoji sedanji obliki niso zasnovani za reševanje družbenih problemov. Prav nasprotno, 

njihovo delovanje stopnjuje revščino, bolezni, onesnaževanje, kriminal in neenakost« (Yunus, 

2009, 21). 

Socialno podjetništvo je zadnja leta relativno nov pojem, ki je na področju klasične ekonomije 

in podjetništva dokaj nepoznan. A obenem je pojem postal zelo priljubljen in velikokrat tudi  

primerjan in poistoveten z drugimi nekoliko sorodnimi področji nevladnega sektorja in 

delovanja znotraj NVO. Predvsem tistimi organizacijami, ki se danes in so se že v preteklosti 

ukvarjale z ranljivimi ciljnimi skupinami (npr: mladinski centri, društva za duševne bolnike, 

združenja, ki delajo z migranti itd). »V sodobnem svetu se številne organizacije posvečujejo 

ustvarjanju družbene koristi. Večina ne pokriva lastnih stroškov v celoti. Nepridobitne 

organizacije in NVO organizacije za izvajanje svojih programov računajo na dobrodelne 

prispevke, subvencije fundacij in različne podpore, ki jih dodeljujejo vlade. Večina njihovih 

vodilnih kadrov se v celoti posveča delu, kar je pohvalno. Ker pa ne pokrijejo stroškov 

dejavnosti organizacije, so prisiljeni del časa in energije (včasih kar precej) posvetiti 

pridobivanju sredstev. Socialno podjetje je drugačno« (Yunus, 2008, 39).  
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1.2 Opredelitev raziskovalnega vprašanja  

Glede na raziskovalni problem (podpoglavje 1.1.) smo si zastavili glavno raziskovalno 

vprašanje: 

Kateri  dejavniki oziroma razlogi pripomorejo k uspešnejšemu delovanju in poslovanju 

podjetij na področju socialnega podjetništva v lokalnem okolju ter na kakšen način 

vključujejo ranljive ciljne skupine in ob tem izvajajo proces informiranja? Zastavili smo si 

specifična vprašanja, pri čemer nas je zanimalo predvsem to, kaj vpliva na uspešno delovanje 

in poslovanje podjetij, ter kateri razlogi so tisti, ki vplivajo na razvoj delovanja podjetja.  

Ugotavljali smo, na osnovi katerega zakona delujejo znotraj svoje države in ali jim država 

omogoča vključevanje v državne programe ter kako vključujejo ranljive ciljne skupine v 

procese usposabljanja in dela.  

Prav tako smo ugotavljali, koliko programov so izvedli v lanskem letu in koliko od leta 2012 

ter s katerimi ranljivimi ciljnimi skupinami delajo in kako obveščajo lokalno okolje o svojem 

delu ter kako ranljive ciljne skupine izvedo za njih?  

Zato smo podrobno raziskali področja podjetja, ki jih anketiramo, izbrali kvalitativno metodo 

raziskovanja in poskušali priti do najpomembnejših in najbolj ključnih ljudi v podjetju.  

 

1.3 Opredelitev raziskovalnih ciljev 

V diplomski nalogi z naslovom Socialno podjetništvo kot možna oblika zaposlitve: študija 

primera delavnice za popravilo koles bomo poskušali doseči naslednje cilje: 

1) Cilj in namen diplomske naloge je preučiti obstoječe zakonske okvire za 

spodbujanje in razvoj socialnega podjetništva.  

S tem ciljem želimo spoznati in ugotoviti, na osnovi katerih zakonskih osnov delajo druga 

podjetja. Je za uspešnost delovanja podjetja potrebno imeti zakon o socialnem podjetništvu? 
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Želimo si spoznati zakonske okvire delovanja podjetij v Veliki Britaniji in Belgiji, podrobneje 

in bolj teoretično bogato bomo pa raziskali slovenski zakon o socialnem podjetništvu, 

objavljen v Uradnem listu.  

2) Seznaniti se z zaposlitvenimi modeli znotraj socialnega podjetništva ter izbranih  

podjetij v treh državah Evropske unije.  

S tem ciljem želimo raziskati zaposlitvene modele znotraj socialnega podjetništva. Je to 

področje definirano ali je poljubno prepuščeno organizacijam in podjetjem?  

Raziščemo tudi trg dela in načine zaposlitve, ki so tradicionalno zakonsko urejene. Veljajo 

tudi za socialno podjetništvo.  

3)  Pridobiti informacije o poteku praktičnega delovanja podjetij v lokalni skupnosti. 

Da bi čim bolje razumeli prvi cilj pisanja diplomske naloge, smo v nadaljevanju podrobno 

raziskali obstoječi zakon o socialnem podjetništvu v Sloveniji.  

Ob tem smo preučili zaposlitvene modele in možnosti oblike dela znotraj klasičnih podjetij, 

kar posledično pomeni tudi znotraj socialnih podjetij.  

V empiričnem delu pa smo raziskali vpetost anketiranih podjetij v njihovo lokalno okolje, jih 

opisali in s pomočjo vprašalnika izvedeli, katere programe izvajajo pri praktičnem 

udejstvovanju v njihovem lokalnem okolju.  
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2 TEORETIČNO OZADJE 

2.1 Opredelitev osnovnih pojmov 

Da bi spoznali delovanje socialnega podjetja in primera naše delavnice, je potrebno poznati 

področja kot so trg dela, oblike zaposlovanja in definirati kaj je socialno podjetništvo ter kako 

ga razumejo v Sloveniji. V naslednjih podpoglavjih bomo opredelili in raziskali vse tematike, 

ki so povezane z delovanjem socialnega podjetništva v Sloveniji in državah, ki so vključene v 

empirični del naloge. 

 

2.1.1 Socialno podjetništvo 

Definicija socialnega podjetništva v Branco (2004, 14) je, da je socialno podjetništvo oblika 

socioekonomskih struktur, povezav, institucij, organizacij in posameznikov, ki so sposobni 

preživeti in so podprti s socialnimi ugodnostmi. Nadalje Branco pravi, »da se socialno 

podjetništvo deli v dve kategoriji, in sicer v kategorijo profitnega sektorja, ki obsega in 

poudarja dejavnosti za socialno vključenost, in ugodnosti, ki pripadajo tistim, ki združujejo 

dobro s koristnim, ter v drugo kategorijo, ki se nanaša na aktivnosti, ki pospešujejo bolj 

podjetniške pristope v neprofitnem sektorju, z  namenom povečati organizacijske 

učinkovitosti in doseči dolgoročne stabilnosti« (Branco, 2004, 14).  

A da bi pravilno opisali socialno podjetništvo, ne moremo mimo definicije podjetništva, ki ga 

Mesojedec in drugi (2012, 12) opišejo kot podjetništvo, ki ga »pravilno razumemo kot 

gospodarsko dejavnost, s katero služimo denar. Vendar se na številnih področjih družbenega 

življenja izvajajo dejavnosti, ki imajo podjetniške značilnosti, a njihov cilj in namen nista 

povezana zgolj s pridobivanjem dobička« (Mesojedec in drugi, 2012). Govorimo o t. i. 

socialni ekonomiji (angleško social economy, v slovenskem jeziku včasih družbeni 

skupnostni ekonomiji), ki ima dolgo zgodovino. Poenostavljeno danes govorimo o socialni 

ekonomiji kot ekonomiji, ki je med zasebnim (poganja ga motiv dobička) in javnim sektorjem 

(poganja ga motiv javnega skupnega dobra). 

Posledično na socialno ekonomijo tudi ne gledamo več kot le na manjši odklon od klasičnega 

podjetništva, temveč kot alternativni sistem ekonomije, ki bi moral imeti primeren družbeni 

pomen in vlogo, zlasti v modernih časih gospodarsko-finančnih kriz in krize vrednot. 
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Socialno podjetništvo se kot tako torej uvršča v presek zasebnega, neprofitnega in javnega 

sektorja ter posega v vse pore različnosti sektorjev. Povezuje različne akterje na različnih 

ravneh. Še vedno gre za podjetništvo, ki pa odgovarja na družbene izzive in okolje. 

(Mesojedec, 2012, 14)  

Yunus v svoji knjigi omeni, da je socialno podjetje bolj kot v ustvarjanje dobička usmerjeno v 

neko dobro stvar: tako lahko deluje kot vektor sprememb (Junus, 2009, 39). 

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

trge, odhodke in prihodke. Vendar imamo namesto načela maksimiranja 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). 

Po smernicah OECD-a  socialno podjetje definirajo kot vsako zasebno dejavnost, ki se izvaja 

v javnem interesu, organizirano s podjetniško strategijo, a njen glavni namen ni maksimiranje 

dobička, temveč doseganje nekaterih gospodarskih in družbenih ciljev. Prav tako ima 

zmogljivosti za uvedbo inovativnih rešitev problemov socialne izključenosti in brezposelnosti 

(OECD, 1999).  

2.1.2 Ranljive ciljne skupine ljudi 

Ranljive skupine na trgu dela so skupine, ki se zaradi različnih vzrokov težje vključujejo na 

trg dela, zanje pa velja zaposlovanje pod posebnimi pogoji. Definiranje pripadnikov ranljivih 

skupin se med različnimi viri razlikuje. Zaradi večje nevarnosti za socialno izključenost in 

izključenost s trga dela imata Republika Slovenija in Evropska unija številne zakone in 

programe, ki ščitijo posameznike iz ranljivih skupin, z njihovo pomočjo se tudi lažje 

vključujejo na trg dela. 

Operativni program razvoja človeških virov 2007–2013 med ranljive skupine prebivalstva, ki 

se srečujejo z večjo stopnjo tveganja socialne izključenosti in neenakih možnosti, uvršča 

predvsem: 

• ljudi z nizkimi dohodki, katerih preživetje je pogosto odvisno od socialnih transferjev 

(brezposelni, enostarševske družine, starejše samske osebe, starejše samske ženske), 

• invalide (invalidi brez statusa, s težjimi okvarami, brezposelni), 
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• brezdomce (zdravstvene in stanovanjske težave), 

• Rome (brezposelnost, nizka stopnja izobrazbe, slabe stanovanjske razmere), 

• migrante, begunce in iskalce azila (nepoznavanje jezika, zaposlitev, stanovanjski 

pogoji), 

• otroke in mladostnike s težavami v odraščanju, 

• druge ranljive skupine (žrtve nasilja, odvisniki, osebe s težavami v duševnem zdravju 

ipd) (Operativni program razvoja človeških virov za obdobje 2007 – 2013).  

2.1.3 Oblike zaposlovanja  

V današnjem času,  ko se redko kdo lahko izpostavi z redno zaposlitvijo za nedoločen čas, je  

potrebno spoznati še vse druge vrste delovnih razmerij. Predvsem zato, ker se podjetniki, med 

njimi tudi socialni podjetniki, srečujejo z različnimi vrstami in oblikami, ki jih ponujajo 

svojim zaposlenim, predvsem tistim, ki prihajajo iz ranljivih ciljnih skupin.  

Definicija delovnega razmerja je podana v 4. členu ZDR, ki pravi: Delovno razmerje je 

razmerje med delavcem in delodajalcem, v katerem se delavec prostovoljno vključi v 

organiziran delovni proces delodajalca z namenom, da bo opravljal delo:  

– za plačilo, 

– osebno, 

– nepretrgano, 

– po navodilih in 

– pod nadzorom delodajalca. 

Delovno razmerje se sklene s pogodbo o zaposlitvi. Obe pogodbeni strani sta v delovnem 

razmerju dolžni izvrševati dogovorjene ter predpisane pravice in obveznosti, ki se urejajo:  

– z zakonom, 

– s kolektivnimi pogodbami, 

– na individualni ravni pa s pogodbo o zaposlitvi (Avces in drugi, 2007, 13). 

Med veljavne pravne vire, ki urejajo razmerja v Republiki Sloveniji, štejemo Zakon o 

delovnih razmerjih, Zakon o kolektivnih pogodbah, Zakon o varnosti in zdravju pri delu, 

Zakon o reprezentativnosti sindikatov, Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju itd. 
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ter veljavne kolektivne pogodbe, kot je na primer Kolektivna pogodba med delavci in 

zasebnimi delodajalci.  

Poznamo več vrst dela, opredelili in opisali bomo zgolj osnovno delitev.  

2.1.2.1.  Zaposlitev za nedoločen čas 

V sistemu delovnih razmerij velja vzpostavljeno pravilo za nedoločen čas. V skladu z 

Zakonom o delovnih razmerjih se pogodba o zaposlitvi sklepa za nedoločen čas, razen če 

zakon ne določa drugače. Če s pogodbo o zaposlitvi čas trajanja ni pisno določen oziroma če 

pogodba o zaposlitvi za določen čas ni sklenjena v pisni obliki ob nastopu dela ali če je 

pogodba o zaposlitvi v nasprotju z zakonom, se domneva, da je pogodba o zaposlitvi 

sklenjena za nedoločen čas (Avces in drugi, 2007, 15). 

2.1.3.2. Zaposlitev za določen čas 

Ker pa v praksi vse pogosteje srečujemo z zaposlovanjem za določen čas je zaposlovanje za 

določen čas mogoče, če ga narekujejo objektivni razlogi, ki jih določa Zakon o delovnih 

razmerjih v 52. členu. Vsekakor pa je trenutni odgovor med potrebo po pospeševanju 

zaposlovanja med fleksibilnostjo delovne sile in med delovno in socialno varnostjo delavcev 

zaposlitev za določen čas.   

