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Povzetek 

 

V magistrski nalogi ugotavljamo, kateri dejavniki vplivajo na spodbujanje socialnega 

podjetništva v Sloveniji. V prvem delu se osredotočamo na teoretične opredelitve socialnega 

podjetništva, socialnega podjetnika in socialnega podjetja. Opisujemo socialno podjetništvo 

po svetu in v Sloveniji ter pregledamo obstoječe pobude za spodbujanje socialnega 

podjetništva v Sloveniji. Temu sledi opis največkrat omenjenih spodbud, ki vplivajo na razvoj 

socialnega podjetništva. V nadaljevanju, na podlagi kvalitativne analize, prikažemo možnosti 

za spodbujanje socialnega podjetništva v Sloveniji in podamo naša priporočila. 

 

Ključne besede: spodbujanje socialnega podjetništva, finančne spodbude, vloga občin in 

lokalnih skupnosti, manjša stopnja brezposelnosti, družbenokoristni cilji 

 

 

 

Summary 

 

In the master's degree we establish what factors have an impact on the promotion of social 

entrepreneurship in Slovenia. In the first part we focus on the theoretical definitions of social 

entrepreneurship, social entrepreneur and social enterprise. We describe social 

entrepreneurship around the world and in Slovenia and examine existing initiatives for the 

promotion of social entrepreneurship in Slovenia. This is followed by a description of the 

most frequently mentioned incentives which have an impact on the development of social 

entrepreneurship. In sequel, on the basis of qualitative analysis, we show the possibilities to 

promote social entrepreneurship in Slovenia and we give our recommendations. 

 

Keywords: promoting social entrepreneurship, financial incentives, the role of municipalities 

and local communities, lower the unemployment rate, socially beneficial objectives  
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1. UVOD  

 

 

Socialno podjetništvo je danes priljubljena tema tako v poslovnem svetu kot tudi v širši 

javnosti (Yunus, 2009). Njegovo priljubljenost lahko pripišemo prav Muhammadu Yunusu, ki 

je ustanovitelj organizacije Grameen Bank in prejemnik Nobelove nagrade za mir leta 2006 

ter recesiji (Humar, 2011). Socialno podjetništvo definiramo kot podjetništvo, ki v ospredje 

ne postavlja dobička, ampak ustvarjanje javnega dobrega (Mevlja in Podmenik, 2013). 

»Socialno podjetje ni dobrodelna organizacija, ampak podjetje v polnem pomenu besede. 

Pokrivati mora vse lastne stroške in hkrati dosegati postavljeni družbenokoristni cilj.« (Yunus 

2009, str. 39) »Socialno podjetje je bolj kot v ustvarjanje dobička usmerjeno v zagotavljanje 

družbenega dobrega in tako deluje kot pozitiven vektor sprememb v družbi.« (Podjetniški 

portal, 2013) Zakon o socialnem podjetništvu določa cilje socialnega podjetništva, ki so: 

krepitev solidarnosti in povezanosti, spodbujanje inovativnega reševanja problemov, 

spodbujanje prostovoljstva in sodelovanja ljudi, zagotavljanje dodatne ponudbe proizvodov in 

storitev, ki so v javnem interesu, razvijanje novih možnosti zaposlovanja, zagotavljanje 

dodatnih novih delovnih mest ter socialno in poklicno integracijo najranljivejših skupin 

iskalcev dela (MDDSZ, 2011).  

 

1.1 Vsebinska struktura naloge in metodološki pristop 

 

Naloga bo razdeljena na štiri dele in z njeno pomočjo bomo skušali doseči naše cilje, ki jih 

opisujemo v nadaljevanju, in sicer v podpoglavju 1.4. V začetnem  delu bomo bralca na 

kratko seznanili s kritičnim pregledom obstoječe literature s tega področja. Kritičen pregled 

literature je namreč natančno »analiziranje strokovne in znanstvene literature o  obravnavani 

temi, vključno s poročili o raziskavah, ki so že bile opravljene na obravnavano ali podobne 

teme.« (Vogrinc 2008, str. 113) V ta namen bomo opredelili koncepte socialnega 

podjetništva, socialnega podjetnika in socialnega podjetja, opisali socialno podjetništvo po 

svetu, pregledali, kako je s socialnim podjetništvom v Sloveniji (opisali bomo zgodovino, 

pravno ureditev in trenutni položaj ter priložnosti socialnega podjetništva v Sloveniji), 

pregledali bomo obstoječe pobude za spodbujanje socialnega podjetništva in spodbude za 

razvoj socialnega podjetništva v Sloveniji. V drugem delu magistrske naloge bomo pozornost 

usmerili na metodološki pristop in metodo raziskovanja ter opis vzorca. Tretji del magistrske 
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naloge bo predstavljal empirični del, v katerem bomo predstavili in interpretirali predstavljene 

rezultate in ugotovitve, v četrtem in hkrati zadnjem delu pa bomo predstavili naše sklepne 

misli. V pričujoči magistrski nalogi se bomo posvetili raziskovalnemu problemu (podpoglavje 

1.2) s pomočjo kvalitativne raziskave. Kvalitativna raziskava je namreč primerna za 

preučevanje poglobljenih primerov in jo je »najbolje razumeti kot poudarjevalce podatkov 

(ang.: »data enhancers«). Če so podatki poudarjeni, je mogoče jasneje videti ključne vidike 

primerov, odvisno od tega, kako to naredimo. Pri poudarjanju družboslovnih podatkov lahko 

vidimo stvari, ki jih sicer ne bi in prav zato je poudarjanje podatkov ključno za poglobljeno 

razumevanje.« (Ragin 2007, str. 107) V magistrski nalogi nas bo zato predvsem zanimalo, 

kateri so ključni dejavniki, ki spodbujajo razvoj socialnega podjetništva v Sloveniji. To bomo 

skušali ugotoviti oziroma oceniti v empiričnem delu, in sicer na podlagi dobrih praks v 

Sloveniji. 

 

1.2 Opredelitev raziskovalnega problema 

 

Socialno podjetništvo naj bi bilo vse bolj razširjeno iz različnih razlogov, predvsem pa zato, 

ker »socialna podjetja prispevajo k ponovni integraciji deprivilegiranih skupin na trgu dela. 

Prispevajo tudi k večji povezanosti in večjemu socialnemu kapitalu na lokalni ravni. 

Zagotavljajo zelo specifične storitve, ki so družbenokoristne. Pripomorejo k zmanjševanju 

neformalnega (črnega ali sivega) trga. Poleg tega pa omogočajo potrošnikom večjo izbiro 

storitev in izdelkov.« (Antonella Noya v Pirc, 2010) 

 

Socialno gospodarstvo je danes eno najhitreje rastočih sektorjev v Evropski uniji. Po podatkih 

Evropske komisije predstavlja socialna ekonomija 10 % vseh evropskih podjetij in zaposluje 

že več kot 11 milijonov ljudi (Evropska komisija, 2011). Slovenija pa je po številnih kazalcih 

o socialnem podjetništvu pod povprečjem EU-ja in naj bi zaposlovala le 0,73 % zaposlenih 

(FSP, 2014) ter na podlagi evidence socialnih podjetij, ki jo na podlagi določb Zakona o 

socialnem podjetništvu vodi Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve, imela 

registriranih zgolj 44 socialnih podjetij (MDDSZ, 2014a ). V državah EU-ja socialna podjetja 

ustvarijo približno 10 % BDP-ja, v Sloveniji pa socialna podjetja ustvarijo manj kot odstotek 

BDP-ja (Črnak Meglič v Humar, 2011). 

 

Slovenija ima sicer že dolgo tradicijo določenih oblik socialnega podjetništva, ki se ujemajo z 

opredelitvami socialnega podjetništva, kot ga poznamo danes. Začetek oziroma zasnova 
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slovenskega socialnega podjetništva sega že v leto 1873, ko je bil sprejet prvi zakon o 

zadružništvu, na podlagi katerega so se ustanavljale hranilnice, kmetijske in obrtne zadruge, 

posojilnice in zadruge (MDDSZ, 2013). Tudi delavnice za zaposlovanje invalidov so bile v 

Sloveniji prisotne že takoj po koncu druge svetovne vojne (Mevlja in Podmenik, 2013). V 

Sloveniji imamo danes tudi veliko število nevladnih dobrodelnih organizacij, ki pa jim zaradi 

neopravljanja gospodarske dejavnosti ne pripada naziv socialno podjetje. 

 

Slovenija je marca 2011 dobila Zakon o socialnem podjetništvu, ki spodbuja razvoj 

socialnega podjetništva v Sloveniji in zaposlovanje predvsem ranljivih skupin prebivalstva 

(ZSocP, 2011). Leta 2010 je Organizacija za gospodarsko sodelovanje in razvoj OECD
1
 v 

okviru Programa za lokalni gospodarski razvoj in zaposlovanje LEED
2
 v sodelovanju z 

Ministrstvom za delo, družino in socialne zadeve izdala poročilo Izboljšanje socialne 

vključenosti na lokalni ravni prek socialne ekonomije – poročilo za Slovenijo (OECD, 2010), 

leta 2011 je Pobudo za socialno podjetništvo – ustvarjanje ekosistema za spodbujanje 

socialnih podjetij kot ključnih akterjev socialnega podjetništva in socialnih inovacij podala 

tudi Evropska komisija (Evropska komisija, 2011), Regijska razvojna agencija Severne 

Primorske pa je predlagatelj projekta Spodbujanje socialnega podjetništva, zaposlovanja in 

kreativnosti v slovenskih regijah (FSP, 2014). Kljub zakonu in pobudam za spodbujanje 

socialnega podjetništva pa Sloveniji do danes še vedno ni uspelo doseči povprečja razvitosti 

socialnega podjetništva Evropske unije. 

 

1.3 Opredelitev raziskovalnega vprašanja 

 

Glede na opisan raziskovalni problem (podpoglavje 1.2) smo si za glavno raziskovalno 

vprašanje zastavili vprašanje, kateri so ključni dejavniki, ki bi spodbudili razvoj socialnega 

podjetništva v Sloveniji, in specifična raziskovalna vprašanja, ki so: ali so finančne spodbude 

v Sloveniji kot glavni spodbujevalec socialnega podjetništva v Sloveniji dovolj visoke za 

ustanovitev socialnega podjetja, kaj na začetku poslovne poti najbolj potrebuje ustanovitelj 

socialnega podjetja in kako oziroma s čim bi lahko, po mnenju intervjuvancev, izboljšali 

položaj socialnega podjetništva ter ga posledično približali bodočim ustanoviteljem. 

 

 

                                                 
1
 Organisation for Economic Co-operation and Development. 

2
 Local economic and economic development programme. 
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1.4 Opredelitev raziskovalnih ciljev 

 

V magistrski nalogi študijskega programa druge stopnje z naslovom Spodbujanje socialnega 

podjetništva bomo skušali doseči naše cilje, ki so: preučiti obstoječe pobude za spodbujanje 

socialnega okolja v Sloveniji, raziskati, kateri so ključni dejavniki, ki prispevajo oziroma bi 

lahko prispevali k spodbujanju razvoja socialnih podjetij v Sloveniji, in formirati predloge za 

boljši položaj socialnega podjetništva v Sloveniji. 