Delovno razmerje za določen čas se lahko sklene, če gre za: 

– izvrševanje dela, ki po svoji naravi traja določen čas, 

– nadomeščanje začasnega odsotnega delavca, 

– začasno povečan obseg dela, 

– zaposlitev tujca ali osebe brez državljanstva, ki ima delovno dovoljenje za določen čas 

zaradi priprave na delo, 

– poslovodne osebe, 

– opravljanje sezonskega dela, 

– delavca, ki sklene pogodbo o zaposlitvi za določen čas zaradi priprave na delo, 

usposabljanje ali izpopolnjevanje za delo oziroma izobraževanje itd.  

Poleg zgoraj omenjenih osnovnih oblik zaposlovanja pa delovnopravna teorija in praksa 

poznata okoliščine, ko kraj in druge okoliščine dela narekujejo posebno urjenje. Zakonodaja, 
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poleg opravljanja dela za določen čas, ureja tudi druge posebnosti pogodb o zaposlitvi, in 

sicer:  

– opravljanje dela pri drugem delodajalcu, 

– opravljanje javnih del, 

– opravljanje del s krajšim delovnim časom, 

– opravljanje dela na domu, 

– opravljanje poslovodnega dela (Avces in drugi, 2007, 17). 

2.2. Trg dela v Republiki Sloveniji 

»Trg dela je trgovanje z delovnimi storitvami. Uspešno delovanje trga delovne sile v poljubni 

državi lahko razumemo kot optimalno uravnavanje ujemanja med ponudbo in 

povpraševanjem po delovni sili« (Brezigar, S. 2009. 59). »Pomembnost trga dela je določena 

s posamezniki in družbo kot celoto. S posamezniki zato, ker so del trga dela in so odvisni od 

dela. S pomočjo ekonomije in socialnih kriterijev pa družba kot celota določa vrednost dela in 

ga določa kot socialno prepoznavno. Ima velik vpliv na oblikovanje določenih socialnih 

struktur in blaginjo modernih družb. Poleg tega zagotavlja vir dohodka, kar vpliva na 

položaj, varnost in možnost izbire življenjskega sloga posameznikov« (Ignjatović, M. 2012. 

49). 

»Trg dela lahko v splošnem opredelimo kot ključ do stabilne gospodarske rasti, ki prispeva k 

splošni  konkurenčnosti  in  produktivnosti  ter  ima  omejen vpliv  na  blaginjo  

posameznikov  in   gospodinjstev   v   državi.   Fleksibilen   in   učinkovit   trg   dela   skupaj   

s   stabilnim   makroekonomskim okoljem omogoča, da je gospodarstvo bolj konkurenčno in 

produktivnejše ter  se  lažje  odziva  na  ekonomske  spremembe. Ne  smemo  pa  pozabiti,  da  

je  v  našem  primeru  evropski  trg  dela  še  vedno  zelo  heterogen,  saj  se  značilnost  

posameznih  držav  članic  in  njihovih  interesov  na  določeni  ravni  še  vedno  močno  

razlikujejo  (tudi  njihova  konkurenčnost), še posebej je to toliko bolj očitno pri zadnji širitvi. 

Nasploh je evropski trg dela preveč nedinamičen ter nekonkurenčen v svetu (kar  kaže  tudi  

nedoseganje  ciljev  lizbonske strategije), zato je en glavnih izzivov strategije EU omiliti 

strogo zakonodajo na  trgu  dela,  obenem  pa  zagotoviti  dovolj  visoko  raven  socialne  

zaščite« (Toš, 2006, 140–146). 
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Po podatkih, ki jih je pripravil Zavod za zaposlovanje Republike Slovenije, lahko 

povzamemo, da je število delovno aktivnih prebivalcev v letu 2014 začelo ponovno naraščati. 

Po podatkih SURS je bilo od začetka krize najmanj delovno aktivnih prav januarja 2014, ko 

se je njihovo število znižalo na 781.561. V mesecih, ki so sledili, so se pozitivna gospodarska 

gibanja že odrazila na rasti zaposlenosti, saj je bilo v aprilu število delovno aktivnih prvič po 

začetku krize višje na medletni ravni. Konec leta 2014 je bilo skoraj 800 tisoč delovno 

aktivnih, pozitivni trendi pa so se nadaljevali tudi v prvih osmih mesecih letos. V letu 2014 je 

močno porasla zaposlenost v panogi zaposlovalnih dejavnostih, kar kaže, da so delodajalci 

raje najemali delavce, kot samozaposlovali. Ta gibanja se nadaljujejo tudi letos, vendar  v 

nekoliko manjšem obsegu. V letošnjih prvih osmih mesecih se je število delovno aktivnih 

glede na prejšnji mesec sezonsko zmanjšalo samo v januarju in juliju, v vseh ostalih je 

naraščalo. Največ delovno aktivnih je bilo letos junija, ko jih je bilo 807.065, konec avgusta 

pa 805.645, kar je za 0,5 % več kot avgusta 2014,  glede  na  avgust 2008 pa jih je bilo manj 

za 8,4 % oziroma za dobrih 74 tisoč oseb. Povzamemo lahko, da število delovno aktivnih 

narašča, pozitivni pa so tudi obeti za prihodnji dve leti 

(http://www.ess.gov.si/_files/7916/Strokovna_izhodisca_za_leto_2016.pdf). 

Slika  2.1: Delovno aktivno prebivalstvo, število ter stopnja rasti, Slovenija 

Vir: http://www.ess.gov.si/_files/7916/Strokovna_izhodisca_za_leto_2016.pdf  

http://www.ess.gov.si/_files/7916/Strokovna_izhodisca_za_leto_2016.pdf
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2.3. Predstavitev socialnega podjetništva  

2.3.1. Socialno podjetništvo v Sloveniji 

Z namenom, da bi bolje razumeli in raziskali socialno podjetništvo smo temeljito povzeli, 

smeri in glavna področja politike razvoja socialnega podjetništva. 

Da bi najbolje razumeli socialno podjetništvo v Sloveniji, področja, kjer se panoga socialnega 

podjetništva udejstvuje in realizira bomo pregledali kako opredelitev socialnega podjetništva 

najdemo v Zakonu o socialnem podjetništvu, ki je bil objavljen v Uradnem listu Republike 

Slovenije številka 20/2011, dne 18. marca 2011. Zakon se je pričel uporabljati 1. januarja 

2012 v veljavo pa je stopil petnajsti dan po objavi.  

V zakonu so  opredelili strategijo določeni strateških razvojnih ciljev socialnega podjetništva 

v obdobju 2013–2016, ki predstavljajo izhodišča in podlage za pripravo Programa ukrepov za 

izvajanje Strategije razvoja socialnega podjetništva za posamezno koledarsko leto ali plansko 

obdobje (program). Program predstavlja izvedbeni dokument Strategije. Ministrstvo za delo, 

družino, socialne zadeve in enake možnosti (ministrstvo) v sodelovanju z vsemi ministrstvi, 

pristojnimi za področje dejavnosti socialnega podjetništva, pripravi program na podlagi 

določb tretjega odstavka 29. Člena Zakona o socialnem podjetništvu.  

Socialno podjetništvo predstavlja tisti trajnostni koncept gospodarstva, ki ga odlikuje 

odpornost na tržne pretrese, velik potencial za socialno integracijo in zaposlovanje ter 

odlična prilagojenost lokalnim izzivom. Temelje dolgoročnega razvoja socialnega 

podjetništva mora zato graditi sistem ukrepov in politik, ki upoštevajo specifični značaj 

socialnega podjetništva ter odgovarjajo na ključne problematike socialnega podjetništva v 

Sloveniji. Le tako bodo socialna podjetja postala produktiven, tvoren in samovzdržen del 

gospodarstva, prispevala bodo k blaginji državljanov in ne bodo razumljena kot podaljšek 

socialne politike države (Strategija socialnega podjetništva, MDDSZ, 27).   

Ob pregledu zakona ugotovimo, da Zakon o socialnem podjetništvu v 3. členu socialno 

podjetništvo opredeli kot »trajno opravljanje dejavnosti socialnega podjetništva ali trajno 

opravljanje drugih dejavnosti pod posebnimi pogoji zaposlovanja, s proizvodnjo in prodajo 

proizvodov ali opravljanjem storitev na trgu, pri čemer ustvarjanje dobička ni izključni niti 

glavni cilj opravljanja dejavnosti.  
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Na osnovi spisane strategije v Sloveniji socialno podjetništvo krepi družbeno solidarnost in 

kohezijo, spodbuja sodelovanje ljudi in prostovoljsko delo. Ob tem  krepi inovativno 

sposobnost družbe za reševanje socialnih, gospodarskih, okoljskih in drugih problemov. Z 

operativno izvedbo zagotavlja dodatno ponudbo proizvodov in storitev, ki so v javnem 

interesu. Prav tako razvija nove možnosti zaposlovanja, zagotavlja dodatna delovna mesta. Za 

dosego ciljev socialnega podjetništva pa krepi še socialno integracijo in poklicno reintegracijo 

najbolj ranljivih skupin ljudi na trgu dela.  

Omenimo naj, da tudi skozi pregled Strategije o socialnem podjetništvu ne dobimo celotne in   

enotne definicije o socialnem podjetništvu, saj se ta v državah članicah Evropske unije, 

drugačna glede na umestitev socialnega podjetništva v gospodarstvu posamezne države in 

glede na zgodovinski razvoj področja.  Koncept socialnega podjetništva na prostoru Evropske 

unije, ki ga literatura v zadnjih letih pogosto navaja (Monzon, Chavez, 2007), je Listina načel 

socialne ekonomije. Le to, od leta 2002 promovira organizacija Socialna ekonomija Evrope.  

Znotraj te organizacije pa so združene zadruge, vzajemne družbe, združenja in fundacije kot 

tudi druge oblike podjetij, ki delujejo po načelih Listine načel socialne ekonomije. Vsa ta 

podjetja se ne glede na svojo pravno obliko od profitno usmerjenih podjetij razlikujejo po: 

–    prednosti individualnih in socialnih ciljev pred cilji kapitala,  

– prostovoljnem in odprtem članstvu, 

–    članstvu, pogojenim z demokratičnim nadzorom, 

– kombinaciji interesov članov/uporabnikov in/ali splošnem interesu, 

–    zagovarjanju in izvajanju načel solidarnosti in odgovornosti, 

– samostojnem upravljanju in neodvisnosti od javnih organov, 

– večini presežkov, ki se porabljajo za izvedbo ciljev trajnostnega razvoja, storitvah v 

interesu članov ali splošnega interesa (Strategija socialnega podjetništva, MDDSZ, 

27). 

»Zaradi zgodovinskih jezikovnih in kulturnih raznolikosti je v Evropi mnogo poimenovanj ter 

poskusov definiranja socialnega podjetništva (socialno podjetništvo, solidarno gospodarstvo, 

socialna ekonomija, tretji sektor, nevladne organizacije itd.), pri čemer imamo največkrat v 

mislih enako dejavnost, ki poteka v različnih pravnih oblikah – zadruge, društva, ustanove, 
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pridobitna in nepridobitna podjetja, vzajemne družbe itd« (Mesojedec T. in drugi, Socialno 

podjetništvo, 17). 

2.3.2. Socialno podjetništvo po svetu  

Znotraj teorije simboličnega interakcionizma velja, da je človeško delovanje (na individualni, 

skupinski in socialni ravni) pogojeno s pomeni, ki jih pripisujemo stvarem oziroma objektom 

okoli nas. Čeprav se zdijo pomeni skozi ponavljajoče aktivnosti relativno stabilni in 

nespremenljivi, so ob novih okoliščinah ali izkušnjah posamezniki, skupine, institucije in 

družbe prisiljene v oblikovanje novih pomenov. Ti novi pomeni lahko vstopijo ali 

nadomestijo repertoar obstoječih pomenov in tako oblikujejo nove aktivnosti, odnose in 

socialne strukture  (Blumer, 1969). 

Za Evropsko unijo predstavlja socialna ekonomija bistveno komponento evropskega 

ekonomskega modela in zelo pomembno aktivnost v promoviranju socialne kohezije in 

demokracije. Razvoj socialne ekonomije je v vsaki izmed držav EU potekal različno. 

Evropska komisija je leta 1997 oblikovala t. i. »tretji sistem«, v katerega so bile poleg 

kooperativ in t. i. skupnostnih organizacij vključena še različna društva in zveze ter neprofitne 

organizacije (Študija obstoječega stanja na področju socialne ekonomije v Sloveniji. 2005 

Ljubljana: JAPTI). 

Zaradi lažje preglednosti prilagamo sliko zakonske ureditve področja socialnega podjetništva 

v EU. Podrobneje bomo predstavili dve evropski državi, in sicer državi, v katerih delujeta 

podjetji, ki jih bomo v empiričnem delu analizirali.  

Slika 2.2. Slikovna ponazoritev držav članic EU, ki imajo zakonodajo na področju socialnega 

podjetništva  
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Vir: European Commission, (2014)   

V Veliki Britaniji sociala podjetja sledijo vladnim smernicam, strategiji, ki je bila izdelana 

leta 2002 in se imenuje »Social Enterprise: A Strategy for Success«  Za socialna podjetja ne 

obstaja posebna zakonodaja. Pri ustanavljanju socialnega podjetja je pomembno le, da 

delovanje in struktura takega podjetja sledita vladni strategiji. 

Podjetja delujejo na socialnih in okoljskih področjih v vseh delih gospodarstva in pri tem 

vključujejo podjetja lokalnih skupnosti, socialna podjetja, organizacije, kot so kooperative in 

organizacije večjega obsega, ki delujejo nacionalno ali mednarodno. Socialna podjetja v 

Veliki Britaniji se lahko registrirajo na osnovi Zakona o družbah (Company law) in Zakona o 

obrtnih in podpornih društvih (Industrial and Provident Society Law). V okviru teh dveh 

zakonov lahko prevzamejo eno od naslednjih pravnih oblik: obrtno in podporno društvo, 

družba z omejeno odgovornostjo in delniška družba (Študija obstoječega stanja na področju 

socialne ekonomije v Sloveniji). 
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Tako v Veliki Britaniji lahko najdemo socialna podjetja, ki delujejo kot različne oblike 

pravnih subjektov, od velikih nacionalnih in internacionalnih do malih podjetij, ki delujejo v 

javnem interesu (CIC).  