 

  

2. TEORETIČNA IZHODIŠČA 

 

 

Socialno podjetništvo je v zadnjih letih postalo modni konstrukt, ki vpliva na oblikovanje 

politik, komercialne trge in na teme akademskih diskurzov (Huybrechts in Nicholls, 2012). 

Vedno večjo pozornost, ki je namenjena socialnemu podjetništvu, lahko pojasnimo z 

medsebojno krepitvijo gospodarskih, socialnih in političnih sprememb v zadnjih desetletjih. 

Obstajata dve vrsti razvoja dogodkov, ki vplivata na vedno večjo zanimanje za socialno 

podjetništvo: prvič, trajni problemi (npr. neenakosti pri porazdelitvi bogastva in večja skrb za 

okolje), ki zahtevajo inovativne pristope (povpraševanje), in drugič, razvoj, ki povečuje 

možnost za tiste težave (alternativni pristopi pri obravnavi družbenih, gospodarskih in 

okoljskih problemov), ki jih je treba rešiti (ponudba) (Nicholls v Hoogendoorn in drugi 2010, 

str. 4). 

 

Danes lahko beremo zgodbe o uspehu socialnega podjetništva z vsega sveta in z različnih 

področjih (zdravstvo, izobraževanje, finance, kultura itd). Poleg preoblikovanja trenutnih 

trgov ima socialno podjetništvo ključno vlogo tudi pri ustvarjanju novih trgov in tržnih niš s 

spodbudami, kot sta pravična trgovina in mikrofinanciranje. Prav mikrofinanciranje je zaradi 

Nobelove nagrade Muhamedu Yunusu paradni konj socialnega podjetništva. Po letu 1990 je 

socialno podjetništvo postalo pomembno področje raziskovanja z velikim številom člankov in 

knjig s tega področja. Kljub temu pa še vedno ni edinstvene opredelitve o tem, kaj socialno 

podjetništvo je, in si zato pojem socialnega podjetništva avtorji člankov in knjig o socialnem 

podjetništvu razlagajo na različne načine, odvisno od ideologije in ciljev institucij, v katerih 

delujejo. Kljub temu pa obstajajo skupne značilnosti socialnega podjetništva, s katerimi se 
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strinja večina avtorjev (Huybrechts in Nicholls, 2012).  V podpoglavju 2.1 se bomo posvetili 

različnim konceptom socialnega podjetništva.  

 

2.1 Opredelitev konceptov socialnega podjetništva, socialnega podjetnika in 

socialnega podjetja 

 

Socialno podjetništvo ni nekaj novega, vendar pa je v zadnjih letih zaradi vedno večjega 

svetovnega vpliva pridobilo večjo prepoznavnost in priznanje v svetu. Socialno podjetništvo 

enako kot pri profitno usmerjenem podjetništvu začne podjetnik, ki ima novo idejo, 

inovativen izdelek ali storitev in ustvarjalen pristop k reševanju zaznane težave. Vendar pa se 

socialno podjetništvo razlikuje od kapitalskega podjetništva v tem, da strmi k trajnostni rešitvi 

družbenih problemov ter si prizadeva za družbeno spremembo in ne za širitev trga in dobiček 

(Makhlouf, 2011). 

 

Koncept socialnega podjetništva pomeni različnim ljudem različne stvari. Ena skupina 

raziskovalcev vidi v socialnem podjetništvu neprofitno pobudo v iskanju alternativnih 

strategij financiranja ali sistemov upravljanja za ustvarjanje družbene vrednosti (Austin, 

Stevenson, Wei-Skiller, Boschee v Mair in Marti 2004, str. 3). Drugi raziskovalci socialno 

podjetništvo razumejo kot družbeno odgovorno izvajanje gospodarskih podjetij v 

medsektorskih partnerstvih (Sagawa in Segal, Waddock v Mair in Marti 2994, str. 3). Tretja 

skupina raziskovalcev vidi socialno podjetništvo kot sredstvo za ublažitev socialnih 

problemov in sprožanje družbenih sprememb (Alvord, Brown in Letts, Ashoka Innovators v 

Mair in Marti 2004, str. 3). Mair in Marti menita, da je zadnja opredelitev socialnega 

podjetništva najprimernejša, zato sta socialno podjetništvo opredelila kot »proces, ki vključuje 

inovativno rabo in kombiniranje razpoložljivih virov z namenom izkoriščanja priložnosti za 

spodbujanje družbenih sprememb in/ali zadovoljevanje družbenih potreb« (Mair in Marti v 

Miloševič 2013, str. 10). 

 

Opredelitev konceptov socialnega podjetništva, socialnega podjetja in socialnega podjetnika 

je več. V nadaljevanju opisujemo najpomembnejše (ugledne) opredelitve različnih avtorjev, ki 

kažejo na neenotno opredeljenost opisanih pojmov. 

 

Socialno podjetništvo 
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Socialno podjetništvo ustvarja inovativne rešitve za reševanje trenutnih socialnih težav in 

mobilizira ideje, sposobnosti, vire in družbeno ureditev, potrebne za trajnostno družbeno 

preobrazbo (Alvord in drugi, 2004).  Socialno podjetništvo lahko opredelimo kot strokoven, 

inovativen in trajnosten pristop k sistemskim spremembam za rešitev socialnotržnih 

neuspehov in neizkoriščenih priložnosti (Saïd Business School v Mair in Marti 2004, str. 4).  

Socialno podjetništvo je umetnost, kako istočasno doseči oboje, finančno in socialno 

povrnitev investicije (The institute for social entrepreneurship v Branco in drugi 2004, str. 

14). OECD definira socialno podjetništvo kot »vsako zasebno dejavnost, ki se izvaja v 

javnem interesu, organizirano s podjetniško strategijo, vendar katere namen ni maksimiranje 

dobička, temveč doseganje nekaterih gospodarskih in družbenih ciljev in ki ima zmogljivost 

za uvedbo inovativnih rešitev problemov socialne izključenosti in brezposelnosti« (OECD 

2010, str. 9). 

 

Socialno podjetništvo, kot smo že napisali, nima enotne definicije. Neenotnost definiranosti 

socialnega podjetništva velja tudi v državah članicah Evropske unije, ki je posledica 

različnega zgodovinskega razvoja področja in usmeritve socialnega podjetništva v 

gospodarstvu posamezne države. Največkrat omenjen koncept socialnega podjetništva v EU-

ju pa prihaja s strani organizacije Social economy EU, ki ga opisujemo v nadaljevanju 

(MDDSZ, 2013).  

 

Organizacija Socialna ekonomija EU-ja (Social economy EU), ki združuje podjetja različnih 

organizacij socialne ekonomije, kamor prištevamo tudi socialno podjetništvo, piše, da 

socialna ekonomija: 

 temelji na načelih solidarnosti in individualne udeležbe v postopku aktivnega 

državljanstva; 

 ustvarja kakovostna delovna mesta in boljšo kvaliteto življenja ter ponuja primere za 

nove oblike podjetništva; 

 ima pomembno vlogo v lokalnem razvoju in socialni koheziji;  

 je družbeno odgovorna; 

 je dejavnik demokracije;  

 prispeva k stabilnosti in pluralnosti gospodarskih trgov; 
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 ustreza prednostnim nalogam in strateškim ciljem Evropske unije: socialna kohezija, 

polna zaposlenost in boj proti revščini, participativna demokracija, boljše upravljanje, 

trajnostni razvoj in drugi strateški cilji (Socialna ekonomija Evrope, 2014). 

 

Organizacija Socialna ekonomija EU-ja našteva tudi razlike med socialnim podjetništvom in 

kapitalskimi podjetji. Te razlike so:  

 prednost posameznikovih in socialnih ciljev pred kapitalom;  

 prostovoljno in odprto članstvo; 

 s članstvom pogojen demokratičen nadzor; 

 kombinacija interesov članov/uporabnikov in/ali splošnega interesa;  

 zagovarjanje in uporaba načel solidarnosti in odgovornosti; 

 samostojno vodenje (upravljanje) in neodvisnost od javnih organov;  

 presežke se uporabi za izvajanje ciljev trajnostnega razvoja, storitev v interesu članov 

ali splošnega interesa (Socialna ekonomija Evrope, 2014). 

 

Socialno podjetje 

Socialna podjetja so zasebne organizacije, namenjene reševanju socialnih problemov, ki so v 

neugodnem položaju in služijo zagotavljanju družbeno pomembnih dobrin, ki niso ustrezno 

zagotovljene iz javnih organov. Te organizacije imajo cilj, ki ni merljiv z dobičkom, tržnim 

deležem ali podporo volivcev (Dees v Mair in Marti 2004, str. 4). »Socialno podjetje je 

neprofitna, samostojna dejavnost, katere namen je zagotavljati zaposlitev marginalnim 

skupinam ljudi, ki so zaradi svojih specifičnosti nekonkurenčni na prostem delovnem trgu.« 

(CEFEC
3
 v Pavel in Štefančič 2005, str. 13) Socialna podjetja so podjetja, ki trgujejo za 

socialne namene. Socialna podjetja združujejo inovativnost, podjetništvo in socialni namen ter 

skušajo biti finančno neodvisna s pomočjo ustvarjenih prihodkov iz trgovanja. Njihovo 

socialno poslanstvo daje prednost socialnim koristim pred finančnim dobičkom, če pa že 

imajo dobiček, le-tega uporabijo za dosego socialnih ciljev in ne za delitev med zaposlene 

(Haugh in Tracey v Mair in Marti 2004, str. 4). Socialna podjetja so podjetja, ki odpravljajo 

socialne probleme, ublažujejo revščino, pomagajo invalidom do neodvisnega in samostojnega 

življenja, dostavljajo električno energijo v zapostavljene vasi …, to delajo socialna podjetja in 

ne vlade, univerze ali velike razvojne agencije (Bornstein, 2005). 

 

                                                 
3
 Združenje evropskih socialnih podjetij, zaposlitvenih iniciativ in socialnih kooperativ (Pavel in Štefančič, 

2005). 
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Socialni podjetnik 

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

Vztrajali bodo, dokler ne naredijo revolucije v ribiški industriji.« (Drayton v Kovač in drugi 

2005, str. 76) Socialni podjetniki so ljudje z novimi idejami za reševanje večjih težav, ljudje, 

ki so neusmiljeni pri zasledovanju svojih vizij, ljudje, ki preprosto ne sprejemajo besede "ne" 

za odgovor, ljudje, ki se ne bodo odrekli svoji ideji in jo bodo širili naprej, do kamor je 

mogoče (Bornstein, 2007). Socialni podjetniki igrajo vlogo posrednikov sprememb na 

socialnem področju, zato ustvarjajo in ohranjajo družbeno vrednost (ne le zasebno vrednost), 

prepoznavajo in neusmiljeno uresničujejo nove priložnosti, sodelujejo v procesu stalnih 

inovacij, prilagajanj in učenja, sprejemajo drzne odločitve (ne glede na finančno stanje), 

izkazujejo visoko stopnjo odgovornosti do opravljene dejavnosti in do ustvarjenih rezultatov 

(Dees, 2001). Socialni podjetniki morajo imeti vizijo, odločnost in sposobnost, da prepoznajo 

probleme in imajo za probleme inovativne rešitve. Poleg naštetega pa morajo biti še 

prepričljivi komunikatorji in dobri organizatorji. Socialni podjetniki morajo imeti željo po 

odpiranju novih poti in doseganju merljivih rezultatov s klasičnimi podjetniki. Socialni 

podjetniki morajo imeti tudi nadpovprečno nagnjenost k tveganju in toleranco do negotovosti 

(Makhlouf, 2011). Socialni podjetniki so ljudje, ki so pripravljeni zbrati potrebna sredstva, ko 

se za to pojavi potreba, in vedo, da državni sistem blaginje tega ne bo mogel rešiti. To so 

ljudje, ki zbirajo potrebna sredstva (prostovoljce, denar in poslovni prostor) za preoblikovanje 

družbenih sprememb (Thompson, Alvy in Lees v Mair in Marti 2004, str. 4). »Socialni 

podjetniki so ljudje, ki so občutljivi na družbeno neravnovesje. Zaznajo in definirajo družben 

problem in poskusijo najti rešitev, ki v sebi nosi podjetniško logiko. Korist obče skupnosti 

postavijo pred svoje osebne koristi, ker jim največ pomeni dejstvo, da njihovo delo koristi 

širši družbi.« (Uspešen podjetnik, 2014) 

 

2.2 Socialno podjetništvo po svetu 

 

V 19. stoletju so v Evropi in tudi drugod po svetu začele nastajati različne vzajemne in 

podporne organizacije ter zadruge, kot odgovor na krizne čase, v katerih so živeli delavci v 

tistem času. Te delavske organizacije so nastale predvsem zaradi vzajemnosti in solidarnosti 

med delavci in ne zaradi podjetništva (to ni bil osnovni cilj takratnih organizacij) (Vesel, 

2010). Pojem socialna ekonomija je bil prvič uporabljen leta 1830. Uporabil ga je »francoski 

liberalni ekonomist Charles Dunoyer, ki se je zavzemal za bolj moralen »etičen« pristop k 
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ekonomiji« (Slapnik 2010, str. 14). Francoski sociolog Frédéric Le Play pa je leta 1856 idejo 

socialne ekonomije razširil v akademski sferi (Mesojedec, 2012). 

 

Pojem socialnega podjetništva se je v Evropi začel uporabljati v začetku devetdesetih let, v 

samem srcu socialne ekonomije. Pojem socialnega podjetja pa se je v Evropi prvič pojavil v 

Italiji, in sicer leta 1990 s časopisom Impresa sociale. Italija je bila tudi prva država v Evropi, 

ki je sprejela zakon o ustanovitvi posebnih oblik socialnih zadrug, ki so doživele izjemo rast 

in uspeh. V ZDA sta pojma socialni podjetnik in socialno podjetje doživela izjemen odziv 

ravno tako leta 1990, leta 1993 pa je Harvard Business School uvedla pobudo za socialna 

podjetja, kar predstavlja mejnik tega obdobja v ZDA (Defourny in Nyssens, 2008; Defourny 

in Nyssens, 2010). 

 

Kljub temu, da se je koncept socialnega podjetništva v Evropi in ZDA razvijal istočasno, je 

bilo med njima malo povezav. Primerjalno stanje socialnega podjetništva med ZDA in 

Evropo se je začelo šele v letih 2004–2005 (Defourny in Nyssens, 2010). Najopaznejše 

razlike med socialnim podjetništvom v ZDA in Evropi so, da Evropa poudarja dejstvo, da je 

socialno podjetništvo del tretjega sektorja
4
 (zasebnega in neprofitnega), medtem ko v ZDA 

poudarjajo zamegljeno mejo med institucionalnimi in pravnimi oblikami ter pristop mešane 

vrednosti (poleg družbene vrednosti tudi dobiček). Posledično je razlika tudi v virih 

financiranja socialnih podjetij, ki se v Evropi sicer financirajo iz tržnih prihodkov, ampak tudi 

iz državnih in evropskih subvencij ter z donacijami. V ZDA pa se socialna podjetja 

financirajo iz tržnega presežka, javne subvencije in donacije so le redka izjema (Defourny in 

Nyssens, 2008). Razlika med evropskimi in ameriškimi socialnimi podjetji je tudi ta, da je v 

Evropi velik poudarek na kolektivni naravi socialnega podjetništva (npr. kooperative, 

združenja), medtem ko v ZDA podpirajo inovativne posameznike (Miloševič, 2013). 

 

Socialno podjetništvo oziroma njegovi zametki (kot smo že napisali) obstajajo že stoletja, 

vendar se število socialnih podjetij hitro povečuje šele zadnjih trideset let. Šest let po padcu 

berlinskega zidu je bilo v nekdanjih komunističnih državah srednje Evrope ustanovljenih več 

kot 100.000 novih socialnih podjetij. Od leta 1990 so v Kanadi in ZDA ustanovili več sto 

tisoč socialnih podjetij, v Bangladešu in na Tajskem je več deset tisoč socialnih podjetij, v 

Indiji in Braziliji pa več kot milijon socialnih podjetij v vsaki državi (Bornstein, 2005). 

                                                 
4
 V Sloveniji poznamo »tretji sektor« pod imenom nevladni sektor (Slapnik, 2010). 
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2.2.1 Socialna podjetja v Evropi 

 

Glede na pravnoorganizacijsko obliko imamo v EU-ju 70 % društev in zavodov (na področju 

zdravstva, sociale, izobraževanja, športa, kulture, varstva okolja, razvojne pomoči itd.), 26 % 

zadrug oziroma kooperativ (na področju bančništva, obrti, kmetijstva in trgovine), ostala 

socialna podjetja pa so glede na pravnoorganizacijsko obliko združenja in vzajemne družbe 

(na področju zavarovalništva) in gospodarske družbe (Humar, 2011).  

 

V Evropi je prevladujoč tip socialnega podjetja tak, ki se ukvarja z integracijo težje 

zaposljivih oseb na trg dela. Glavni cilj takih podjetij je pomoč nizko kvalificiranim in težje 

zaposljivim osebam reintegrirati se na trg dela in posledično izboljšati svoj socialni in 

finančni položaj (Defourny in Nyssens, 2010). 

 

V tabeli 2.1 opisujemo prevladujoče primere socialnih podjetij v evropskih državah, ki so bile 

članice EU-ja pred njeno veliko širitvijo leta 2004. 

 

Tabela 2.1: Prevladujoči primeri socialnih podjetij v nekaterih državah EU-ja 

 

Sektor Država Primer najpogostejših dejavnosti socialnega podjetništva 

Osebne storitve 

Avstrija Otroške skupine: Storitve otroškega varstva z visoko 

stopnjo starševske podpore. 

Francija Starševsko vodene organizacije za varstvo otrok: storitve 

otroškega varstva delno vodijo in upravljajo starši. Te 

organizacije oblikujejo nacionalno mrežo (ACCEP) 

Danska Socialne rezidence: alternativni zavodi namenjeni za 

otroke in mladostnike z motnjami. Osredotočeni so na 

usposabljanje in varstvene storitve. 

Velika 

Britanija 

Nega na domu:  zadruge, ki zaposlujejo svoje člane 

(predvsem ženske) s krajšim delovnim časom za pomoč 

na domu.  

Švedska Zadružne lokalne razvojne agencije, organizirane na 

nacionalni ravni (FKU); njihov cilj je rehabilitacija in 
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ponovna vključitev posameznikov z duševnimi 

motnjami. 

Italija Socialne zadruge tipa A
5
: zadruge dejavne na področjih 

zdravstva, izobraževanja ali osebnih storitev; v skladu s 

pravnim okvirom, ki ga je sprejel italijanski parlament 

leta 1991. 

Portugalska Zadruge za usposabljanje in rehabilitacijo invalidnih 

otrok; zadruge so združene v nacionalno zvezo. 

Usposabljanje – 

integracija skozi 

delo 

Belgija Podjetja za usposabljanje in vključevanje na trg dela 

(južni del Belgije). Podjetja za vključevanje na trg dela 

in socialne delavnice (severni del Belgije). Podjetja, ki 

se ukvarjajo z vključevanjem na trg dela, imajo veliko 

regijske podpore in so zelo tržno usmerjena ter 

osredotočena na dolgoročno zaposlovanje.  

Italija Socialne zadruge tipa B
6
: zadruge, dejavne na področju 

delovne integracije posameznikov v negotovih situacijah 

v skladu s pravnim okvirom, ki ga je sprejel italijanski 

parlament leta 1991.  

Nemčija Tržno usmerjena socialna podjetja, ki prejemajo začasno 

javno pomoč. Namen teh podjetij je ustvarjanje novih 

delovnih mest in spodbujanje gospodarskega, cilj pa 

socialno in poklicno vključevanje dolgotrajno 

brezposelnih. Delovna mesta so ustvarjena bodisi v 

obstoječih zasebnih podjetjih bodisi v novih podjetjih. 

Luksemburg Združenja, ki zagotavljajo svojim članom delovno 

integracijo na različnih področjih (kmetijstvo, 

gradbeništvo, okoljske storitve, recikliranje odpadkov). 

Projekte subvencionira država. 

Španija Podjetja za vključevanje invalidov ali posameznikov (ki 

so izključeni iz trga dela) na trg dela. Trenutni trend je 

                                                 
5
 Socialna podjetja tipa A so podjetja z namenom zagotavljanja storitev za socialno blagostanje in integracijo 

vključenih (Pavel in Štefančič, 2005). 
6
 Socialna podjetja tipa B so podjetja, ki temeljijo na delu, proizvodnji tržnih dobrin in izvajanju storitev (Pavel 

in Štefančič, 2005). 
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zagotoviti dostop do prehodne zaposlitve in ne 

dolgoročno »zaščitenih« delovnih mest z namenom, da 

bi se v končni fazi lahko vključili na konvencionalen trg 

dela. 

Lokalni razvoj 

Finska Delovne korporacije, ki so po regijah organizirane v 

devetih razvojnih agencijah. Le-te predstavljajo 

pomemben vzvod za gospodarski razvoj na lokalni in 

regionalni ravni. 

Nizozemska "Podjetja sosedskega menedžmenta": podjetja nudijo 

prebivalcem sosesk priložnost opravljanja plačanega 

dela (vzdrževanje zasebnih stanovanj ali infrastrukture 

in zagotavljanje socialnih storitev v bližini doma). 

Grčija Zadrge kmetijskega (kmečkega) turizma: zadruge 

ustanavljajo ženske, ki živijo na podeželju s turističnim 

potencialom; nudijo storitev na področju nastanitev, 

gostinstva in male obrti.  

Irska Lokalna razvojna podjetja z različnimi pravnimi statusi, 

ki zagotavljajo različne storitve (socialna stanovanja, 

delovno integracijo, kreditna združenja, sosedske 

storitve itd). 