Čeprav delujejo na različnih področjih v vseh delih gospodarstva, a imajo skupne značilnosti: 

– so podjetja s ciljem generiranja prihodkov, v večji meri s prodajo blaga in storitev na 

trgu kot pa s donacijami in pridobivanjem nepovratnih sredstev,  

– so ustanovljena z namenom, da nekaj spremenijo, 

– dobičke namenjajo za nadaljevanje njihovega socialnega poslanstva b(Social 

Enterprise, UK 2012): 

V Belgiji ne obstaja specifičen zakon o socialnem podjetništvu, pač pa to definira Zakon o 

nevladnih organizacijah še iz leta 1995. Zakon opredeljuje določbe o namensko socialnih 

podjetjih in delovanja na področju socialnega podjetništva (Van der Velden M. in drugi, 2014, 

3).  

Socialna podjetja delujejo organizirana in združena v štirih pravnih oblikah, in sicer kot: 

– namensko socialna podjetja, 

– delovno integracijska socialna podjetja, 

– nevladne organizacije, 

– fundacije, ki delujejo v javno korist (Van der Velden M. in drugi, 14). 

Iz nacionalnega poročila leta 2013 so razvidni podatki, da se je 44 % socialnih podjetij v 

Belgiji ukvarjalo z različnimi tržno-ekonomskimi dejavnostmi. Te dejavnosti so usposabljanje 

in področje IT, svetovanje, komunikacije in marketing ter vzdrževanje stavbnih zemljišč in 

stavb. Na področju gradbeništva je bilo aktivnih 27 % podjetij, 19 % na področju trgovine na 

veliko in trgovske dejavnosti, ob tem pa tudi družbene in socialne dejavnosti. Približno 10 % 

podjetij pa je svojo dejavnost sukalo okoli hotelirstva, turizma, socialne varnosti in 

izobraževanja (Van der Velden M. in drugi, 24–25). 

2.4. Organizacije in področje delovanja socialnega podjetništva  

2.4.1. Socialna podjetja in pogoji za pridobitev statusa socialnega podjetja 

Organizacija, ki želi pridobiti status socialnega podjetja, vloži vlogo za pridobitev statusa pri 

organu, pri katerem se je registrirala. Društvo in zveza društev tako vlogo vložita na upravni 
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enoti, zavod na sodišču in ustanova na pristojnem ministrstvu. Vloga mora vsebovati 

Temeljni akt organizacije, iz katerega je razvidno, da je organizacija nepridobitna, kako 

uresničuje načela socialnega podjetništva, kot jih opredeljuje 4. člen ZSocP (to je, da opravlja 

dejavnost v javnem interesu, deluje prostovoljno, v svoje delovanje vključuje deležnike, je 

neprofitna, zagotavlja preglednost delovanja idr.), vsebovati mora obvezne elemente iz 12. 

člena ZSocP (to je, da se upravlja po načelih enakopravnosti, ima ustrezen nadzorni organ, 

trajno zaposluje delavce idr.). 

Nevladne organizacije morajo izpeljati postopke za spremembo svojih temeljnih aktov tako, 

da bodo ti vsebovali določbe, kot jih zahteva ZSocP. Društva morajo tako po potrebi 

prilagoditi svoje statute, zavodi in ustanove pa akte o ustanovitvi. 

Sklep organa vseh članov (za društva) oziroma sklep ustanovitelja (za zavode) oziroma sklep 

uprave (za ustanove) morajo določiti, da namerava nevladna organizacija poslovati kot 

socialno podjetje. 

2.4.2. Bistvene obveznosti socialnih podjetij 

Obveznosti socialnih podjetij se delno ločijo glede na to, ali gre za socialno podjetje tipa A ali 

za socialno podjetje tipa B (www.cnvos.si). 

Podrobneje bomo opisali socialno podjetje tipa B, ki je najpogostejše v Sloveniji.  

Za socialno podjetje tipa B velja da: 

lahko opravlja katerokoli dejavnost in ves čas svojega delovanja trajno zaposluje najbolj 

ranljive skupine ljudi na trgu dela, in sicer ima najmanj eno tretjino takšnih delavcev. 

Socialno podjetje tipa B ima tako lahko tudi samo enega zaposlenega, če gre za osebo iz 

najbolj ranljivih skupin. 

Med najbolj ranljive skupine na trgu dela (pri socialnem podjetju tipa B) štejemo: 

–  invalide, 

–  brezposelne osebe, pri katerih so 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, 

–  dolgotrajno brezposelne osebe (24 mesecev), 

–  iskalce prve zaposlitve, 
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–  starejše od 55 let, 

–  pripadnike romske skupnosti, 

–  mladoletne osebe brez zaključenega osnovnega ali nižjega poklicnega 

izobraževanja, 

–  osebe, ki več kot šest mesecev niso imele redno plačane zaposlitve in še ni 

preteklo eno leto od prestane kazni zapora oziroma so v času pogojnega odpusta, 

–  begunce, vključene v programe integracije, 

–  osebe v programu ali v dveh letih po zaključku programa zdravljenja 

odvisnosti od alkohola ali drog in 

–  brezdomce. 

Za trajno zaposlitev (pri tipu A in tipu B) se šteje zaposlitev za nedoločen čas ali za določen 

čas najmanj 12 mesecev z najmanj polovičnim delovnim časom. 

Za oba tipa socialnih podjetij (tip A in tip B) velja, da morajo ves čas delovanja spoštovati 

načela socialnega podjetništva (4. člen ZSocP), morajo dosegati cilje socialnega podjetništva, 

to je krepiti družbeno solidarnost in kohezijo, spodbujati sodelovanje ljudi in prostovoljsko 

delo, krepiti inovativno sposobnost družbe za reševanje socialnih, gospodarskih, okoljskih in 

drugih problemov, zagotavljati dodatno ponudbo proizvodov in storitev, ki so v javnem 

interesu, razvijati nove možnosti zaposlovanja ali zagotavljati dodatna delovna mesta ter 

socialno integracijo in poklicno reintegracijo najbolj ranljivih skupin ljudi na trgu dela, 

presežka prihodkov nad odhodki (dobička) ne smejo deliti med svoje ustanovitelje, člane ali 

delavce. Ta prepoved velja za nevladne organizacije sicer že na podlagi zakonov, ki ureja 

njihov položaj (Zakon o društvih – ZDru-1, Zakon o ustanovah – ZU in drugi). Če pa ima 

status socialnega podjetja pravna oseba, ki sicer pa podlagi zakona dobiček lahko deli (npr. d. 

o. o. ali zadruga), lahko deli do 20 % svojega dobička. Preostanek dobička morajo takšne 

pravne osebe prav tako nameniti samo za zakonsko določene namene (investicije v osnovna 

sredstva, izobraževanje delavcev idr.), do 31. marca tekočega leta morajo Ministrstvu za delo, 

družino, socialne zadeve in enake možnosti poročati o izpolnjevanju pogojev za ohranitev 

statusa socialnega podjetja in o doseganju ciljev socialnega podjetništva in morajo voditi 

svoje poslovne knjige v skladu s posebnim računovodskim standardom SRS 40 – 

Računovodske rešitve v socialnih podjetjih (CNVOS, 2012). 
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Organizacija lahko pridobi status socialnega podjetja, četudi ne izpolnjuje vseh zgoraj 

navedenih pogojev – npr. če v času podaje vloge za pridobitev statusa še ne zaposluje 

zadostnega števila delavcev (pri tipu A in tipu B) ali če iz dejavnosti socialnega podjetništva 

ne ustvarja najmanj 50 % svojih prihodkov (pri tipu A). Status socialnega podjetja se namreč 

pridobi že, če organizacija registrskemu organu predloži svoj temelji akt, usklajen z ZSocP, in 

sklep, da bo poslovala kot socialno podjetje. Da nato organizacija takšen status tudi obdrži, 

mora v prvem letu svojega delovanja izpolniti tudi vse ostale pogoje (www.cnvos.si). 

2.5. Pravni okvir za delovanje 

Državni zbor je v začetku marca 2011 sprejel ZSocP, ki je začel veljati 2. aprila 2011 in se 

začel uporabljati 1. januarja 2012. Na podlagi zakona je socialno podjetništvo urejeno tudi v 

podzakonskih aktih: Uredbi o določitvi dejavnosti socialnega podjetništva ter  Pravilniku  o  

spremljanju  poslovanja socialnih podjetij. Posebnosti glede vodenja računovodstva v 

socialnih podjetjih določa poseben računovodski standard za socialna podjetja, ki ga je 28. 

oktobra 2011 izdal strokovni svet Slovenskega inštituta za revizijo. Uporabljati se je začel 1. 

januarja 2012. (http://www.lexonomica.com/journal/images/volume_6/No_2/01-Zirnstein-

Bratkovic-Kregar-Socialno%20podjetnistvo%20v%20Sloveniji.pdf) 

2.5.1. Zakon o socialnem podjetništvu 

Zakon o socialnem podjetništvu je bil v Uradnem listu objavljen 18. marca 2011 (Uradni list 

RS, št. 20/2011).  

V njem  zakon opredeljuje vsebino zakona, pomene izrazov, opredelitev socialnega 

podjetništva in ciljev, načela in zahteve socialnega podjetništva, področja in dejavnosti 

socialnega podjetništva, posebne pogoje zaposlovanja, pristojnosti na področju socialnega 

podjetništva. Določa in opiše socialno podjetje, omejitve, združevanja socialnih podjetij in 

vse druge posebne in potrebne pogoje za delovanje.  

Na osnovi Zakona je opredeljeno, da se v socialno podjetništvo vključijo nepridobitne pravne 

osebe, ki izpolnjujejo načela in zahteve, ki jih opredeljuje zakon. Ta načela morajo izkazovati 

socialni značaj in biti v javno korist. Za boljšo preglednost povzemamo nekatera opredeljena 

načela zakona. Podjetja morajo biti: 

–  ustanovljena na podlagi prostovoljne odločitve ustanoviteljev,   

http://www.cnvos.si/
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–  ustanovitev ni namenjena le temu, da bi pridobivali izključno dobiček,  

–  za doseganje delovanja javnega interesa zaposlujejo najbolj ranljive skupine ljudi na 

trgu dela.   

– ustanovljene pretežno z namenom trajnega opravljanja dejavnosti socialnega 

podjetništva ali  

–  omogočiti morajo delovanje prostovoljnega članstva, 

–  kažejo neodvisnost in samostojnost  upravljanja , 

– s proizvodnjo in prodajo proizvodov ali opravljanjem storitev na trgu pretežno 

poslujejo po tržnih zakonitostih (tržna naravnanost), 

–  vključujejo prostovoljno delo, 

– pridružujejo se načela sprejemanja odločitev en član – en glas, kar pomeni, da 

posamezni ustanovitelji ali lastniki pri odločanju nimajo prevladujočega vpliva,  

–  pri upravljanju sodelujejo tudi deležniki, 

– izplačevanje dobička ni dopustno in se uporablja za nepridobitne namene in razvoj 

socialnega podjetništva,  

– Zagotoviti morajo trajnostno delovanje v korist uporabnikov, članov in širše 

skupnosti.  (https://www.uradni-list.si/1/content?id=102703).  

2.6. Zaposlitveni modeli 

»Ljudje, ki se znajdejo v dolgotrajni brezposelnosti, so potisnjeni v revščino in socialno  

izključenost, ki se začne z materialnim in socialnim pomanjkanjem ter občutkom nemoči. 

Reševati jo skuša varuh človekovih pravic, ki ima nadzorno oblast, saj omejuje poseganje v  

človekove pravice in temeljne svoboščine ter si prizadeva s sistemskim pristopom reševati 

revščino in socialno izključenost« (Cvahte 2004). 

Po poročilu, ki ga je za Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti 

opravilo Slovensko združenje za duševno zdravje ŠENT, se je v Evropi v zadnjih letih 

uveljavil pojem WISE – Wise Integration in Social Enterprise. Evropa t. i. WISE podjetja 

opredeljuje kot inovativen način reintegracije ranljivih skupin na trg dela. Tem oblikam 

https://www.uradni-list.si/1/content?id=102703
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socialnih podjetij daje velik pomen in oblikuje strateške dokumente za razvoj tovrstnih 

podjetij. Dejstvo je, da so se socialna podjetja v zadnjih letih precej razvila kot del 3. sektorja, 

gibljejo pa se med profitnim delom gospodarskega sektorja ter javnim sektorjem. Če 

pogledamo rast stopnje brezposelnosti se je od 60. let do današnjega dne le stopnjevala in 

oblikovala idealne pogoje za delovno izključenost skupin z določenimi omejitvami. Prav to je 

tudi razlog, da so se v Evropi oblikovala WISE podjetja, ki so nekakšen podaljšek javnega 

sektorja in predstavljajo inovativen način zmanjševanja brezposelnosti ranljivih skupin. V 

pričujoči preliminarni študiji so bili pregledani predvsem modeli učnih delavnic WISE 

podjetij, katerih namen je usposabljanje, izobraževanje ter zaposlovanje ranljivih skupin. 