Vir: Defourny (2004, str. 13–14) 

 

Države srednje in vzhodne Evrope (za razliko od zahodne Evrope, kjer socialna podjetja 

doživljajo prenovo) imajo več ovir, s katerimi se srečujejo, in posledično imajo upočasnjeno 

rast socialnih podjetij. Te ovire so predvsem posledice tranzicije, videnje zadrug kot 

organizacij z vezmi komunističnih režimov (čeprav so mnoge od teh organizacij dejansko 

nastale pred komunizmom), prekomerna odvisnost socialnih podjetij od donatorjev in omejen 

pogled na t. i. »alternativne« organizacije, pomanjkanje pravnih okvirov, splošno 

pomanjkanje zaupanja v solidarnostna gibanja in težave pri zbiranju finančnih sredstev 

(Defourny, 2004). 
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2.2.2 Primeri dobrih praks  

 

Najbolj poznana svetovna socialna podjetja so: Grameen Bank (Bangladeš), Adapt (Egipt), 

Brac (Bangladeš), Instituto de Pesquisas Ecologicas (Brazilija), The Aravind Eye Care 

Hospitals (Indija) in Televerde's Prison Call Centers (ZDA). Vpliv prvih štirih socialnih 

podjetij sega celo izven meja svoje države (Makhlouf, 2011). Bornstein dodaja še socialno 

podjetje Ashoka, (ZDA) (Bornstein, 2005), Urbanijeva pa socialno podjetje znanega 

televizijskega kuharja Jamieja Oliverja – Fifteen (Velika Britanija) (Urbanija, 2011). V 

nadaljevanju opisujemo najbolj poznana svetovna socialna podjetja.  

 

Grameen Bank ni običajna banka, ampak banka za revne. Muhammad Yunus je ustanovil 

bančni sistem, ki temelji na medsebojnem zaupanju, odgovornosti, sodelovanju in 

ustvarjalnosti. Grameen Bank zagotavlja kredit za najrevnejše med revnimi na podeželju 

Bangladeša, brez kakršnega koli zavarovanja. Profesor Muhammad Yunus, ki je ustanovitelj 

in generalni direktor Grameen Bank, je obrazložil, da so finančna sredstva lahko na voljo 

revnim ljudem pod pogoji, ki so primerni in smiselni. Prepričan je, da lahko milijoni malih 

ljudi, z majhno finančno pomočjo v sklopu socialnega podjetništva in lastnim 

udejstvovanjem, ustvarijo največjo razvojno čudo. Grameen Bank ima več kot 8 milijonov 

posojilojemalcev, med katerimi je kar 97 % žensk, in zagotavlja svoje storitve v več kot 81 

tisoč vaseh Bangladeša, kar predstavlja 97 % vseh vasi v Bangladešu (Grameen Bank, 2014). 

 

Adapt je socialno podjetje v Egiptu, ki prenavlja mesta in gradi stanovanja. Adapt je ustanovil 

arhitekt Hany El Miniawy leta 1983, da bi s poceni gradbeno tehnologijo in z uporabo 

recikliranih materialov lahko omogočil gradnjo stanovanj za revne v Egiptu in drugod po 

svetu (Alžirija, Savdska Arabija). Podjetje proizvaja ustrezen gradbeni material, sprejema 

lokalne gradbene tehnike in sodeluje s skupnostjo tako, da so stanovanja prilagojena okolju. 

Ideja socialnega podjetja se osredotoča na pomanjkanje stanovanj in nečloveških življenjskih 

razmer na določenih območjih. Podjetje gradi stanovanja tudi v oddaljenih podeželskih 

območjih (npr. v puščavi) in pomaga marginalnim skupnostim (Nader, 2010; El Miniawy, 

2010). 

 

BRAC je največja razvojna organizacija na svetu, ki deluje kot socialno podjetje in ustvarja 

priložnosti za revne ljudi (zlasti ženske in otroke) po celem svetu. BRAC je ustanovil Fazle 

Hasan Abed al Sulla leta 1972. BRAC ustvarja ekosistem, v katerem imajo revni priložnost 
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izkoristiti nadzor nad svojim življenjem. Pomagati jim želijo na prehodu iz prejemnikov 

javnih pomoči v produktivne državljane. To počnejo s celostnim pristopom, zato nudijo 

mikrofinanciranje, izobraževanje, zdravstvene in pravne storitve itd. Socialna podjetja 

ustanavljajo tudi v drugih državah (v Aziji, Afriki in na Karibih) (BRAC, 2014). 

 

IPE – Instituto de Pesquisas Ecológicas je ustanovil Claudio Pádua leta 1992. IPE je 

organizacija za ohranjanje biotske raznovrstnosti s pomočjo znanosti. Inštitut je danes ena 

največjih okoljskih nevladnih organizacij v Braziliji in je priznan kot državna organizacija. 

IPE ima sedež v Nazaré Paulista (São Paulo State) in zaposluje več kot devetdeset 

strokovnjakov, ki delajo na več kot štiridesetih projektih po vsej Braziliji. IPE združuje 

raziskave, okolje, izobraževanje, obnovo habitata, sodelovanje skupnosti s trajnostnim 

razvojem in ohranjanjem krajine. IPE spoštuje tradicijo v krajih, kjer deluje, in spodbuja 

alternativne zaposlitve domačinov, kar posledično pomeni zmanjšanje človeškega pritiska na 

lokalno biotsko raznovrstnost (IPE, 2014). 

 

The Aravind Eye Care Hospital je ustanovil dr. Govindeppa Venkataswamy leta 1976, kot 

odgovor na vse večji problem slepote v Indiji. V Indiji namreč veliko ljudi oslepi zaradi 

očesne mrene. V ta namen je odprl bolnišnico, kjer »kot po tekočem traku« opravljajo 

kirurške posege in zdravijo ljudi, ki imajo probleme z očmi. Dve tretjini vseh pacientov je 

revnih in ima zato brezplačno oskrbo. Socialno podjetje je uvedlo tudi program za 

usposabljanje zdravnikov in podjetnikov, da lahko vzpostavijo in vodijo podobne sisteme 

drugod in tako pomagajo še večjemu številu ljudi. Vizija Aravinda je z inovativnim pristopom 

služiti čim večjemu številu ljudi (Aravind, 2014). 

 

Televerde's Prison Call Centers je podjetje, ki ga je ustanovil James Hooker leta 1995 v 

Phoenixu v Arizoni. Televerde je socialno podjetje, ki prodaja drago programsko in strojno 

opremo uglednim podjetjem, kot so Cisco, NetApp, Hitachi, Canon, SAP, Adope itd. 

Posebnost podjetja Televerde je, da zaposluje zapornice, ki prestajajo zaporno kazen v zvezni 

državi Arizona, v ženskem zaporu Perryville. Podjetje je začelo svojo poslovno pot v majhni 

prikolici in na začetku zaposlovalo osem zapornic, danes pa jih v štirih klicnih centrih 

zaposluje že več kot 250. Socialno podjetje omogoča zapornicam, da z delom v klicnem 

centru zaslužijo in se posledično lažje integrirajo nazaj v družbo. Po podatkih naj bi se le      

11 % zapornic, ki so delale v klicnih centrih Televerde, ponovno vrnilo v zapor, medtem ko je 

na nacionalni ravni odstotek povratnic v zapor kar 40 % (Barret, 2010; Televerde, 2014). 
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Ashoka je največja mreža socialnih podjetnikov po vsem svetu. Ustanovil jo je Bill Drayton 

leta 1980 z namenom start-up financiranja, strokovnih podpornih storitev in povezovanja v 

globalno mrežo po poslovnih in socialnih sektorjih ter platformo za ljudi, ki se posvečajo 

spreminjanju sveta. Ashoka je socialno podjetje, ki s partnerji po vsem svetu skuša reševati 

socialne probleme z uporabo podjetniških talentov in novih idej (Ashoka, 2014). 

 

Fifteen je restavracija v Londonu, ki jo je odprl Jamie Oliver leta 2002 in deluje kot socialno 

podjetje. Socialno podjetje omogoča mladim brezposelnim ljudem, ki niso zaključili 

obveznega šolanja, učenje dela v gostinstvu. Cilj je prepričati mlade (med 18 in 24 let), da 

začnejo verjeti vase in si ustvarijo lastno prihodnost. V ta namen je leta 2002 zaposlil 15 

mladih vajencev, ki so se učili in kuhali skupaj s 25 profesionalnimi kuharji in mentorji. Od 

takrat je že več kot 350 mladih diplomiralo in začelo svojo poslovno pot. Po uspehu vodilne 

londonske restavracije je Jamie Oliver odprl še dve drugi restavraciji v Amsterdamu 

(december 2004) in Cornwallu (maj 2006) (Fifteen, 2014). 

 

 

2.3 Socialno podjetništvo v Sloveniji 

 

2.3.1 Zgodovina socialnega podjetništva  

 

V Sloveniji ima socialno podjetništvo dolgoletno tradicijo, saj lahko prve zametke socialnega 

podjetništva najdemo že v 13. in 14. stoletju, ko so se ustanavljale različne organizacije 

(obrtniški cehi, verske dobrodelne organizacije, razni skladi) (MDDSZ, 2011). Pri razvoju 

socialnih in dobrodelnih dejavnosti v naslednjih stoletjih je pomembno vlogo igrala katoliška 

cerkev na Slovenskem (OECD, 2010). Prelomnica za razvoj zadružništva (zasnova za 

socialno podjetništvo) se je zgodila leta 1848 (meščanska revolucija) z zemljiško odvezo in 

koncem fevdalnega družbenega reda (MDDSZ, 2013).  

 

Pobudnik razvoja zadružništva na Slovenskem je bil Janez Evangelist Krek (duhovnik in 

krščanski socialist), ki je začel v pomoč kmetom organizirati denarne zadruge (posojilnice), 

gospodarske zadruge, obrtne zadruge, zadruge za blagovni promet, mlekarske zadruge ipd. 

(Česen, 2012). Zadruge imajo v Sloveniji več kot 140-letno tradicijo, saj je bil prvi zakon o 

zadružništvu sprejet že leta 1873. Zakon je spodbudil razvoj in ustanavljanje hranilnic, 

kmetijskih in obrtnih zadrug, posojilnic ter kasneje tudi specializiranih zadrug in Vzajemne 
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zavarovalnice (MDDSZ, 2013).  Zakon o zadružništvu je ob koncu 19. stoletja predstavljal za 

kmete, delavce in obrtnike varovalni mehanizem proti naraščajočemu kapitalizmu (OECD, 

2010). V času pred drugo svetovno vojno je bila v Sloveniji razgibana socialno-podjetniška 

mreža, ki je vključevala razna združenja, zadruge, dobrodelne  in strokovne organizacije, 

sindikate in razne zveze (MDDSZ, 2011). Po koncu druge svetovne vojne je uvedba 

socialističnega družbenega sistema prekinila dolgo tradicijo socialnega podjetništva, njegove 

naloge pa je prevzel javni sektor (OECD, 2010). Javni sektor je v obdobju socializma prevzel 

skoraj vse funkcije civilnodružbenih organizacij. Država je dovoljevala le eno vrsto 

civilnodružbenih organizacij, in sicer društev. V tem obdobju je bilo število organizacij 

civilne družbe manjše kot v obdobju med prvo in drugo svetovno vojno (Rakar in drugi, 

2011). V petdesetih letih so tako zadruge izgubile najbolj temeljno značilnost zadružništva, in 

sicer odprto članstvo in demokratičen nadzor nad člani (MDDSZ, 2013). V poročilu OECD-ja 

lahko preberemo, da je prekinjen razvoj socialne ekonomije v socialističnem času še vedno 

ovira, ki ogroža sedanji razvoj socialnega podjetništva v Sloveniji (OECD, 2010). Po letu 

1974 je država začela ponovno spodbujati razvoj organizacij civilne družbe. Najintenzivnejše 

povečanje števila organizacij je bilo med letoma 1975 in 1985, ko se je število društev 

povečalo za skoraj 50 % (Rakar in drugi, 2011). 