Očitno je, da je WISE podjetje v Evropi precej raznoliko, zato je nemogoče podati skupen 

koncept, v različnih državah pa se razlikujejo glede na:   

–    tip subvencij, ki jih prejemajo s strani držav (stalne, začasne, samofinanciranje), 

–    vrsto zaposlitev, ki jih nudijo ranljivim skupinam (stalne, začasne),  

–  pomembnost, ki jo namenjajo treningu delovnih veščin,  

–  stopnjo razvijanja občutka državljanstva in opolnomočenja ranljivih skupin (koliko se 

ranljive skupine vključuje v strukture podjetij), 

– stopnjo izogibanja nadaljnji marginalizaciji ranljivih skupin in delovanje v smeri 

delovne integracije, 

– vključevanje ranljivih ciljnih skupin (nekateri ciljajo na eno skupino, drugi na 

raznolike ranljive skupine),  

–  integracijske cilje (kot učne delavnice, ki ponujajo raznolike treninge za namen 

družbene integracije ali zviševanje strokovnih/poklicnih kompetenc)  

– vrsto treningov, ki jih ponujajo (nekateri omogočajo le delovno usposabljanje, drugi 

mešanico formalnega in neformalnega treninga, ...) (Šent, 2014, 12). 

 

A vendar tako evropska kot slovenska operativna izvedba zaposlovanja na trgu kaže, da 

zaposlitveni modeli za ranljive ciljne skupine velikokrat potekajo različno in so prepuščeni 

lastni iznajdljivosti, izkušnjam in motivaciji podjetij.  
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2.7. Vključevanje ranljive ciljne skupine  

Povečanje pojavnosti revščine, ki je vse bolj prisotna tudi med zaposlenimi, vedno bolj kaže 

značaj kronične bolezni, ne le obrobnega pojava. Prav tako je razraščanje neenakosti 

pokazatelj resnih težav družbe 21. stoletja.  

»Čeprav države niso nikoli prej namenjale toliko denarja za skupnostne iniciative in družbe 

nikoli prej niso proizvajale toliko materialnih dobrin, toliko različnih načinov za omejevanje 

revščine, se ta širi in je vedno bolj prisotna v vseh kotičkih našega planeta. Slovenija ni 

izjema, je le ena od množice držav, ki težavo revščine pokušajo zamejevati, hkrati pa 

ustvarjajo pogoje za nastajanje nove revščine in neenakosti« (Dernovšek, H. in drugi, 2003. 

68). 

Zakon o socialnem podjetništvu omogoča vključevanje ranljivih ciljnih skupin različnim 

pravnim subjektom. To je opredeljeno v  6., 8., 25. in 37. členu Zakona.   

A vendar se skozi implementacijo Zakona v praksi ugotavlja, da Zakon omejuje področja 

delovanja socialnih podjetij na tiste dejavnosti, ki naj bi jih vsakokratna vlada milostno 

dovolila opravljati socialnim podjetjem. S tem podjetja obsoja na odvisnost od vladajočih in 

hkrati na dejavnosti, ki niso najbolj primerne za nekatere specifične skupine. Prav tako Zakon 

socialno podjetništvo opredeljuje kot dejavnost v podporo ogroženim skupinam ali kot 

dejavnost, ki jo ogrožene skupine z zaposlitvijo v socialnih podjetjih izvajajo. Možnost, da 

socialna podjetja postanejo getoizirani otoki, skuša zamejevati z določilom o razmerjih 

zaposlenih, hkrati pa spregleda moderne prakse dela z izključenimi in načine, ki te aktivno 

postavijo v vlogo odgovornih in polno sposobnih članov skupnosti, zamika prav zaradi teh 

istih opredelitev (Dernovšek, H. in drugi, 2013, 69). 

2.7.1. Vrste ranljive ciljne skupine 

Zakon o socialnem podjetništvu določa, da ranljive ciljne skupine »pogodbe uvrščajo med 

prikrajšane delavce, resno prikrajšane delavce in invalide, zlasti pa:  

–    invalide, 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,  



Smajić Šupuk, Jasmina. 2016. »Socialno podjetništvo kot možna oblika zaposlitve: študija 

primera delavnice za popravilo koles.« Diplomska naloga visokošolskega strokovnega 

študijskega programa prve stopnje.,  
Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici 

22 
 

– brezposelne osebe, če so brez zaposlitve zadnjih 24 mesecev ali več (v nadaljnjem 

besedilu: dolgotrajno brezposelne osebe),  

– brezposelne osebe, ki so na Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje (v 

nadaljnjem besedilu: Zavod) prijavljeni več kot šest mesecev in jim je po zaključku 

izobraževanja to prva zaposlitev ali so po dokončanem univerzitetnem, visokošolskem 

ali višješolskem strokovnem izobraževanju zaključili pripravništvo ali jim je prenehal 

status mladega raziskovalca (v nadaljnjem besedilu: iskalci prve zaposlitve),  

– brezposelne osebe:  

o nad 55 let starosti, 

o pripadniki romske skupnosti, 

o mladoletne osebe brez zaključenega osnovnega ali nižjega poklicnega 

izobraževanja, 

o ki več kot šest mesecev niso imele redno plačane zaposlitve in še ni preteklo 

eno leto od prestane kazni zapora oziroma so v času pogojnega odpusta, so 

begunci, vključeni v programe integracije ali so osebe v programu ali v dveh 

letih po zaključku programa zdravljenja odvisnosti od alkohola ali drog ali so 

brezdomci (https://www.uradni-list.si/1/content?id=102703). 

2.8. Financiranje socialnega podjetništva 

»V Sloveniji je zavod zasebnega prava oziroma zasebni zavod organizacija, ki se ustanovi za 

opravljanje dejavnosti vzgoje in izobraževanja, znanosti, kulture, športa, zdravstva, 

socialnega varstva, otroškega varstva, invalidskega varstva, socialnega zavarovanja ali 

drugih dejavnosti, če cilj opravljanja dejavnosti ni pridobivanje dobička« (Vaupotič, 2005,  

27). 

Glede na to da smo predhodno predstavili delovanje socialnih podjetij, opišimo še  

financiranje zasebnih zavodov. V nadaljevanju opisujemo delovanje študije delavnice za 

popravilo koles, ki je registrirana kot zasebni zavod. Skladno s tem, bomo podrobneje opisali 

delovanje zasebnega zavoda, kot tudi možnost financiranja zasebnega zavoda kot oblike 

pravnega subjekta socialnega podjetja.  

Zakon o zavodih v 48. členu pravi, da lahko zavod pridobiva sredstva za delo iz sredstev 

ustanovitelja, s plačili za storitve, ki jih nudi, s prodajo blaga in storitev na trgu ter iz drugih 

virov. Presežek prihodkov nad odhodki mora uporabiti za opravljanje in razvoj dejavnosti, če 

https://www.uradni-list.si/1/content?id=102703
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ni drugače določeno z aktom o ustanovitvi. Tudi zavod lahko opravlja pridobitno dejavnost, 

če je ta namenjena opravljanju dejavnosti, za katero je ustanovljen. Poleg tega lahko v okviru 

svoje dejavnosti in s soglasjem ustanovitelja ustanovi celo podjetje (Zakon o zavodih, Ur.l. 

RS, št.12/1991). 

Vire financiranja zasebnega zavoda lahko razdelimo v dve večji skupini, državno financiranje 

in financiranje iz lastne dejavnosti.  

Zasebno financiranje poteka prek kapitalskih  vložkov lastnikov ter lastne tržne dejavnosti 

zavoda medtem, ko pa financiranje s strani države, vključuje širok razpon neposrednih in 

posrednih oblik financiranja.  

Država zasebne zavode financira neposredno s finančno podporo, ki je zagotovljena 

neposredno v državnem ali občinskem proračunu in predstavlja strošek proračuna v 

določenem letu. Neposredno financiranje se izvaja prek: 

– proračunskih subvencij: sredstva se lahko porabijo za pokrivanje operativnih stroškov 

ali za izvajanje določenega projekta, 

– dotacij za posebne namene: gre za prenos denarja, premoženja, storitve ali druge 

stvari določene vrednosti prejemniku zaradi izpolnjevanja javnega namena podpore 

oziroma spodbude; ne krijejo operativnih stroškov, temveč so namenjene izvajanju 

določenih projektov, ki odražajo tudi programske cilje države, 

– pogodb za izvajanje določenega dela. 

Posredno financiranje ne vključuje direktnih transferjev denarja ali premoženja, temveč ga 

država izvaja tako, da zasebnim zavodom priznava določene davčne olajšave. 

Na pomenu pridobiva neposredno državno financiranje, ker so prejemniki državnih sredstev v 

vedno večji meri izvajalci socialnih storitev. (Abrahamsberg N. 2006, 965–982). 

2.8.1. Evropske finančne spodbude 

»Evropski socialni sklad (ESS) je najstarejši med strukturnimi skladi, saj je bil ustanovljen z 

rimsko pogodbo leta 1957. Ustanovljen je bil z namenom zmanjševanja razlik v bogastvu in 

življenjskih standardih v državah članicah EU in regij ter spodbujanja gospodarske in socialne 

kohezije. Poslanstvo ESS je investirati v človeški kapital, ustvarjanje delovnih mest, 

spodbujanje zaposlenosti in zaposljivosti ter krepitev inovativnosti. Več kot 10 odstotkov 
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celotnega proračuna EU je skozi ESS namenjeno investicijam v najpomembnejši kapital EU – 

ljudi. 

Glavni namen ESS ostaja spodbujanje zaposlovanja v EU. Trenutno se več kot 200 milijonov 

delavcev v Evropi sooča z novimi izzivi – zahtevami po novih znanjih in spretnostih, 

povečano uporabo informacijske tehnologije v delovnih procesih, globalizacijo, težavami 

mladih pri iskanju prve zaposlitve, staranjem evropskega prebivalstva ipd. ESS predstavlja 

glavni element Strategije EU za rast in delovna mesta, ki je usmerjena k izboljševanju 

kakovosti življenja državljanov EU, tako da jim nudi boljše znanje skozi izobraževanja in 

usposabljanja ter posledično tudi boljše možnosti za zaposlitev. Državam članicam pomaga, 

da evropsko delovno silo in države članice bolje pripravi za nove, globalne izzive. Pri tem 

ESS posebno pozornost namenja invalidnim osebam, migrantom, manjšinam in drugim 

marginalnim skupinam, ki se težje vključujejo na trg dela. V programskem obdobju 2007–

2013 bo iz omenjenega sklada državam članicam EU in regijam za doseganje omenjenih 

ciljev razdeljeno približno 75 milijard evrov« (http://www.eu-skladi.si/kohezija-do-

2013/skladi/predstavitev-skladov/evropski-socialni-sklad). 

2.8.2. Državne finančne spodbude 

»Številni mislijo, če že prosti trgi ne morejo razrešiti družbenih problemov, to lahko storijo 

vlade. Medtem ko je poslanstvo podjetij odgovoriti na interese posameznikov, naj bi vlada 

zastopala interese družbe kot celote. Zdi se torej samoumevno, da bi bilo za obravnavanje 

družbenih problemov poskrbljeno v okviru delovanja vlade« (Yunus, 2009, 23). 

 Delimo mišljenje, kot sta ga zapisali Zirnstein in Bratkovič, ko pravita,  

 da je z Zakonom (ZSocP) slovenska vlada resda naredila prvi korak proti socialnemu     

podjetništvu, žal pa po  skoraj  treh  letih  veljave  ZSocP  država  spodbuja  razvoj  

socialnega podjetništva le z nekaj ukrepi, ki so po svojem dometu nebistveni oziroma ne 

pomenijo dovolj velike spodbude za  intenzivnejšo rast socialnega podjetništva v Sloveniji. To 

so ukrepi aktivne politike zaposlovanja (ki pa so namenjeni tudi drugim podjetjem, ne samo 

socialnim) ter ukrep sofinanciranja  izobraževanja  in  usposabljanja  oseb,  odgovornih  za 

poslovodstvo in delo z ranljivimi skupinami ljudi. Socialna podjetja tipa B, ki zaposlujejo 

invalide, imajo v ta namen enake spodbude kot ostali delodajalci. Ostali ukrepi v praksi še 

niso polno zaživeli, so pa v programskih dokumentih predvideni (Zirnstein E. in Bratkovič T., 

167). 
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Trenutno so v veljavi vladini koraki k spodbujanju socialnega podjetništva. V sodelovanju s 

Podjetniškim skladom Slovenije je Ministrstvo za gospodarstvo izdalo dva razpisa, in sicer 

Mikrokrediti za podjetja s statusom socialnega podjetja.  

Prvi letošnji razpis za mikrokredite v višini pet milijonov evrov je sicer Slovenski podjetniški 

sklad objavil konec januarja. Takrat je napovedal objavo še več razpisov za mikro, mala in 

srednje velika podjetja – skupno skoraj 132 milijonov evrov ugodnih finančnih spodbud. 

Večina bo namenjenih garancijam za zavarovanje bančnih kreditov z znižanimi stroški, nekaj 

finančnih sredstev bo namenjenim še posebnim ciljnim skupinam podjetij, predvsem v 

zgodnih fazah razvoja (http://www.podjetniski-portal.si/index.php?t=news&id=4891).  

2.9. Mikrokrediti  

V sodelovanju s Podjetniškim skladom Slovenije je Ministrstvo za gospodarstvo izdalo razpis 

Mikrokrediti za podjetja s statusom socialnega podjetja.  

Predmet produkta so mikrokrediti za socialna podjetja, ki so skladno z določili Zakona o 

socialnem podjetništvu (ZSocP, Uradni list RS, št. 20/2011, z dne 18. 3. 2011) pridobila status 

socialnega podjetja.  

Sredstva za mikrokredite v višini 4.000.000 EUR so zagotovljena iz Posojilnega sklada PS 

PIFI ESS. Namen produkta je neposredno zagotavljanje ugodnih virov financiranja podjetjem 

s statusom socialnega podjetja v skladu z 8. členom Zakona o socialnem podjetništvu (ZSocP, 

Uradni list RS, št. 20/2011, z dne 18. 3. 2011). Mikrokrediti so namenjeni spodbujanju 

podjetniške aktivnosti, ki je usmerjena v socialno aktivacijo oseb, ki jih pojmujemo kot 

ranljive ali depriviligirane skupine na trgu dela oziroma v družbi. Podjetje mora imeti sedež v 

Republiki Sloveniji, kreditna sredstva pa se uporabijo za nemoteno poslovanje in krepitev 

podjetniške aktivnosti (Ur. l. RS, št. 19/2016 z dne 11. 3. 2016).  

Podjetniški sklad je v Uradnem listu RS (Datum: 11. 3. 2016, Št. 19) objavil drugi razpis za 

mikrokredite v skupni višini štiri milijone evrov. Posojila so namenjena socialnim podjetjem z 

manj kot 250 zaposlenimi in z letnim prometom, ki ne presega 50 milijonov evrov in/ali letno 

bilančno vsoto, ki ne presega 43 milijonov evrov. 

Mikrokrediti so namenjeni spodbujanju podjetniške aktivnosti, ki je usmerjena v socialno 

aktivacijo oseb, ki jih pojmujemo kot ranljive ali deprivilegirane skupine na trgu dela oziroma 

http://www.podjetniski-portal.si/index.php?t=news&id=4891
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v družbi. Podjetje, ki želi pridobiti posojilo, mora imeti sedež v Sloveniji, kreditna sredstva pa 

uporabiti za nemoteno poslovanje in krepitev podjetniške aktivnosti. 

V okviru tokratnega razpisa je na voljo za milijon evrov manj sredstev kot v prvem razpisu, 

najnižji znesek posojila znaša 1000 EUR, najvišji pa 25.000 EUR. Posojilo lahko krije do 100 

odstotkov vrednosti upravičenih stroškov projekta, a največ do 25.000 EUR. Najkrajša 

ročnost posojila je 12, najdaljša pa 60 mesecev. Najdaljši možni moratorij na odplačilo 

glavnice je šest mesecev. Iz razpisa izhaja, da mikrokredit ni namenjen poplačilu že 

obstoječih kreditov ali lizinških pogodb vlagatelja. S sredstvi odobrenega posojila tudi ni 

dovoljena refundacija že plačanih obveznosti vlagatelja. Posojilo je mogoče črpati za nastale 

stroške od 1. januarja do 15. oktobra letos (http://www.podjetniski-portal.si).  

2.10. Samozaposlitev  

»Samozaposlovanje  lahko  opredelimo  kot  družbeno  priznano  in  varovano  obliko  dela  in 

proizvodnje, ki je vključena v sistem formalne ekonomije. V nasprotju z zaposlenostjo, kjer se 

delavci zaposlujejo pri določenih delodajalcih oziroma lastnikih proizvajalnih sredstev,  

poteka samozaposlenost  na  sredstvih  za  proizvodnjo,  ki  so v  individualni  lasti  vseh,  ki  

sodelujejo  v proizvodnji« (Svetlik, 1985, 173–174). 

Samozaposlovanje je vsekakor najstarejši način, s katerim posamezniki ponujajo in prodajajo 

svoje  delo.  Vlade  po  svetu  povzdigujejo  ugodnosti, ki  jih  prinaša  samozaposlovanje  in 

podjetništvo,  ter  izvajajo  številne  politike  za  njegovo  pospeševanje.  Številni  menijo,  da  

je decentralizacija  ekonomske  produkcije  v  več manjših  podjetjih  in  pospeševanje  

podjetniške kulture ugodno tako za družbo kot za demokracijo (Parker, 2004, 1).   

MDDSZ je pripravil  izvedbeni dokument  z  naslovom Katalog aktivne  politike  

zaposlovanja, in  sicer na  podlagi Načrta za izvajanje ukrepov aktivne politike zaposlovanja 

za leti 2013 in 2014. Znotraj Kataloga aktivne politike zaposlovanja je navedenih 5 ukrepov 

za izvajanje aktivne politike zaposlovanja od tega zadnji za samozaposlitev. Na osnovi tega je 

ZZRS pripravil dokument za vključevanje v programe aktivne politike zaposlovanja, v 

katerem je tudi program Vključevanje v programe SAMOZAPOSLOVANJA. 

V  programe  samozaposlovanja  se  lahko  vključijo  brezposelne  osebe  in  iskalci  

zaposlitve,  katerih zaposlitev  je  ogrožena.  Udeleženci  lahko  pridobijo subvencijo  za  
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samozaposlitev, če  zaključijo priprave na samozaposlitev in izpolnjujejo še vse druge pogoje 

za pridobitev subvencije. 

Samozaposlitev  mora  biti  realizirana  v novoustanovljenem  poslovnem  subjektu. 

Udeleženci se lahko samozaposlijo oziroma registrirajo poslovni subjekt naslednji dan po 

zaključeni delavnici v okviru priprav  na samozaposlitev (MDDSZ, 2014). 

3 EMPIRIČNI DEL  

3.1. Metodološki pristop in metode raziskovanja 

V diplomski nalogi smo uporabili metodo kvalitativne analize. Čeprav smo kolebali med 

kvalitativno in kvantitativno, smo se odločili za bolj poglobljene polstrukturirane intervjuje 

oziroma kvalitativno metodo raziskovanja.   

Kvalitativna analiza poteka v petih korakih. Naš prvi korak je bil pregled primarne in 

sekundarne literature. Nato sledi opis vzorca. Tretji korak je priprava vprašanja za podjetja v 

obliki polstrukturiranega intervjuja ter določitev analize in interpretacije rezultatov.   

Metodo smo si izbrali, ker na tem področju delamo že vrsto let in poznamo načine, kako priti 

do specifičnih in bolj podrobnih odgovorov.  

Polstrukturirani intervju se nahaja med dvema ekstremoma (to je strukturirani in 

nestrukturirani intervju). Pri omenjenem intervjuju si raziskovalec poleg splošne sestave 

intervjuja, v kateri postavi cilje, ki naj bi jih z intervjujem dosegel, vnaprej pripravi tudi nekaj 

bistvenih vprašanj, navadno odprtega tipa, ki jih postavi vsakemu vpraševancu, preostala 

vprašanja pa oblikuje sproti med potekom intervjuja. Polstrukturirani intervju je zelo prožna 

tehnika zbiranja podatkov: uporabi se lahko zaprti ali odprti tip vprašanj, odgovori 

vpraševanca so lahko kratki, lahko pa odgovarja v obliki pripovedi, uporaben je pri študiji 

primera in tudi na večjih vzorcih, uporabi se lahko kot samostojna tehnika zbiranja podatkov 

ali v kombinaciji z drugimi tehnikami (Terminološki slovar vzgoje in izobraževanja).   

Po pregledu in pridobivanju teoretičnega ozadja smo pripravili opomnik z naborom vprašanj, 

ki so nam služile za izvedbo intervjujev. 

 Zanimalo nas je naslednje: 

1. Ali v vaši državi obstaja zakon o socialnem podjetništvu? 
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2. Če je bil vaš predhodni odgovor NE, na katero drugo zakonsko osnovo se naslanjate in 

jo uporabljate pri vašem delu? Kje lahko najdemo zakonsko osnovo  ? 

3. Če je bil odgovor DA, kako ga pri svojem delu uporabljate? Navedite ime zakona in 

kje ga lahko najdemo. 

4. Vam zakon oziroma državne spodbude in programi omogočajo razvoj in spodbudo 

socialnega podjetništva? Lahko podrobneje opišete, kako se to kaže v lokalnem okolju, kako 

se je kazalo v vašem primeru? 

5. Znotraj delovanja podjetja ponujate zaposlitvene modele za ranljive ciljne skupine?  

6. Lahko podrobneje opišete modele oziroma programe zaposlitve? 

7. Nam lahko opišete klasičen postopek usposabljanja in zaposlitve ranljive ciljne 

skupine v vašem podjetju? 

8. Katere skupine ranljivih ciljnih skupin podpirate? Navedite.  

9. Opišite vaš delovni proces oziroma navedite, katera konkretna znanja pridobi oseba, ki 

se usposablja in zaposli pri vas? 

10. Koliko programov in oseb vključite v proces usposabljanja in zaposlitve na letni 

ravni? 

11. Nam zaupate podatke od leta 2012 naprej? 

12. Kako ranljive ciljne skupine izvedo za vas? 

13. Kakšnih načinov in modelov informiranja se poslužujete v vašem lokalnem okolju? 

Navedite. 

14. S katerimi drugimi organizacijami in podjetji sodelujete in kdo so ključni deležniki pri 

razvoju podjetja in delovanja? Navedite. 

3.2. Opis vzorca 

3.2.1. Podjetje Velo, Belgija  

Podjetje Velo ponuja usposabljanje, pridobivanje delovnih izkušenj in zaposlovanje 

raznolikim skupinam ljudi, predvsem pa osebam, ki se težje zaposlijo in imajo otežen pristop 
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in delovanje na trgu dela. Navedene ponujene storitve za različne skupine ljudi podjetje Velo 

poskuša integrirati s kolesarsko mobilnostjo oziroma izvajanjem projektov, ki so povezani s 

kolesi in kolesarjenjem. Projekti so namenjeni posameznikom, organizacijam in drugim 

podjetjem. 

Smernice podjetja so predvsem zagotoviti pretok in delovanje rednega (navadnega) 

poslovanja skupaj z okoljsko, socialno in družbeno odgovorno politiko delovanja. Velo je 

aktiven v mestih  Veilingsite in Leuven, izposoja in servis trgovin pa (fietspunten) v 

Aarschotu, Diestu in Leuvenu.  

Usposabljanje in zaposlitev znotraj podjetja Velo  

Primarni cilj podjetja Velo je ob realizaciji socialne ekonomije zagotavljati in kreirati nova 

delovna mesta. 

Ob tem ponuja možnost usposabljanja na delovnem mestu predvsem za mlade in ranljive 

ciljne skupine, ki si kasneje s pomočjo pridobljenih izkušenj in znanj lažje iščejo zaposlitev in 

so bolj zaposljivi na trgu dela. 

V programih usposabljanja ponujajo: 

– učenje osnovnega in naprednega popravljanja koles in servisiranja podobne opreme, 

– učenje in pridobivanje mehkejših socialnih znanj, 

– izboljšanje delovnih navad in  

– trening socializacije v podjetju in timu. 

Velo ponuja učenje in pridobivanje delovnih izkušenj za mlade ljudi v krajšem delovnem času 

ter izobraževanja predvsem za tiste, ki so pogojno kaznovani (resocializacija zapornikov). 

Pridobivanje delovnih izkušenj poteka z učenjem popravljanja koles, ki jih Velo dobi od 

mesta ali drugih državnih institucij. 

Ko belgijska policija najde ali kazensko zaseže kolo, obvesti lastnika o pridobljeni lastnini. 

Če se lastnik kolesa v treh mesecih ne oglasi in prevzame svoje kolo, se ta podari podjetju 

Velo. Podjetje nato kolesa s pomočjo oseb, ki so vključeni v programe usposabljanja in 

zaposlovanja, popravi in vrne nazaj na trg oziroma jih ponudi študentom v odkup in najem. 
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Zgoraj opisan program je le en od programov, ki na intenziven in individualen način uči ter 

pomaga ranljivim ciljnim skupinam pri iskanju ustrezne zaposlitve. 

Aktivnosti:  

– izposoja koles za študente in najem rabljenih koles za skupine  

– popravilo koles, 

– prodaja kolesarskih delov in opreme,  

– prodaja rabljenih koles. 

Slika  3.1: Podjetje Velo, Belgija 

  

Vir: Šupuk, lastna slika, (2015)  

3.2.2.  Bikeworks, Velika Britanija 

Podjetje Bikeworks je bilo septembra 2006 registrirano kot družba oziroma podjetje, ki je v 

interesu skupnosti (pri nas znano pod imenom družbeno odgovorna podjetja).  Odprtje 

trgovine je sledilo leta 2007, ko je trgovina odprla svoje prve prostore v Victoria Parku, 

Tower Hamlets. Bikeworks je podjetje, nastanjeno in delujoče v Londonu, v Veliki Britaniji.  

Ustanovni partnerji so razvili Bikeworks, ker so videli velik potencial za kolesarjenje in  

pozitivno vplivanje na življenje ljudi iz prikrajšanih okolij.  Jim Blakemore in Zoe Portlock 

sta sestavila poslovni načrt, zastavila nekaj sredstev in začela pripravljati  ponudbe, ki so 

temeljile na spodbujanju kolesarjenja v skupnosti. Hkrati pa je  Dave Miller  razvijal podobno 

»kolesarjenje« in je bil  osredotočen na socialno podjetništvo na istem območju Londona. 
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Po srečanju sta se direktorja odločila, da bi lahko dosegla več, če delata skupaj in tako je 

nastala  "poroka" dveh novoustanovljenih podjetij, iz česar je zrasla uspešna organizacija, ki 

deluje še danes. Oba, Jim in Dave, organizacijo/podjetje še vedno vodita na vsakodnevni 

osnovi, kot izvršna direktorja.  

V svoji kratki zgodovini je podjetje Bikeworks že doseglo precejšen napredek, zaradi česar 

pozitivno vpliva na življenje več tisoč ljudi. Ponuja številne nagrade ter širi doseg svojega 

dela prek kapitala, vključno z odprtjem nadaljnjih izobraževalnih centrov 

(www.http://www.bikeworks.org.uk).  