 

Po osamosvojitvi Slovenije, ko je le-ta postala samostojna demokratična država, je bil sprejet 

nov socialni program z namenom korporativističnega prestrukturiranja socialne države 

(OECD, 2010). »V Sloveniji so spremembe potekale postopno v smeri dualnega modela, ki 

vsebuje elemente konservativno-korporativističnega sistema blaginje in socialno-

demokratskega sistema blaginje. Vsi ti elementi pomembno vplivajo na to, kakšno vlogo v 

spreminjajočem sistemu blaginje prevzema sektor civilne družbe, in od tega je v veliki meri 

odvisen tudi civilni dialog med državo in sektorjem civilne družbe.« (Rakar in Črnak-Meglič 

2010, str. 8) Socialni program se je izvajal postopoma, toda država ni zmanjšala socialno 

storitvenih stroškov in ne števila javnih uslužbencev ter še vedno ohranila svojo dominantno 

vlogo pri preskrbi z javnimi storitvami in dobrinami (OECD, 2010). Slovenija je ohranila v 

obdobju socializma obsežno zgrajeno in decentralizirano mrežo javnega sektorja, ki ostaja 

tudi v današnjem času bistvena značilnost sistema blaginje. Slovenija namreč ni izkusila t. i. 

»blaginjske razpoke« (umika države iz zagotavljanja storitev na mnogih področjih v sistemu 

blaginje), ki so jo v obdobju tranzicije doživele druge postsocialistične države. Zaradi t. i. 

»blaginjske razpoke« v Sloveniji ni prišlo do spodbujanja razvoja civilne družbe. Civilna 

družba ima zato še vedno majhno in marginalno vlogo, ki je omejena le na zapolnjevanje 
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luknje javnega sektorja. Javni sektor ima dominantno vlogo pri zagotavljanju storitev, kar 

predstavlja veliko oviro za organizacije civilne družbe (Rakar in Črnak-Meglič, 2010). 

Organizacije civilne družbe so dobile svojo priložnost tam, kjer so se pojavile nove 

neizpolnjene potrebe, ki jih javne agencije niso uspele pravočasno urediti. Predvsem potrebe 

lokalnih skupnosti po inovativnih rešitvah, kot so pomoč na domu, varstvo otrok, recikliranje, 

so priložnost za socialno podjetništvo v Sloveniji (OECD, 2010). Marginalna in majhna vloga 

organizacij civilne družbe, v primerjavi z javnim sektorjem, sta tudi posledica slabih 

finančnih spodbud in subvencij države. Slovenija bi morala za izboljšanje položaja 

organizacij civilne družbe povečati javno financiranje organizacij ter z različnimi ukrepi in 

zakonodajo spodbujati financiranje tudi iz drugih (nejavnih) virov (Rakar in Črnak-Meglič, 

2010).  

 

OECD v svojem poročilu ugotavlja, da so glede na zgodovinski razvoj socialnega 

podjetništva v Sloveniji zaviralni dejavniki razvoja socialnega podjetništva v Sloveniji 

sledeči: 

 konceptualna zmeda; 

 stigmatizacija podjetništva in pomanjkanje pozitivne vizije podjetnikov in 

podjetništva; 

 pomanjkanje podjetniških sposobnosti organizacij socialne ekonomije; 

 nejasna vloga socialne ekonomije v slovenskem socialnem sistemu; 

 močna stigmatizacija nekaterih ciljnih skupin; 

 razkorak med socialno ekonomijo in državo ter njuna nizka raven komunikacije; 

 nedokončana decentralizacija – odsotnost posredniških ustanov med občino in državo 

(OECD 2010, str. 12). 

 

2.3.2 Pravna ureditev socialnega podjetništva  

 

Državni zbor Republike Slovenije je 7. marca 2011 sprejel Zakon o socialnem podjetništvu (v 

nadaljevanju ZSocP), ki je bil objavljen v Uradnem listu RS št. 20/2011 dne 18. marca 2011. 

V veljavo je stopil petnajsti dan po objavi v Uradnem listu RS in se pričel uporabljati 1. 

januarja 2012 (ZSocP, 2011). 
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Zakon natančno opredeljuje socialno podjetništvo, cilje in načela socialnega podjetništva, 

določa dejavnosti in pogoje zaposlovanja, predpisuje pogoje za pridobitev statusa socialnega 

podjetja in pogoje poslovanja socialnih podjetij. Poleg tega ureja še načrtovanje in 

spodbujanje razvoja socialnega podjetništva ter obravnava vlogo in pristojnosti občin pri 

načrtovanju in izvajanju politik socialnega podjetništva (ZSocP, 2011). 

 

Področja dejavnosti socialnega podjetništva so na podlagi tretjega odstavka 5. člena ZSocP-a 

opredeljene v Uredbi o določitvi dejavnosti socialnega podjetništva, ki je bila objavljena v 

Uradnem listu RS št. 54/2012 dne 17. julija 2012, in v Uredbi o spremembah in dopolnitvah 

Uredbe o določitvi dejavnosti socialnega podjetništva, ki je bila objavljena v Uradnem listu 

RS št. 45/14 dne 20. junija 2014. Dejavnosti se torej lahko opravljajo na področjih: 

 socialnega varstva;  

 družinskega varstva;  

 varstva invalidov;  

 znanosti, raziskovanja, izobraževanja in vzgoje;  

 zagotavljanja in organiziranja mladinskega dela;  

 varstva in promocije zdravja; 

 zagotavljanja socialne vključenosti, spodbujanja zaposlovanja in poklicnega 

usposabljanja oseb, ki so brezposelne ali jim grozi brezposelnost;  

 posredovanja zaposlitve osebam iz 6. člena ZSocP-a, vključno z dejavnostjo 

zagotavljanja dela takšnih delavcev drugemu delodajalcu;  

 ekološke proizvodnje hrane;  

 ohranjanja narave, urejanja in varstva okolja in zaščite živali;  

 spodbujanja uporabe obnovljivih virov energije in razvoja zelene ekonomije;  

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

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

(socialni turizem); 

 trgovine za socialno ogrožene osebe (socialna trgovina), trgovine, 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;  
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 kulture, tehnične kulture in ohranjanja kulturne, tehnične in naravne dediščine;  

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

 reševanja in zaščite;  

 spodbujanja razvoja lokalnih skupnosti;  

 podpornih storitev za socialna podjetja (Uredba o določitvi dejavnosti socialnega 

podjetništva, 2012 in Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o določitvi 

dejavnosti socialnega podjetništva, 2014).  

 

Ti dve uredbi sta pomembni za socialna podjetja tipa A (ki jih opisujemo v nadaljevanju), saj 

bodo status tega tipa podjetja pridobile samo organizacije, ki bodo izvajale katero od (v 

uredbah) naštetih dejavnosti in samo za te dejavnosti bodo imele možnost koriščenja 

finančnih sredstev (Mevlja in Podmenik, 2013).  

 

Status socialnega podjetja pridobi nepridobitna pravna oseba (društvo, zavod, ustanova, 

gospodarska družba, zadruga, ki ni ustanovljena izključno z namenom pridobivanja dobička 

in ustvarjenega dobička ne deli) na podlagi 8. člena ZSocP-a. Nepridobitna pravna oseba 

lahko pridobi dva različna tipa socialnega podjetja, in sicer glede na dejavnost socialnega 

podjetništva, ki ga bo opravljala (socialno podjetje tipa A), ali pa glede na ciljno skupino 

ljudi, ki jih bo zaposlovala (socialno podjetje tipa B). Če bo nepridobitna organizacija  trajno 

zaposlovala najmanj enega delavca v prvem letu in najmanj dva delavca v nadaljnjih letih 

poslovanja in opravljala vsaj eno izmed dejavnosti, ki so naštete v prejšnjem odstavku, 

pridobi status socialnega podjetja tipa A. Če pa nepridobitna pravna oseba zaposli najmanj 

tretjino delavcev iz 6. člena ZSocP-a od vseh zaposlenih delavcev, pridobi status socialnega 

tipa B. Nepridobitna pravna oseba mora izpolnjevati tudi druge pogoje, ki jih določata ZSocP 

in zakon, ki ureja pravno organiziranost posamezne vrste. ZSocP v 6. členu določa 

najranljivejšo skupino ljudi na trgu dela. Sem spadajo: 

 invalidi;  

 brezposelne osebe z ugotovljenimi trajnimi posledicami telesnih ali duševnih okvar ali 

bolezni in imajo zato bistveno manjše možnosti zaposlitve ali ohranitve zaposlitve ali 

možnosti napredovanja;  

 dolgotrajno brezposelne osebe (osebe, ki so brez zaposlitve 24 mesecev ali več);  

 iskalci prve zaposlitve (brezposelne osebe, ki so na zavodu prijavljene več kot šest 

mesecev in jim je po zaključku izobraževanja to prva zaposlitev);  
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 težje zaposljive osebe (starejši nad 55 let, pripadniki romskih skupnosti, mladoletniki 

brez zaključenega osnovnega ali nižjega poklicnega izobraževanja, osebe, ki več kot 

šest mesecev niso imele redno plačane zaposlitve in so bivši zaporniki, begunci, osebe 

vključene v program integracije ali osebe v programu, bivši odvisniki od drog ali 

alkohola, brezdomci) (ZSocP, 2011).  

 

Nepridobitna pravna oseba, ki se želi registrirati kot socialno podjetje, mora vložiti vlogo za 

registracijo socialnega podjetja na pristojen registrski organ. K vlogi za registracijo mora 

priložiti akt o ustanovitvi oziroma temeljni akt socialnega podjetja. Akt o ustanovitvi 

socialnega podjetja mora poleg vsebine, ki jo določajo zakoni, ki urejajo pravno 

organiziranost posamezne vrste nepridobitne pravne osebe, vsebovati še vse druge elemente, 

ki so določeni v 12. členu ZSocP-a. K vlogi morajo priložiti tudi listine, ki so določene v 

prvem odstavku 14. člena ZSocP-a (sklep ustanoviteljev, da nameravajo poslovati kot 

socialno podjetje, osebna imena, EMŠO, državljanstvo in naslov bivališča vseh oseb, ki imajo 

pooblastila za zastopanje, in dokazilo o višini morebitnih sredstev za začetek dela oziroma 

vrednost premoženja društva) (MDDSZ, 2014d). Nepridobitna pravna oseba pridobi status 

socialnega podjetja z vpisom dostavka »socialno podjetje« ali okrajšavo »so. p.« pri firmi ali 

imenu v register ali javno evidenco in nato lahko začne poslovati kot socialno podjetje. 