Slika  3.2: Podjetje Bikeworks, Velika Britanija 

 

 Vir: Bikeworks.org.uk, (2016)  

3.2.3. Zavod za delovanje, razvoj in izobraževanje socialnega 

podjetništva Karo, Slovenija 

 

Slika  3.3: Logotip KAROcikla  

 
 

Vir: Zavod Karo, lastna slika, 2016  
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Pravno organizacijska oblika zavoda je zasebni zavod. Zavod deluje  na področju 

proizvodnje, deficitnih panog,  izobraževanja in razvoja socialnega podjetništva v Sloveniji. 

Vizija zavoda je združiti podjetniško inovativnost z namero maksimizacije ekonomske, 

socialne, družbeno in okoljsko odgovorne vrednosti. 

Zavod deluje po načelih, ki so značilna za socialno podjetje oziroma po temeljnih načelih 

socialnega podjetništva. Čeprav je v svetu veliko različnih razlag, kaj je socialno podjetništvo, 

se obračajo k idejni zasnovi profesorja Gregoryja Deesa, ki zajema zelo širok spekter 

socialnega podjetništva, od nedobičkonosnih do dobičkonosnih organizacij in podjetij. 

Zavod ima namen: 

–   omogočiti okolje za zagon in delovanje idej za projekte, 

–   prispevati k večji socialni vključenosti ranljivih družbenih skupin na osnovi 

njihovega zaposlovanja, 

–   kombinirati tržno usmerjene poslovne aktivnosti s socialnimi cilji, motivi in 

potrebami v okolju, v katerem deluje, 

–   mrežiti subjekte socialnega podjetništva, 

–   raziskovati in spodbujati razvoj novih izdelkov socialnega podjetništva, 

–   promovirati in tržiti izdelke socialnega podjetništva, 

–   usposabljati in izobraževati na področju socialnega podjetništva, 

–   vzpostaviti delovno okolje za proizvodnjo, obnavljanje  in dodajanje  novih 

inovativnih, recikliranih pristopov in izdelkov. 

Zavod  je trenutno vključen v nekaj projektov trajnostnega razvoja: projekt socialnega 

podjetništva Karocikel, evropski projekt ENCLOSE, projekt Wake up and be enterprising in 

Deal 2020. Glavna dejavnost zavoda je delovati na področju deficitnih panog, v njihovem 

primeru servis in prodaja rabljenih koles. Trgovino in servis lahko najdete v nakupovalnem 

središču BTC City v Ljubljani. Zaposlujejo dve ranljivi ciljni skupini, in sicer visoko 

izobražene migrante in mlade osipnike, osebe do 25 let brez ustrezne izobrazbe, v proces 

usposabljanja pa vključujejo več drugih ranljivih ciljnih skupin (www.zavodkaro.si). 

Projekt KAROcikel, ki se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja človekovih virov 

za obdobje 2007–2013, 4.1 prednostne usmeritve "Enake možnosti na trgu dela in krepitev 

socialne vključenosti", je usmerjen na inovativno tržno panogo: ponovno uporabo starih 

http://www.zavodkaro.si/
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rabljenih koles, ki bi sicer končala na odpadu. V okviru projekta tako zbirajo stara kolesa, jih 

popravljajo in reciklirajo ter jih kot končne izdelke tudi prodajajo. Na voljo pa je še servis 

koles, pri čemer govorimo o uvajanju inovativnega pristopa na področju urejanja rabljenih 

koles v Sloveniji, saj posameznik lahko pripelje svoje rabljeno kolo in ga v delavnici ob 

pomoči mentorja (zaposlenega v delavnici) tudi sam popravi, če to želi. Vrednost 

podjetniškega razmišljanja znotraj socialnega podjetništva je izredno pomembna, saj postajajo 

samovzdržni in uspešno delujoči na trgu. Cilj pa ni zgolj dobičkonosnost, ampak tudi 

družbeno odgovorno delovanje, ki je v trenutnih kriznih razmerah pogosto prezrto. Družbeno 

odgovornost želijo unovčiti kot dodano vrednost, kar lahko skupaj z inovativno podjetniško 

žilico pripelje do uspešnega in učinkovitega poslovanja. Projekt KAROcikel zato obenem 

vodi k ustvarjanju zelenih delovnih mest in nudi možnost lažje vključitve v družbo ranljivim 

ciljnim skupinam (migrantom, starejšim brezposelnim in mladim osipnikom). S pomočjo 

projekta so tako zaposlili tri osebe iz omenjenih ranljivih ciljnih skupin, kar je za trenutne 

razmere v državi, ki se sooča z veliko brezposelnostjo in gospodarskim nazadovanjem, 

ogromnega pomena. S promocijo projekta so prispevali k povečanju enakih in 

nediskriminatornih možnosti na trgu dela, ranljive ciljne skupine pa so dobile enkratno 

priložnost za usposabljanje in izobraževanje. Pri prodaji rabljenih koles in eko košar ter 

ponujanju servisa primarno nagovarjajo srednji sloj, mlade družine, dijake in študente v 

urbani Ljubljani in drugih večjih mestih po Sloveniji, saj ti predstavljajo potencialno skupino 

kupcev za cenovno ugodnejša kolesa in rezervne dele. Prav tako ponujajo cenejši servis v 

času kriznih razmer, kar je zelo dobrodošlo, saj se večina ljudi v današnjih dneh sooča s 

pomanjkanjem finančnega prihodka in preudarno opravi vsak nakup. Statistike števila 

kolesarjev v urbanih okoljih zato močno spodbujajo izvedbo projekta KAROcikel in drugih 

sorodnih dejavnosti in projektov.  

Slika  3.4: Trgovina in servis Karocikel 

 



Smajić Šupuk, Jasmina. 2016. »Socialno podjetništvo kot možna oblika zaposlitve: študija 

primera delavnice za popravilo koles.« Diplomska naloga visokošolskega strokovnega 

študijskega programa prve stopnje.,  
Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici 

34 
 

 

Vir: Šupuk, lastna slika, (2015)  

 

 

4. UGOTOVITVE 

4.1. Zbiranje podatkov 

Iz pripravljenih vprašanj in odgovorov je razvidno, da smo se odločili anketirance izpraševati 

na način polstrukturiranih intervjujev.  

Polstrukturirano metodo smo izbrali, ker smo želeli pridobiti čim bolj obširne informacije 

oziroma odgovore analiziranih.  

Želeli smo si pridobiti odgovore vodilih v podjetjih. Z anketiranci, ki smo jih intervjuvali, 

smo v preteklosti že sodelovali in zavedali smo se primernega statusa dobrega poslovnega 

odnosa in možnosti pridobljenih odgovorov neposredno od ustanoviteljev oziroma direktorjev 

(CEO).  

Po opravljeni podrobni teoretični analizi smo pripravili vprašalnik in ga poslali na naslove 

direktorjev. Vprašalnike smo poslali po elektronski pošti, saj sta dve podjetji v tujini in je 

možnost komunikacije najbolj neposredna in dokazljiva ravno prek pisne oblike elektronske 

pošte. Prav tako smo direktorje za čim hitrejše odgovore kontaktirali še osebno po telefonu. 

Odzivnost naslovljencev je bila takojšnja, torej nam ni bilo potrebno pošiljati kakršnihkoli 

opomnikov ali podobno. Le na odgovore iz Belgije smo zaradi njihovih državnih praznikov 
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morali čakati 14 dni. Vprašalnike smo pripravili v slovenskem in angleškem jeziku. Dva 

vprašalnika smo poslali v angleškem jeziku. 

Kot smo omenili, smo analizirali tri respondente, ki delujejo po načelih socialnega 

podjetništva v Evropski uniji, in jim postavili ista vprašanja. Vprašanja smo pripravili na 

osnovi analize teoretičnega dela in poznavanja okolja dela v socialnih podjetjih.  

Anketiranci so locirani in delujejo v lokalnem okolju velikih mest. V Veliki Britaniji je 

anketiran respondent iz Londona, respondent  iz Belgije je lociran v Leovenu, študentskem 

mestu, ki je nekaj kilometrov oddaljeno od Bruslja, slovenski  anketirani  pravni subjekt, pa 

deluje v osrednji Sloveniji oziroma glavnem mestu Ljubljani.  

Odgovore oziroma pridobljene informacije bomo posredovali v dveh oblikah, in sicer v opisni 

obliki in v obliki tabele, v kateri bomo ponazorili odgovore na vprašanja zaradi lažje 

primerljivosti, vpogleda in primerjave  odgovorov.  

 

4.1.Interpretacija rezultatov 

Na osnovi pridobljenih odgovorov na polstrukturirane intervjuje smo dobili naslednje 

rezultate: 

1. Kje lahko najdemo zakonsko podlago za izvajanje vsebine in programov podjetja? 

Tabela 4.1: Zakonska ureditev delovanja anketirancev 

Ime podjetja Država Pozicija anketiranca Zakon 

socP 

Druga  

zakonska 

osnova 

Bikeworks VB direktor NE DA 

Velo BE direktor NE DA 

Zavod Karo SLO direktor DA NE 

Vir: Šupuk, lasten vir, (2016) 

 Cilj raziskave je bil pridobiti informacije, na osnovi katerega zakona delajo ankentiraci v 

svoji državi.  
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Tabela nam kaže podatke, iz katerih držav prihajajo ankentiraci, kdo je odgovarjal na 

vprašalnike in na osnovi katere zakonske osnove podjetja delajo; na osnovi Zakona o 

socialnem podjetništvu ali katerega drugega zakona, ki ureja to področje.  

Tako izvemo, da Velika Britanija in Belgija nimata Zakona o socialnem podjetništvu, medtem 

ko ga Slovenija ima.  

Za boljšo preglednost in razumljivost prilagamo spletne povezave in opis zakonov vseh treh 

držav.  

– Zakon v Veliki Britaniji: https://www.gov.uk/government/organisations/office-of-the-

regulator-of-community-interest-companies 

V Veliki Britaniji ni posebne zakonodaje za socialna podjetja. Pri ustanavljanju takšnih 

podjetij je pomembno le, da njihovo delovanje in struktura sledita vladni strategiji, ki je bila 

izdelana leta 2002 »Social Enterprise: A Strategy for  Success«. Socialna podjetja delujejo na 

socialnih in okoljskih področjih, v vseh delih gospodarstva in pri tem vključujejo podjetja 

lokalnih skupnosti, socialna podjetja, organizacije, kot so kooperative in organizacije večjega 

obsega, ki delujejo nacionalno in mednarodno. Socialna podjetja se lahko v Veliki Britaniji 

registrirajo na osnovi Zakona o družbah (Company Law) in Zakona o obrtnih in podpornih 

društvih (Industrial and Provident Society Law). V okviru teh dveh zakonov lahko 

prevzamejo eno od naslednjih pravnih oblik: obrtno in podporno društvo, družba z omejeno 

odgovornostjo ali delniška družba (Lužar, in drugi, 2005, 12)  

Socialna podjetja v Veliki Britaniji niso deležna nobenih posebnih davčnih olajšav. Zanje 

obstaja samo ugodnejša zakonodaja z nižjo vzporedno državno podporo pri usposabljanju za 

koordinacijo in druge ugotovljene potrebe (Branco in drugi, 2004, 22) 

Velika Britanija ureja Zakon o gospodarskih družbah, oblikovan v skladu z Zakonom o 

gospodarskih družbah iz leta 2006, v skladu z Zakonom o insolventnosti iz leta 1986, 

kodeksom upravljanja javnih delniških družb v Združenem kraljestvu, direktivami Evropske 

unije in sodnimi postopki. Na zgoraj naštetem temelji urejanje Zakona o gospodarskih 

družbah, kar je primarno gonilo organiziranja in izvajanje dejavnosti.  

Ob pregledu njihove zgodovine od pozne industrijske revolucije do sodobne zgodovine javna 

podjetja zdaj zaposlujejo več ljudi in ustvarijo več prihodkov v gospodarstvo Združenega 

https://www.gov.uk/government/organisations/office-of-the-regulator-of-community-interest-companies
https://www.gov.uk/government/organisations/office-of-the-regulator-of-community-interest-companies
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kraljestva kot katerakoli druga oblika organizacije. Združeno kraljestvo je prva država, ki je 

pripravila sodoben zakon o gospodarskih družbah, kjer lahko vsak vlaga v podjetje s 

preprostim postopkom registracije. Prav tako so opredelili obveznosti vlagateljev, vključeno z 

omejitvijo odgovornosti do svojih komercialnih upnikov v primeru poslovne nesposobnosti. 

Ob tem je upravljanje preneseno na centralizirani odbor direktorjev.  

To je vpliven evropski model, po katerem je treba ljudem vedno dati široko svobodo za 

oblikovanje notranjih pravil v podjetjih ter ob tem opredeliti obveznosti za izpolnjevanje 

minimalne pravice vlagateljev v skladu z njeno zakonodajo (United Kingdom Company 

Law).  

– Zakon v Belgiji: 

http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&cn=192106

2701&table_name=wet 

http://www.ngo-federatie.be/ontwikkelingssamenwerking/ngos 

 

V Belgiji so na podlagi zakona, sprejetega 1. 4. 1995, ki je začel veljati 1. 6. 1996, sprejeli 

prvo socialno podjetje leta 1995. Zakon določa, da lahko vsako podjetje na trgu pridobi status 

»družbe s socialnim ciljem«, če izpolnjuje določene pogoje, med katerimi je najpomembneje, 

da: 

– podjetje opredeli natančen socialni cilj in cilje, iz katerih partnerji ne smejo izhajati 

oziroma iz njih ne smejo pridobivati neposrednega dobička, 

– se partnerji strinjajo, da si ne bodo prizadevali doseči dobiček oziroma bodo to počeli 

le v omejenem obsegu, 

– podjetje pripravi posebno letno poročilo, iz katerega bo razvidno, kako si je podjetje 

prizadevalo doseči svoje socialne cilje, vključevati pa mora tudi podatke o 

investicijah, trošenju, stroških delovanja in nagrajevanja zaposlenih,  

– alokacija virov in kopičenje rezerv odraža socialne cilje podjetja,  

– vsak od zaposlenih lahko po letu dni sodelovanja v podjetju postane partner podjetja, 

– vsak zaposleni, čigar delovna pogodba je zaključena, izgubi status partnerja, 

– je v primeru likvidacije podjetja morebitni presežek, ko so izpolnjene vse obveznosti 

in ustrezno plačilo prejmejo vsi partnerji, prerazporejen tako, da se še naprej podpira 

http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&cn=1921062701&table_name=wet
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&cn=1921062701&table_name=wet
http://www.ngo-federatie.be/ontwikkelingssamenwerking/ngos
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socialne cilje podjetja. V praksi gre za korist družbe s socialnim ciljem ali organizacije 

za doseganje neprofitnih ciljev.  

V različnih regijah Belgije obstajajo različni tipi socialnih podjetij. V regiji Valloon podpirajo 

predvsem ustanavljanje socialnih podjetij za integriranje usmerjenih k ponovnemu 

vključevanju na trg dela, tako da se jim pri posredovanju preskrbi pogodba za nedoločen čas. 

Odlok o odobritvi in financiranju tovrstnih (vmesnih) podjetij je valloonski parlament sprejel 

leta 1998. Zakon omogoča financiranje tistih podjetij, ki so usklajena z merili federalnega 

zakona, in omogoča oprostitev davka na zaslužek tista podjetja, ki najamejo delavce z nizkimi 

kvalifikacijami.  

Dopolnitev zakona je v letu 1995 opredelila pogoje pri plačevanju davka socialnih podjetij za 

delovno integriranje. Kot oprostitev davka na zaslužek se v prvem letu prizna 100 %, drugo 

leto 75 %, tretje leto 50 % in četrto 25 %. Da bi podjetja lahko koristila ugodnosti, morajo biti 

podjetja potrjena s strani valloonske regijske uprave in v kvalifikacijah za odobritev morajo 

zadostiti določenim pogojem: 

– ustanovljene morajo biti kot družbe s socialnim ciljem, 

– zavezati se morajo, da bodo v letu, ki sledi odobritvi, iz nepriviligiranih kategorij 

brezposelnih delavcev najeli vsaj 30 % delovne sile, v naslednjem letu 40 % in 50 % 

še leto kasneje.  

Za začetek poslovanja je tovrstnemu podjetniku kot del kritja podjetnikove plače dodeljena 

subvencija. Za vsakega delavca, ki ga najamejo iz kategorije težje zaposljivih oseb, pa je 

podjetjem dodeljen še poseben bonus (Integra, 2005, 5).  

– Zakon v Sloveniji:   Zakon o socialnem podjetništvu, Uradni list,  https://www.uradni-

list.si/1/content?id=102703 

Ker smo Zakon o socialnem podjetništvu v Sloveniji podrobneje opisali v teoretičnem delu, 

kjer smo opredelili  katere ustanove, organizacije oziroma podjetja se lahko vključijo v 

socialno podjetništvo ter katera načela in zahteve ima socialno podjetništvo do podjetij 

oziroma organizacij (podnaslov  2.5.1.), bomo v empiričnem delu podrobneje opredelili 

področja in dejavnosti socialnega podjetništva in posebne pogoje zaposlovanja. 

Dejavnosti socialnega podjetništva se opravljajo na naslednjih področjih:  

https://www.uradni-list.si/1/content?id=102703
https://www.uradni-list.si/1/content?id=102703
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–  socialno varstvo,  

–  družinsko varstvo,  

–  varstvo invalidov,  

–  znanost, raziskovanje, izobraževanje in vzgoja,  

–  zagotavljanje in organiziranje mladinskega dela,  

–  varstvo in promocija zdravja,  

–  zagotavljanje socialne vključenosti, spodbujanje zaposlovanja in poklicnega 

usposabljanja oseb, ki so brezposelne ali jim grozi brezposelnost,  

–  posredovanje zaposlitve osebam iz 6. člena  Zakona, vključno z dejavnostjo 

zagotavljanja dela takšnih delavcev drugemu delodajalcu,  

–  ekološka proizvodnja hrane,  

–  ohranjanje narave, urejanje in varstvo okolja in zaščita živali,  

–  spodbujanje uporabe obnovljivih virov energije in razvoj zelene ekonomije,  

–  turizem za osebe, ki jim življenjske razmere onemogočajo ali ovirajo dostop do 

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

(socialni turizem),  

–  trgovina za socialno ogrožene osebe (socialna trgovina) ter trgovina, ki zagotavlja 

prodajo proizvodov majhnih proizvajalcev iz gospodarsko najbolj nerazvitih okolij na 

temelju etičnih, preglednih in enakopravnih poslovnih razmerij med proizvajalci in 

trgovcem, usmerjenih predvsem v zagotavljanje možnosti pravičnega plačila 

proizvajalcev in s tem njihovega preživetja (pravična trgovina) ter trgovine s 

storitvami in proizvodi iz dejavnosti socialnega podjetništva,  

–  kultura, tehnična kultura in ohranjanje kulturne, tehnične in naravne dediščine,  

–  amaterski šport in telesna kultura, katere namen je rekreacija in socializacija,  

–  reševanje in zaščita,  

–  spodbujanje razvoja lokalnih skupnosti,  

–  podporne storitve za socialna podjetja.  

Ne glede na določbe prejšnjega člena socialno podjetništvo vključuje tudi opravljanje drugih 

dejavnosti, če se opravljajo z namenom zaposlovanja najbolj ranljivih skupin ljudi na trgu 

dela, ki se na podlagi Uredbe Komisije (ES) št. 800/2008, z dne 6. avgusta 2008, o razglasitvi 

nekaterih vrst pomoči za združljive s skupnim trgom, z uporabo pogodbenih členov 87 in 88, 

uvrščajo med prikrajšane delavce, resno prikrajšane delavce in invalide, zlasti pa:  
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– invalide, 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 prijavljeni 

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

dokončanem univerzitetnem, visokošolskem ali višješolskem strokovnem 

izobraževanju zaključili pripravništvo ali jim je prenehal status mladega raziskovalca;  

– brezposelne osebe:  

o nad 55 let starosti,  

o pripadniki romske skupnosti,  

o 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 kazni zapora oziroma so v času pogojnega odpusta, so begunci, vključeni v programe 

integracije ali so osebe v programu ali v dveh letih po zaključku programa zdravljenja 

odvisnosti od alkohola ali drog ali so brezdomci (Uradni list). 

2. Ali so podjetja vključena v državne oziroma vladne programe socialnega podjetništva 

in ali podjetja delujejo z ranljivimi ciljnimi skupinami? Jim ponujajo usposabljanje in 

zaposlovanje? 

Tabela 4.2: Ponujanje programov usposabljanja in zaposlovanja 

Ime podjetja Vladni 

programi 

Delujejo z RCS Ponujajo 

modele 

Usposabljanje 

in zaposlovanje 

Bikeworks DA DA DA DA 

Velo DA DA DA DA 

Zavod Karo DA DA DA DA 

Vir: Šupuk, lasten vir, (2016) 

Tabela nam ponazori in praktično prikaže, da so vsa tri  anketirana pravna subjekta vključena 

v vladne programe  spodbujanja socialnega podjetništva. Na osnovi zakonov v njihovih 

državah obstajajo vladni programi, ki omogočajo podjetjem, da se vključijo in delajo z 

ranljivimi ciljnimi skupinami. Skozi te programe anketiranci z zakonom in drugimi 
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ureditvami pridobijo pomoč države. Prav tako so vsi trije  anketiranci opisali, da delajo z 

ranljivimi ciljnimi skupinami ter jim ponujajo  programe oziroma modele vključevanja v 

proces usposabljanja in zaposlovanja v njihovih podjetjih. 

3. Koliko RCS vključijo v svoje programe? 

Tabela 4.3: Število vključenih 

Ime podjetja  Vključenih 

v letu 2015 

(eno leto) 

Vključenih od 2012 

Bikeworks 300 800 

Velo 100 358 

Zavod Karo 6 26 

Vir: Šupuk, lasten vir, (2016) 

Anketirance smo povprašali, koliko ranljivih ciljnih skupin je bilo leta 2015 vključenih v 

njihovo podjetje. Anketiranec Bikeworks je odgovorilo, da so leta 2015 v svoje programe 

usposabljanja in zaposlovanja vključili 300 oseb. Anketiranec Velo je odgovorilo, da so v 

svoje  programe vključili približno 100 oseb ranljive ciljne populacije, anketiranec Zavod 

Karo pa je odgovorilo, da so leta 2015 v program vključili 6 oseb.  

Prav tako smo anketirance povprašali, koliko oseb iz ranljivih ciljnih skupin so vključili v 

svoje programe usposabljanja in zaposlovanja od leta 2012 do danes? Bikeworks je vključil 

800 oseb, Velo 358 in Zavod Karo 26.  

 

4. Katere ranljive ciljne skupine podpirate? Navedite.  

Tabela 4.4: Kategorije ranljivih ciljnih skupin 

Ime podjetja  Mladi (tudi 

osipniki) 

Migranti  Nekdanji 

zaporniki 

Osebe 50+ 

Bikeworks  DA NE DA NE 

Velo DA DA DA DA 

Zavod Karo DA DA NE DA  

Vir: Šupuk, lasten vir, (2016) 

Glede na to da vsi trije anketiranci ponujajo enako storitveno dejavnost pri opravljanju 

socialnega podjetništva na trgu dela (popravljanje koles), smo jih  povprašali, s katerimi 

ciljnimi ranljivimi skupini delajo. Bikeworks nam je odgovorilo, da delajo z mladimi, tudi 
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ospiniki (torej mladi do 25 let brez ustrezne izobrazbe), nekdanjimi zaporniki in osebami, ki 

so starejše nad 50 let. Anketiranec  Velo nam je odgovoril, da delajo z mladimi, tudi osipniki, 

migranti, nekdanjimi zaporniki in osebami, ki so starejše od 50 let. Zavod Karo pa nam je 

odgovoril, da delajo z mladimi, osipniki, migranti in osebami, ki so starejše od 50 let.  

Ugotavljamo, da vsa tri anketirana pravna subjekta znotraj svojega delovanja ponujajo 

zaposlitvene modele za ranljive ciljne skupine. Vsi modeli se nanašajo na popravljanje koles 

in rezervnih delov oziroma vključevanje ranljivih ciljnih skupin skozi kolesarjenje.   

5. Lahko podrobneje opišete modele oziroma programe zaposlitve? 

Bikeworks iz Velike Britanije ponuja možnost vključevanja v kolesarke programe, kot so: 

nova kolesa in pribori, učenje kolesarjenja za migrante in tiste, ki ne znajo kolesariti, program 

zaposlovanja, najem 'dr kolo', mehanika itd.  

Velo omogoča programe učenja popravljanja koles, izposoje koles študentom, program 

vključevanja bivših zapornikov ali oseb s pogojno kaznijo.  

Zavod Karo za delovanje, razvoj in izobraževanje ponuja možnost vključevanja osebam, ki so 

starejše od 50 let, mladim in migrantom, in sicer jih vključuje v programe učenja socialnega 

podjetništva, popravljanja koles, trženja in delavnic izdelave iz lesa.  

Prav tako ugotavljamo, da ima Zavod Karo od vseh treh analiziranih podjetij najmanj 

zaposlenih in vključenih. Ob tem pa ne moremo izključiti dejstva, da sta ostali dve podjetji 

občutno dlje na trgu in sodelujejo z državnimi programi, ki jih tudi podpirajo.  

6. Prav tako nas je zanimalo, kako poteka proces informiranja ranljivih ciljnih skupin in 

kako se podjetja predstavljajo v svoji lokalni skupnosti.  

Anketirani Bikeworks je odgovoril, da ranljive ciljne skupine poiščejo prek zavodov za 

zaposlovanja in drugih centrov za iskanje službe, pri informiranju  pa se  poslužujejo 

izključno družbenih medijev.  

Velo je odgovorilo, da ranljive ciljne skupine poiščejo prek zavoda, centra za iskanje službe, 

pri informiranju javnosti pa sodelujejo z lokalnimi mediji in univerzo Leoven, ki za njih 

obvešča študente, ti pa so največji odjemalci/najemniki koles pri njih.  
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Podobno je odgovorilo tudi Zavod Karo, ki ob vsakem procesu usposabljanja z Zavodom za 

zaposlovanje podpiše tristransko pogodbo. Ob tem so navedli, da ranljive ciljne skupine iščejo 

tudi v okoljih, kjer se ti nahajajo. Tako osipnike najdejo v organizaciji PUM, Zavod Bob, 

migrante v kulturnih društvih itd. Pri tem pa se pri informiranju poslužujejo medijev, tako 

lokalnih kot tujih.  

Na vprašanje, s katerimi podjetji, organizacijami in drugimi deležniki poslujejo, je 

anketiranec Bikeworks odgovoril, da z zavodom za zaposlovanje, zapori, lokalnimi 

organizacijami in drugimi podjetji.  

Velo sodeluje z Univerzo Leoven, policijo, zavodom za zaposlovanje, kariernim centrom in 

drugimi sorodnimi podjetji znotraj socialnega  inkubatorja, kjer se nahajajo.  

Zavod Karo pa je navedel, da sodelujejo z MDDSZ, Zavodom za zaposlovanje, Urbanističnim 

inštitutom, tujimi socialnimi podjetji, centri ponovne uporabe, lokalnimi skupnostmi ter s 

fizičnimi osebami in strankami.  