(ZSocP, 2011). 

 

ZSocP ureja tudi posebne pogoje poslovanja socialnih podjetij: 

 posebnosti vodenja računovodstva v socialnih podjetjih ne glede na njihovo 

pravnoorganizacijsko obliko določa poseben računovodski standard za socialna 

podjetja SRS 40 – Računovodske rešitve v socialnih podjetjih, ki je bil objavljen v 

Uradnem listu RS št. 2/12 dne 9. januarja 2012 (SRS 40, 2012); 

 posebnosti pravice članov, ki v socialnem podjetju odločajo po načelu enakopravnosti 

(vsak član en glas); 

 posebnosti delavcev, prostovoljcev in uporabnikov pri upravljanju socialnega podjetja, 

kljub temu, da niso člani socialnega podjetja. Vsem naštetim mora biti zagotovljena 

možnost sodelovanja pri upravljanju podjetja (vsaj na odločitve, ki so pomembne za 

njihovo delo in kakovost proizvedenih izdelkov ali storitev); 

http://www.uradni-list.si/1/content?id=107080#!/Spremembe-in-dopolnitve-SRS-2006-in-SRS-40-%282012%29-Racunovodske-resitve-v-socialnih-podjetjih-%282012%29
http://www.uradni-list.si/1/content?id=107080#!/Spremembe-in-dopolnitve-SRS-2006-in-SRS-40-%282012%29-Racunovodske-resitve-v-socialnih-podjetjih-%282012%29
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 socialno podjetje mora zagotavljati trajno izpolnjevanje pogojev glede števila 

zaposlenih delavcev in posebnih pogojev glede strukture zaposlenih delavcev,  v delo 

lahko trajno ali začasno vključuje prostovoljce; 

 dobiček in presežek prihodkov mora socialno podjetje namenjati za investicije v 

osnovna sredstva, potrebna za opravljanje dejavnosti, ohranjanje in povečanje števila 

delovnih mest, pokrivanje izpada prihodkov delavcev iz 6. člena ZSocP-a, 

izobraževanje in usposabljanje zaposlenih, druge razvojne in nepridobitne dejavnosti, 

povečanje socialnega premoženja in delitev dobička, če je to skladno z zakoni; 

 socialno podjetje se lahko spoji le k drugemu socialnemu podjetju; 

 po zaključenem postopku likvidacije se premoženje, ki je ostalo, lahko prenese le na 

drugo socialno podjetje, nepridobitno pravno osebo ali občino (ZSocP, 2011). 

 

V podpoglavju 2.4 opisujemo obstoječe pobude za spodbujanje socialnega podjetništva v 

Sloveniji, vendar tudi ZSocP v 32. členu predlaga spodbujanje razvoja socialnega 

podjetništva s štirimi ukrepi: 

1. Ukrep spodbujanja socialnega podjetništva zajema finančne in druge ukrepe za 

promocijo, razvoj sistema informiranja, izobraževanja, za vzpostavitev sklada za 

spodbujanje socialnega podjetništva, za razvoj podpornih storitev, za vključevanje 

občin v izvajanje politik in ukrepov, iskanje novih poslovnih priložnosti za socialna 

podjetja in izvajanje raziskav ter ugotavljanja možnosti izvajanja javnih storitev v 

socialnih podjetjih. 

2. Ukrep oblikovanja ugodnega podjetniškega okolja zajema finančne in druge ukrepe za 

zagotavljanje prostorskih, tehničnih in drugih pogojev za nastajanje in delovanje 

socialnih podjetij. 

3. Ukrep spodbujanja zaposlovanja v socialnih podjetjih zajema izvajanje ukrepov 

aktivne politike zaposlovanja za socialna podjetja. 

4. Ukrep za omogočanje dostopa do virov financiranja naložb v socialna podjetja za 

ustanavljanje in poslovanje socialnih podjetij (ZSocP, 2011). 

 

Izvajanje zgoraj naštetih ukrepov naj bi se uredilo s sprejetjem Strategije razvoja socialnega 

podjetništva za obdobje 2013–2016, ki ga je pripravil Svet za socialno podjetništvo, sprejela 

pa Vlada Republike Slovenije dne 25. julija 2013 (MDDSZ, 2013). 

 



22 

 

ZSocP določa še posebne spodbude za socialno podjetništvo, in sicer za zaposlovanje 

invalidov, za zaposlovanje drugih najranljivejših skupin na trgu dela, spodbude za vodenje 

poslovanja in druge posebne spodbude, kot so npr. »oprostitve olajšav ali prednosti za 

socialna podjetja, ki zagotavljajo enake konkurenčne možnosti socialnih podjetij z drugimi 

gospodarskimi subjekti« (ZSocP, 2011). 

 

2.3.3 Trenutno stanje in priložnosti socialnega podjetništva v Sloveniji 

 

Iz evidence socialnih podjetij, ki jo na podlagi določb Zakona o socialnem podjetništvu vodi 

Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve, je razvidno, da ima Slovenija na dan 23. 

junija 2014 registriranih 44 socialnih podjetij (MDDSZ, 2014a ). Glede na pravno- 

organizacijsko obliko imamo v Sloveniji registriranih štirinajst društev, sedem družb z 

omejeno odgovornostjo, eno ustanovo oziroma fundacijo, sedem zadrug in petnajst zavodov, 

ki so pridobila status socialnega podjetja (MDDSZ, 2014a). 

 

V tabeli 2.2 so prikazane glavne dejavnosti socialnih podjetij v Sloveniji. Glede na področja 

dejavnosti vidimo, da je največ socialnih podjetij v Sloveniji dejavnih na področju ohranjanja 

narave, urejanja in varstva okolja in zaščite živali in na področju trgovine za socialno 

ogrožene osebe (socialna trgovina), trgovine, 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. Največje število socialnih podjetij v Sloveniji pa spada v tri dejavnosti, in sicer: 

drugo socialno varstvo brez nastanitve za starejše in invalidne osebe, drugo drugje 

nerazvrščeno socialno varstvo brez nastanitve in dejavnost drugje nerazvrščenih članskih 

organizacij (MDDSZ, 2014a, Uredba o določitvi dejavnosti socialnega podjetništva, 2012 in 

Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o določitvi dejavnosti socialnega podjetništva, 

2014). 
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Tabela 2.2: Glavna dejavnost socialnih podjetij v Sloveniji 

 

Glavna dejavnost socialnega podjetja Število 

so.p 

01.280 Gojenje začimbnih, aromatičnih in zdravilnih rastlin 1 

01.500 Mešano kmetijstvo 1 

38.110 Zbiranje in odvoz nenevarnih odpadkov 1 

39.000 Saniranje okolja in dr. ravnanje z odpadki 1 

46.190 Nespecializirano posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov 1 

47.110 Trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z živili  1 

47.290 Druga trg. na drob. v spec. prod. z živili 1 

47.790 Trgovina na drobno v prodajalnah z rabljenim blagom 1 

55.201 Počitniški domovi in letovišča 1 

56. 101 Restavracije in gostilne 1 

71.111 Arhitekturno projektiranje 1 

71.129 Druge inženirske dejavnosti in tehnično svetovanje 1 

72.200 Raziskovalna in razvojna dejavnost na področju družboslovja in 

humanistike 

1 

74.900 Drugje nerazvrščene strokovne in tehnične dejavnosti 1 

82.300 Organiziranje razstav, sejmov, srečanj 1 

85.590 Drugje nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje 2 

85.600 Pomožne dejavnosti za izobraževanje 1 

87.100 Dejavnost nastanitvenih ustanov za bolniško nego 1 

88.109 Drugo socialno varstvo brez nastanitve za starejše in invalidne osebe 4 

88.991 Dejavnost humanitarnih in dobrodelnih organizacij 1 

88.999 Drugo drugje nerazvrščeno socialno varstvo brez nastanitve 3 

91.040 Dejavnost botaničnih in živalskih vrtov, varstvo naravnih vrednot 1 

93.110 Obratovanje športnih objektov 1 

94.120 Dejavnost strokovnih združenj 2 

94.991 Dejavnost invalidskih organizacij 1 

94.999 Dejavnost drugje nerazvrščenih članskih organizacij 11 

96.090 Druge storitvene dejavnosti, drugje nerazvrščene  1 

Vir: Prirejeno po MDDSZ (2014a) 
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Glede na statistične regije Slovenije je socialnih podjetij največ v Pomurski regiji, kjer je 

štirinajst registriranih socialnih podjetij, sledi ji Podravska regija, kjer je registriranih osem 

socialnih podjetij, v Osrednjeslovenski regiji je registriranih šest socialnih podjetij, v Obalno-

kraški regiji jih je pet, v Savinjski regiji so registrirana tri socialna podjetja, v Zasavski in 

Gorenjski regiji po dve socialni podjetji, v Goriški, Jugovzhodni, Spodnjeposavski in Koroški 

regiji po eno socialno podjetje, v Notranjsko-kraški regiji pa ni registriranega nobenega 

socialnega podjetja (MDDSZ, 2014a). 

 

Največ priložnosti za razvoj socialnega podjetništva je v regijah, kjer je brezposelnost zelo 

visoka, to sta pri nas Prekmurje in Koroška (Humar, 2011). 

 

V zborniku Socialno podjetništvo – izzivi in perspektive lahko preberemo, da so glede na 

opravljene raziskave največje priložnosti socialnega podjetništva v Prekmurju ohranjanje 

kulturne in stavbne dediščine, energetska samozadostnost, obmejna območja, ekološka 

pridelava in dopolnilne dejavnosti na kmetijah (Radej, 2013). Največje priložnosti za socialno 

podjetništvo v slovenski Istri pa so ekološka pridelava in predelava, turizem, socialno ter 

družinsko varstvo, ohranjanje narave, urejanje in varstvo okolja ter zaščita živali, trgovina, ki 

prodaja izdelke majhnih lokalnih proizvajalcev (Podmenik in Mevlja, 2013). V Sloveniji bodo 

vse večje potrebe po določenih vrstah storitev (storitve za otroke, starejše, mlade) in vse večja 

nemoč javnega sektorja bo odprla nove možnosti razvoja socialnega podjetništva v Sloveniji. 

Tudi zagotavljanje delovnih mest brezposelnim s specifičnimi kompetencami in težje 

zaposljivim osebam je priložnost za slovensko socialno podjetništvo (Kovač, 2010).  