 

4.2. Diskusija  

Z diplomsko nalogo smo izpolnili postavljene cilje, torej preučili obstoječe zakonske okvire v 

Sloveniji (podrobneje), Veliki Britaniji in Belgiji. Prav tako smo se seznanili z modeli in 

programi, ki jih ponujajo tri podjetja znotraj svojih držav, in ugotovili, kako omenjena 

podjetja pridobivajo ranljive ciljne skupine in kako poteka informiranje v njihovi lokalni 

skupnosti.  

S kvalitativno raziskavo smo raziskali delovanje treh podjetij – dve tuji in eno slovensko. 

Ugotavljamo, da vsi anketiranci delujejo z ranljivimi ciljnimi skupinami, vključeni so v 

državne programe pomoči in svojim uporabnikom ponujajo različne modele in programe 

usposabljanja na delovnem mestu, pa tudi zaposlovanja.  

V zaključnem delu želimo tudi podati odgovore na raziskovalno vprašanje, kateri  dejavniki 

oziroma razlogi pripomorejo k uspešnejšemu delovanju in poslovanju podjetij na področju 

socialnega podjetništva v lokalnem okolju ter kako vključujejo ranljive ciljne skupine in ob 

tem izvajajo proces informiranja. Na osnovi prebranega gradiva, analizirane teorije, 

pridobljenih informacij treh omenjenih podjetij, njihovih odgovorov in našega predhodnega 
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dela, torej kvalitativne analize, lahko ugotovimo, da so dejavniki oziroma razlogi, ki 

pripomorejo k uspešnejšemu delovanju in poslovanju podjetij na področju socialnega 

podjetništva, programi oziroma modeli (glej tabelo 4.2) usposabljanja in zaposlovanja, ki jih 

podjetja ponujajo. Podjetja programe oziroma modele ponujajo zaradi državne oziroma 

lokalne finančne spodbude, podpore univerz, občin, policije itd. Torej na njihovo delovanje ne 

vpliva toliko konkretna zakonska osnova, pač pa državna spodbuda in lokalna vpetost (glej 

tabelo 4.3.). To je tudi način, kako ranljive ciljne skupine vključujejo v delovanje 

(usposabljanje na delu in zaposlitev). 

Pri procesu informiranja ugotovimo, da podjetja v tujini veliko bolj sodelujejo z drugimi 

državnimi institucijami (policija, univerza), medtem ko v Sloveniji sodelujejo bolj z 

državnimi institucijami, ki so financerji programov (npr. MDDSZ). Ob tem pa vsa podjetja 

delujejo po enakem principu iskanja ranljivih ciljnih skupin in obveščanja o delovanju v 

lokalni skupnosti, torej znotraj kariernih centrov, zavodov za zaposlovanje in podpornih 

okolij nevladnih organizacij.  

S kvalitativno raziskavo lahko potrdimo tudi teoretično podlago (literaturo), ki kaže na to, da 

državni mehanizmi in spodbude vplivajo na razvoj in delovanje socialnih podjetjih znotraj 

treh analiziranih podjetij in držav.  

Na osnovi analize intervjujev bi lahko rekli, da v družbi za dobro delovanje in razvoj 

socialnega podjetništva ni potrebno imeti zakona o socialnem podjetništvu. Pomembneje je 

imeti pozitivno naravnano družbeno okolje do socialnega podjetništva, podporo lokalnih 

skupnosti in stalne in konkretne programe državne pomoči za podjetja za ranljive ciljne 

skupine.  

Zaključili bi, da veliko delovnih mest lahko ustvarimo sami. Na osnovi analiziranega 

teoretičnega dela in ob pogumu mladih start-upov, ki so drzno stopili tudi na mednarodne 

trge, je možnost razvoja socialnega podjetništva tudi na tem področju.  

4.3.Raziskovanje v prihodnosti 

V letu 2015 je potekala raziskava Fakultete za uporabne družbene študije z naslovom 

»Socialno podjetništvo v Sloveniji: Gonilniki in zaviralci njegovega razvoja, ki je s pomočjo 

kvantitativne in kvalitativne empirične raziskave (uporaba tehnike zbiranja primarnih 

podatkov s pomočjo anketnega vprašalnika in poglobljenega intervjuja) poskušali osvetlili 
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področje socialnega podjetništva, prepoznati razumevanje socialnega podjetništva med 

samimi socialnimi podjetniki in identificirati tako gonilnike kot zaviralce delovanja in 

poslovanja socialnih podjetij v vsakdanji praksi« (http://pkp.sklad-kadri.si).  

Menimo, da bi se na področju socialnega podjetništva, kolesarjenja in dela z ranljivimi 

ciljnimi skupinami lahko stkala mreža podjetij v svetovnem merilu, ki bi si z vključitvijo 

medsebojno pomagale, izmenjevale izkušnje, ideje in tudi opravljale mobilnosti vključenih v 

podjetjih.  Ob skrbni nadgradnji raziskovanja, kot je zgoraj omenjena raziskava, bi lahko 

pripravili enoten program, model vključevanja RCS skozi kolesarjenje in kolesa na trg dela in 

integracijo v družbo. Kajti očitno je, da mlade, ranljive in nekoliko asocialno šibkejše ljudi 

privlačijo dela, ki jih ustvarijo s svojimi rokami in v podjetjih, v katerih jih razumejo in 

spodbujajo pri delu in razvoju.  

Prav tako bi za nadaljevalno magistrsko nalogo lahko raziskali in pripravili učni program –

specifični model usposabljanja in zaposlovanja ranljivih ciljnih skupin v vseh treh podjetjih.  

 

 

5. SKLEPNE MISLI 

Diplomska naloga je nastala, ker se kaže potreba po raziskovanju področij socialnega 

podjetništva, kako vključiti ranljive ciljne skupine in obenem obuditi in spodbujati razvoj 

deficitnih panog, kot so popravljanje koles, kolesarjenje in druga sorodna področja. 

V diplomski nalogi smo začeli s povzemanjem teorije iz alternativne ekonomije, citirali 

priljubljena Yunusa in Sadlačka, ki veljata za prvaka razvoja alternativne ekonomije v svetu.  

Z diplomsko nalogo smo izpolnili postavljene cilje, torej preučili obstoječe zakonske okvire v 

Sloveniji (podrobneje), Veliki Britaniji in Belgiji. Prav tako smo se seznanili z modeli in 

programi, ki jih tri podjetja znotraj svojih držav ponujajo, in ugotovili, kako omenjena 

podjetja pridobivajo ranljive ciljne skupine in kako poteka informiranje v njihovi lokalni 

skupnosti.  

http://pkp.sklad-kadri.si/
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Velikokrat moramo izhajati iz začetnega lokalnega okolja, iskati odgovore in rešitve na težave 

ter se pogumno spopadati z njimi. Kot izvrstni in bogati primeri so nam lahko vsa tri zgoraj 

omenjena podjetja.  

Vzpostavitev podjetja, ki deluje po vrednotah in načelih socialnega podjetništva tipa B, je 

uspešen primer vključevanja ljudi v družbo skozi njihovo produktivnost in samovzdržnost. 

Obenem je prisotnost tovrstnega pravnega subjekta na trgu koristna tako družbi kot 

posamezniku.   

Lahko bi rekli, da za dobro delovanje in razvoj socialnega podjetništva v družbi ni potrebno 

imeti zakona o socialnem podjetništvu. Pomembneje je imeti pozitivno naravnano družbeno 

okolje do socialnega podjetništva, podporo lokalnih skupnosti in stalne in konkretne programe 

državne pomoči za podjetja za ranljive ciljne skupine. A vendar je, glede na to da v Sloveniji 

imamo zakon in zakonsko osnovo, pametno po tej osnovi delovati, razvijati delovanje 

socialnih podjetij še naprej in se ozreti v preteklost ter odpraviti napake in pomanjkljivosti, ki 

so zavirale še boljši razvoj socialnega podjetništva v Sloveniji.   

Zaključimo s tezo, da je še ogromno preprek in izzivov, s katerimi se bodo socialna podjetja v 

Sloveniji soočala. A vseeno so tudi konkretni premiki na področju ponujanja podpornega 

okolja za ranljive, kreiranja novih delovnih mest, starih in novih razpisov itd.  

Kot je razvidno iz evropskih držav, kjer je kultura kolesarjenja prisotna, je možnost obstoja in 

delovanja podjetja, ki je socialno, je naklonjeno ranljivim ciljnim skupinam in se ukvarja s 

popravilom in prodajo koles, velika. Prav tako je možna rast takih podjetij. Ne izključujemo 

pa dejstva, da bodo taka podjetja vedno odvisna od državnih programov in bo rast počasnejša.  
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PRILOGE 

Priloga 1 

Moje ime je Jasmina Smajić Šupuk, v preteklosti smo poslovno sodelovali. Pišem diplomsko 

nalogo z naslovom »Socialno podjetništvo kot možna oblika zaposlitve: študija primera 

delavnice za popravilo koles«, zelo bi vam bila hvaležna, če bi si vzeli čas in podrobno 

odgovorili na vprašanja. 

Pred vami je polstrukturiran intervju, s katerim mi boste veliko pomagali. Vprašalnik je 

anonimen in bo uporabljen samo za namene diplomske naloge. Vaša pomoč je zelo 

dobrodošla. 

Pri vsakem vprašanju je potrebno podati čim bolj obsežen odgovor. Odgovore pričakujem  v 

pisni obliki.   

Vprašanja so pripravljena tako, da na osnovi njih dobimo odgovore o vašem delu in 

programih znotraj vašega podjetja.  

1. Spol 

      Ž               M 

2. Položaj v podjetju:  

___________________________________________________________________________ 

3. Ali v vaši državi obstaja zakon o socialnem podjetništvu?  

DA        NE 

 

4. Če je bil vaš predhodni odgovor NE, na katero drugo zakonsko osnovo se naslanjate 

in jo koristite pri vašem delu? Napišite nam, kje lahko najdemo zakonsko osnovo?  

_____________________________________________________________________ 

5. Če je bil odgovor DA, kako ga pri svojem delu koristite? Navedite ime zakona in kje 

ga lahko najdemo.  

_____________________________________________________________________ 

 

6. Vam zakon oziroma državne spodbude in programi omogočajo razvoj in spodbudo 

socialnega podjetništva? Lahko podrobneje opišete, kako se to kaže v lokalnem 

okolju in kako se je kazalo v vašem primeru? 



 

 
 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

7. Znotraj delovanja podjetja ponujate zaposlitvene modele za ranljive ciljne skupine?  

DA    NE 

 

8. Če je bil vaš prejšnji odgovor DA, lahko podrobneje opišete modele oziroma 

programe zaposlitve? 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 

9. Nam lahko opišete klasičen postopek usposabljanja in zaposlitve ranljive ciljne 

skupine v vašem podjetju? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

10. Katere skupine ranljivih ciljnih skupin podpirate in na kakšen način? Navedite.  

_____________________________________________________________________ 

 

11. Opišite vaš delovni proces oziroma navedite katera konkretna znanja pridobi oseba, ki 

se usposablja in zaposli pri vas? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

12. Koliko programov in oseb vključite v proces usposabljanja in zaposlitve na letni 

ravni? 

_____________________________________________________________________ 

 

13. Nam zaupate podatke od leta 2012 naprej? 

_____________________________________________________________________ 



 

 
 

 

14. Kako ranljive ciljne skupine izvedo za vas? 

_____________________________________________________________________ 

 

15. Kakšnih načinov in modelov informiranja se poslužujete v vašem lokalnem okolju? 

Navedite. 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

16. S katerimi drugimi organizacijami in podjetji sodelujete in so kdo ključni deležniki 

pri razvoju podjetja in delovanja? Navedite.  

____________________________________________________________________ 

 

Hvala za sodelovanje in vaše odgovore. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Priloga 2 

 

Dear Sirs, 

I'm Jasmina Smajić Šupuk and in the past we cooperated and worked together on some 

projects or any another way. 

Today I am finishing my diploma thesis on »Social entrepreneurship like way of 

employment: case study bicycle workshop« and would be very grateful if you would take 

ten minutes of your precious time and answered the questionnare I prepared, in order to get 

prompt and useful information for my diploma thesis and on social entrepreneurship in 

different countries. 

Questions are formed to directly  obtain answers about your work and programs inside of 

your company. 

Should you have any additional questions please do not hesitate to contact me.  

I am looking forward to your precious reply.  

With kind regards, 

Jasmina Smajic Supuk. 

1. Gender 

F      M 

2. Position in company 

___________________________________________________________________________ 

3. Does your country have a special law on social entrepreneurship? 

YES     NO 

4. If NO, which other legal framework is used as base of your work? Please specify. Can 

you write down where we can find a law (link)?  

 

___________________________________________________________________________ 



 

 
 

5. If YES, elaborate how you implement social entrepreneurship law? Can you write 

down where we can find a law (link)? Please specify. 

 ___________________________________________________________________________ 

6. Does the existing law framework or other government program support your 

development and work? Please describe how it looks like in your local community and 

how in your company. 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

7. Does your company offer any kind of specific models and/or programs for vulnerable 

groups?  

YES                         NO 

  

8. If YES please describe company models and/or programs you offered to employees 

vulnerable groups. 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

9. Please describe classical procedure for training and employment of vulnerable groups 

in your company? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

10. Which vulnerable groups do you support and employ and how? Please specify. 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

11. Please describe your typical work process and concrete knowledge participants gained 

by finishing work training or recruitment? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

12. On yearly basis - how many participants were included in your programs of job 

training and recruitment? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 



 

 
 

13. Regarding previous question - how many participants were included since 2012 till 

now? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

14. Please specify the way participant or vulnerable groups can find you? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

15. Please specify models or methods used to inform local community?   

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

16. Please specify organizations, companies or stakeholders you cooperate with and are 

essential to your development?   

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

 

Thank you for Your cooperation! 



 

 
 

 