 

Avtorji Primerjalne študije: Italija, Avstrija, Slovenija – uvajanje socialnega podjetništva v 

Sloveniji vidijo priložnost socialnega podjetništva v Sloveniji predvsem z umestitvijo socialne 

ekonomije v družbeno-ekonomski sistem, z vzpostavitvijo podpornih mrež v okviru lokalnih 

skupnosti, z zagotovitvijo načrtnega, sistemskega in dolgoročnega financiranja programov 

socialnega podjetništva, z zakonsko rezervacijo določenih del oziroma storitev predvsem v 

sektorju javnih naročil, s povečanjem promocije socialnega podjetništva, v pospeševanju 

deficitarnih dejavnosti (turizem, razvoj podeželja), v fleksibilnem sistemu socialne ekonomije 

in v izobraževanju in usposabljanju strokovnih sodelavcev, prostovoljcev in menedžerjev 

(Branco in drugi, 2004). 

 

 



25 

 

2.4 Pregled obstoječih pobud za spodbujanje socialnega podjetništva v Sloveniji 

 

 

2.4.1 Izboljšanje socialne vključenosti na lokalni ravni prek socialne ekonomije – 

poročilo za Slovenijo 

 

Izboljšanje socialne vključenosti na lokalni ravni prek socialne ekonomije – poročilo za 

Slovenijo so podali člani Sekretariata OECD LEED in zunanji strokovnjaki, ki so v Sloveniji 

leta 2010 preučili dejansko in potencialno vlogo socialnega podjetništva v Sloveniji. Na 

podlagi ugotovitev so podali poročilo za Slovenijo, v katerem ugotavljajo, kakšno podporo bi 

Slovenija potrebovala, da bi lahko uresničila potencial socialnega podjetništva. Avtorji te 

študije so na podlagi številnih in raznolikih mednarodnih izkušenj Sloveniji podali spodaj 

opisana priporočila (OECD, 2010).  

 

Prvo priporočilo je, da pravni in davčni okvir za socialno podjetništvo ne bi smel biti 

prestrogo urejen ali obremenilen in naj ne bi ustvarjal ovir za socialno podjetništvo. Drugo 

priporočilo temelji na okvirih politike, ki naj bi v celoti priznavale stroške socialnih in 

gospodarskih dejavnosti in pozitivne zunanje učinke, ki jih socialna podjetja ustvarjajo. V 

tretjem priporočilu piše, da naj bi zakon o socialnem podjetništvu zagotavljal podobne ravni 

dostopov do trgov, zlasti do trgov javnih naročil in sisteme porokov, kot jih ima za ostale 

konkurenčne organizacijske oblike. V nadaljevanju priporočila piše, da naj bi zakonodaja 

uredila cilje in omejitve socialnih podjetij, da bi bilo treba izvesti vrsto podjetniških politik, ki 

so v skladu s specifičnimi značilnostmi socialnih podjetij (predvsem neobdavčljivost 

dobičkov, ki se prenesejo v nedeljive prihranke), socialna podjetja naj bi imela podobno 

predznanje in podporo, kot jo imajo konkurenčnejše organizacijske oblike, vključno s 

podporo za novoustanovljena podjetja (financiranje, svetovanje). OECD v nadaljevanju 

priporoča razvijanje in zagotavljanje sredstev za strategijo izboljševanja socialne in 

gospodarske učinkovitosti in krepitev zmogljivosti uveljavljenih članov socialnega 

podjetništva kot tudi krepitev novih organizacijskih oblik socialnih podjetij. Priporočajo, da 

naj bi bilo socialno podjetništvo deležno podpore pri razvijanju lastnih samoregulativnih 

značilnih struktur, ki naj bi bile v celoti priznane z enakim statusom na različnih vladnih 

prizoriščih oblikovanja politik. Po njihovem priporočilu bi bilo treba uvesti jasne in 

učinkovite politike partnerstva med javnimi in zasebnimi agencijami in socialnimi podjetji, 

tako da bi socialna podjetja lahko imela pomembnejšo vlogo pri razpisih in javnih delih ter pri 
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izvajanju javnih storitev. Treba bi bilo oblikovati strategije razvoja skupnosti in oživitve 

podeželja za prikrajšane skupnosti preko procesa soupravljanja med občinskimi in 

regionalnimi organi s socialnimi organizacijami. Priporočajo spremembe politik trga dela, 

predvsem pravičnejšo razporeditev med vsemi kategorijami prikrajšanih ljudi in ne samo 

starejših, dolgo brezposelnih in študentov (OECD, 2010). 

 

OECD poleg zgoraj naštetih splošnih priporočil priporoča še reševanje negativne podobe 

zadrug, in sicer z vzpostavitvijo modernizacijskih ukrepov za izgradnjo demokratičnih in k 

skupnosti usmerjenih struktur, podporo njihovi neodvisnosti in preoblikovanje članskih in 

vodstvenih struktur ali pa vključitev v nove pobude za socialno podjetništvo. Priporočajo še 

spodbujanje novih zadrug na področjih vključevanja v delo in socialnovarstvenih storitev, ki 

temeljijo na uporabnikih. Po njihovem mnenju bi morala slovenska zakonodaja urediti 

predkupno pravico delavcem, če gre njihov delodajalec v stečaj, kjer se brezposelnost pretvori 

v lastniški kapital v novi zadrugi (primer Marcorov zakon v Italiji) (OECD, 2010). 

 

Za neprofitne organizacije OECD priporoča predvsem obravnavanje pomanjkanja začetnega 

kapitala, podpore denarnega toka v razpisih, šibko finančno podporo in državne subvencije. 

Treba bi bilo okrepiti zmogljivosti in spodbuditi združitve med neprofitnimi organizacijami in 

nevladnimi organizacijami. Treba bi bilo tudi razviti nov program za preoblikovanje 

nevladnih organizacij v socialna podjetja, s čimer bi lahko okrepile svoje dejavnosti in 

posledično povečale zaupanje v socialna podjetja. Predlagajo še razvoj sistema prenosa 

dobička, pri katerem bi se javni dobički prenesli na nevladne organizacije za krepitev 

zmogljivosti struktur v lastni skupnosti, treba bi bilo podpreti razvoj človekoljubnih ustanov 

skupaj z davčnimi olajšavami in okrepiti prostovoljstvo ter izenačiti status javnih in zasebnih 

ustanov v razpisih (OECD, 2010). 

 

OECD v poročilu priporoča tudi izboljšanje vzdržnosti socialnih podjetij znotraj razpisanega 

režima, saj mora le-ta biti povezana s socialnimi stroški delovanja na trgu s prikrajšanimi 

osebami. Po njihovem mnenju bi bilo treba razviti ustrezno ovrednotene sisteme, podobne kot 

za invalide. Slovenija bi morala uporabiti evropske programe financiranja za vzpostavitev 

razvojne strategije za socialno podjetništvo, s čimer bi se izgradil in okrepil sektor. Slovenija 

bi morala okrepiti svoje podporno okolje z okrepitvijo povezav s centri za socialno delo in 

zaposlitvenimi agencijami, s podporo z začetnim kapitalom, socialnimi inkubatorji itd. Uvesti 

bi bilo treba študijske programe socialnega podjetništva, treba bi bilo razviti strategijo 
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spodbujanja pretvorbe javnih podjetij v socialna podjetja, ustanovil bi se lahko posojilni sklad 

za socialna podjetja, podpirati bi bilo treba mreženje in medsebojno učenje ter izmenjavo 

izkušenj med socialnimi podjetniki. Priporočajo tudi novo WISE
7
 strategijo, ki vključuje 

vlogo WISE kot predhodnega zaposlitvenega modela, ki bi bil povezan sistem, v katerem 

denar spremlja prikrajšano osebo, ki jo organizacija za usposabljanje lahko kadarkoli sprejme. 

Treba bi bilo izboljšati vključevanje invalidov na trg dela, razviti strategijo za socialna 

podjetja, ki bi lahko bila kot dopolnilo ali alternativa javnemu sektorju (predvsem dnevna 

nega za starejše in varstvo otrok). Treba bi bilo razviti promocijsko strategijo za okrepitev 

zaupanja v sektor (npr. letne nagrade za najboljša socialna podjetja), treba bi bilo spodbujati 

razvijanje in spremljanje meritvenih sistemov za prikazovanje dodane vrednosti socialnih 

podjetij. OECD v Sloveniji priporoča še spodbujanje človekoljubja, ki v državah EU-ja in 

ZDA pomembno  prispeva k financiranju socialne ekonomije in strukturi civilne družbe, 

podpiranje vloge sindikatov v socialnih podjetjih in zagotoviti vključenost interesnih skupin v 

soupravljanje in oblikovanje v razvoju okvirov politike na nacionalni ravni (OECD, 2010). 

 

2.4.2 Pobuda za socialno podjetništvo – ustvarjanje ekosistema za spodbujanje 

socialnih podjetij kot ključnih akterjev socialnega podjetništva in socialnih 

inovacij 

 

Evropska komisija je v Sporočilu Komisije Evropskemu parlamentu, Svetu, Ekonomsko- 

socialnemu odboru in Odboru regij podala Pobudo za socialno podjetništvo – ustvarjanje 

ekosistema za spodbujanje socialnih podjetij kot ključnih akterjev socialnega podjetništva in 

socialnih inovacij, da bi pomagala socialnim podjetjem, ki so okoljsko zelo odgovorna, bolje 

unovčiti dodano družbeno vrednost. Komisija v tem poročilu ne nalaga obveznih normativnih 

opredelitev, ampak samo predlaga pristop za ustvarjanje inovacij socialnih podjetij. Cilj 

predlagane pobude je kratkoročen načrt v podporo razvoju socialnih podjetij ključnim 

akterjem socialnega podjetništva in socialnim inovatorjem ter začeti razpravo o srednje-

dolgoročnih zamislih (Evropska komisija, 2011). 

 

Evropska komisija v Pobudi za socialno podjetništvo – ustvarjanje ekosistema za spodbujanje 

socialnih podjetij kot ključnih akterjev socialnega podjetništva in socialnih inovacij predlaga 

»akcijski načrt, s katerim želi splošno podpreti socialne inovacije ter tako poenostaviti uvedbo 

                                                 
7
 WISE – Work Integration Social Enterprises (Defourny in Nyssens, 2008). 
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prikrojenega »ekosistema« v partnerstvu z akterji sektorja in državami članicami (Evropska 

komisija 2011, str. 6). 

 

Evropska komisija predlaga enajst ukrepov, s katerimi bi spodbudili socialno podjetništvo. Za 

boljši dostop do finančnih sredstev predlaga štiri ukrepe. Kot prvi ukrep predlaga evropski 

regulativni okvir za solidarne naložbene sklade, ki naj bi socialnim podjetnikom zagotavljal 

lažji dostop do finančnih sredstev. Kot drugi ukrep Evropska komisija predlaga olajševanje 

dostopa do mikrokreditov v okviru evropskega mikrofinančnega instrumenta Progress ter 

bolje analizirati, spodbujati in olajšati pravno in institucionalno okolje mikrokreditov. 

Evropska komisija kot tretji ukrep predlaga uvedbo evropskega finančnega instrumenta s 

sredstvi v višini 90 milijonov evrov ter posledično socialnim podjetjem zagotoviti lažji dostop 

do finančnih sredstev za ustanovitev, razvoj in širitev podjetja. V četrtem ukrepu Evropska 

komisija predlaga, da se od leta 2014 v Uredbo o Evropskem skladu za razvoj podeželja in 

evropskih strukturnih skladih uvede prednost za naložbe v socialna podjetja. Komisija za 

razvoj orodij za boljše razumevanje socialnega sektorja in večjo prepoznavnost socialnega 

podjetništva predlaga kot peti ukrep opredelitev najboljših praks in vzorčnih modelov 

socialnih podjetij v Evropi, kot šesti ukrep predlaga ustanovitev javne baze podatkov o 

oznakah in certifikatih, s sedmim ukrepom želi spodbuditi vzajemno učenje in okrepiti 

sposobnosti nacionalnih in regionalnih uprav za večjo podporo, spodbujanje in financiranje 

socialnih podjetij. Za okrepitev menedžerskih zmogljivosti, strokovnosti in povezovanja 

socialnih podjetij v mrežo Evropska komisija predlaga ustanovitev enotne večjezične 

elektronske platforme za zbiranje informacij in izmenjavo izkušenj o socialnem podjetništvu 

ter povečanje razpoznavnosti in dostopnosti do programov Skupnosti, ki lahko socialnim 

podjetjem zagotovijo podporo (npr. Erasmus in Horizon 2020). Evropska komisija želi z 

zadnjimi tremi ukrepi izboljšati pravno okolje za socialna podjetja, zato kot deveti ukrep 

predlaga poenostavitev Uredbe o Statutu Evropske zadruge (predvsem zmanjšanje 

neodvisnosti od nacionalnih zakonodaj in poenostavitev ustanavljanja zadrug), hkrati predlaga 

še spodbujanje čezmejne dejavnosti fundacij, ki jo bi uredila z Uredbo o Statutu Evropske 

fundacije, in študijo o položaju vzajemnih družb v vseh državah članicah. Kot predzadnji 

ukrep Evropska komisija predlaga, da se v okviru javnih naročil poveča poudarek na 

kakovosti, predvsem pri socialnih in zdravstvenih storitvah, ter preuči upoštevanje delovnih 

pogojev delavcev, ki proizvajajo storitve ali dobrine. Kot zadnji ukrep Evropska komisija 

predlaga poenostavitev izvajanja pravil o državnih pomočeh za socialne in lokalne storitve, ki 

bi koristile tudi socialnim podjetjem , če le-te zagotavljajo storitve (Evropska komisija, 2011). 
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2.4.3 Spodbujanje socialnega podjetništva, zaposlovanja in kreativnosti v slovenskih 

regijah    

 

Regijska razvojna agencija Severne Primorske je predlagatelj projekta z nazivom Spodbujanje 

socialnega podjetništva, zaposlovanja in kreativnosti v slovenskih regijah. Nosilec projekta je 

Slovenski forum socialnega podjetništva s pomočjo partnerjev, ki so sodelovalni pri projektu 

(Skupnost občin Slovenije, fundacija za izboljšanje zaposlitvenih možnosti Prizma, RRA-ji v 

Sloveniji oz. organizacije regionalnih razvojnih mrež s strokovnimi kompetencami  na 

področju socialnega podjetništva). Projekt je bil zasnovan za podporo razvoju socialnega 

podjetništva v Sloveniji, ustvarjanju novih delovnih mest in povečanju zaposlovanja v 

socialni ekonomiji. Namen projekta je spodbuditi socialno podjetništvo na nacionalni, 

regionalnih in lokalnih ravneh. Cilji projekta pa so nuditi zaposlitev predvsem ranljivim 

ciljnim skupinam, ustanoviti nova socialna podjetja v regijah, razvijati inovativne izdelke in 

storitve, zagotoviti prostorsko in tehnično infrastrukturo za razvoj socialnih podjetij, ustvariti 

nova delovna mesta, povečati prepoznavnost in razumevanje socialnega podjetništva ter 

ozavestiti javnost o pomenu medsektorskega sodelovanja (FSP, 2014). 

 

Za izpolnitev ciljev projekta bodo pripravili regijske strategije razvoja in socialne ekonomije 

ter vzpostavili oziroma okrepili 12 regionalnih kreativnih mrežnih laboratorijev. V 

regionalnih laboratorijih se bodo povezovale različne podporne organizacije, ki v regijah s 

svojimi izkušnjami in kompetencami izvajajo strokovne storitve, ki so potrebne za razvoj 

socialnega podjetništva. V kreativnih laboratorijih bodo sodelovali posamezniki in 

organizacije z namenom razvoja socialnih inovacij ter oblikovanja socialnopodjetniških idej 

in rešitev. V laboratorijih se bodo organizirala ustrezna izobraževanja za ustanovitelje 

socialnih podjetij, zagotavljala se bo pomoč pri iskanju socialnih investitorjev ter začetnih 

investicij in subvencij iz naslova nacionalnih finančnih virov. Mrežni laboratoriji bodo 

poskrbeli tudi za prostorsko infrastrukturo, administrativno-tehnično podporo, trženjsko 

podporo socialnega podjetništva, mreženje, promocijo in zagovorništvo socialnega 

podjetništva v Sloveniji (FSP, 2014). 

 

2.5 Spodbujanje razvoja socialnega podjetništva 

 

Razvoj socialnega podjetništva naj bi temeljil na petih potencialih socialnega podjetništva, in 

sicer na: potencialu za gospodarsko rast, potencialu za dvig blaginje državljanov, potencialu 
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za odpiranje novih delovnih mest na lokalni ravni, potencialu za zmanjšanje revščine in 

brezposelnosti (ranljive ciljne skupine) ter potencialu za inovativne in kreativne odgovore na 

izzive demografskih sprememb, varovanja okolja in globalizacije (MDSSZ, 2013). 

Pri spodbujanju socialnega podjetništva v Sloveniji je treba upoštevati tudi SWOT analizo, 

torej prednosti, priložnosti, pomanjkljivosti in pretnje, ki jih opisujemo v nadaljevanju. 

Prednosti: 

 močan čut za solidarnost med ljudmi; 

 dolgoletna tradicija socialnega podjetništva v Sloveniji (zadružništvo, invalidska 

podjetja, zasebni zavodi, zaposlitveni centri …); 

 številčen obseg nevladnih organizacij v Sloveniji; 

 možnost statističnega spremljanja in analiz ter posledično večja prepoznavnost 

socialnih podjetij z vodenjem evidence socialnih podjetij; 

 Zakon o socialnem podjetništvu; 

 ustanovitev Sveta za socialno podjetništvo, ki je pomemben za oblikovanje politike 

socialnega podjetništva; 

 umestitev socialnega podjetništva v širok spekter dejavnosti, ki jih omogočajo cilji 

razvojnih politik; 

 obstoječi ukrepi za spodbujanje zaposlovanja težje zaposljivih oseb (ranljive ciljne 

skupine); 

 zakonodaja omogoča pridobitev koncesij za razvoj socialnih storitev in podpore 

razvoju socialnega podjetništva; 

 obstoj podpornih organizacij, ki spodbujajo socialno podjetništvo (regionalne razvojne 

agencije in vstopne točke VEM); 

 obstoj ukrepov za investicijske podpore socialnega podjetništva na podeželju; 

 poudarek projektom razvoja socialnega podjetništva in socialne vključenosti ranljivih 

ciljnih skupin na trg dela, ki so sofinancirani iz sredstev Evropskega socialnega 

sklada; 

 obstoj pobude Od zibke do zibke (Cradle to Cradle), ki podpira oblikovanje in prenos 

dobrih praks na področju trajnega delovanja podjetij; 

 obstoj številnih iniciativ v lokalnem okolju (MDSSZ, 2013). 

 

Priložnosti: 
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 socialno podjetništvo ima evropsko prepoznan potencial za prispevek k gospodarski 

rasti; 

 socialnemu podjetništvu prilagojeni evropski finančni instrumenti in programi; 

 socialno podjetništvo je generator regionalnega in lokalnega razvoja; 

 povečati prepoznavnost in vedenje o načelih socialnega podjetništva; 

 priložnost ustvarjanja novih delovnih mest za osebe iz ranljivih ciljnih skupin, ki težje 

dobijo zaposlitev; 

 promocija socialnega podjetništva; 

 nadgraditev javnega naročanja v smeri doseganja pozitivnega socialnega učinka (npr. 

zeleno javno naročanje in vodnik »Buying Social«; 

 pričakovanje sprememb na področju pomoči po pravilu »de minimus«; 

 možnost povezanosti z družbenoodgovornimi podjetji; 

 prilagoditev zakonodaje s področja podpornega okolja za podjetništvo (cilj je 

zagotovitev dostopa socialnih podjetij do instrumentov podpornega okolja (MDDSZ, 

2013). 

 

Pomanjkljivosti: 

 nepravilna uporaba in zmeda pri uporabi izrazov, ki so vezani na namen, načela in 

cilje socialnega podjetništva; 

 nepovezanost civilne sfere z gospodarstvom; 

 nestimulativne davčne spodbude; 

 nerazumevanje pomena in umestitve socialnega podjetništva na državni, regionalni in 

lokalni ravni; 

 pogosta nepripravljenost lokalnega okolja za reševanje problematike socialno 

izključenih; 

 negativen prizvok socialnega podjetništva kot zapuščina nedemokratične družbene 

ureditve; 

 nerazvitost mehanizmov statističnega in analitičnega spremljanja socialnih podjetij; 

 neenakost pri obravnavi nekaterih pravnih oblik socialnega podjetništva pri ukrepih 

spodbujanja podjetništva (predvsem pri koriščenju instrumentov podpornega okolja); 

 neusklajenost in razpršenost zakonodaje in podpornih mehanizmov; 

 nepovezanost, razpršenost in omejenost sredstev za izvajanje ukrepov; 

 slaba povezanost obstoječih socialnih podpornih mrež 
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 premajhna usmerjenost podpornih socialnih mrež v prepoznavnost priložnosti za 

razvoj socialnega podjetništva; 

 pomanjkanje podjetniškega pristopa pri razvoju iniciativ za uvajanje izdelkov in 

storitev socialnih podjetij; 

 pomanjkljivost usposobljenosti vodstvenega kadra v socialnem podjetništvu; 

 slaba povezanost različnih spodbud in ukrepov pri razvoju posameznih iniciativ 

socialnega podjetništva (MDSSZ, 2013; Branco in drugi, 2004). 

 

Pretnje: 

 istovetnost socialnega podjetništva z nevladnimi organizacijami; 

 istovetnost socialnega podjetništva s socialno politiko; 

 uporabnost mehanizmov in načel socialnega podjetništva, ki niso v skladu z načeli in 

vrednotami socialnega podjetništva; 

 povečanje socialnih stisk; 

 upadanje vrednot; 

 negativen vpliv na mlade (brezperspektivnost); 

 kratkotrajne rešitve za razvojne probleme; 

 padec blaginje in povečanje števila brezposelnih ter revnih; 

 neprepoznavnost potenciala socialnega podjetništva na strani ministrstev, ki 

zagotavljajo izvajanje politike razvoja skladno z Zakonom o socialnem podjetništvu; 

 nadomeščanje javnih storitev izključno v obliki socialnega podjetništva (MDSSZ, 

2013; Branco in drugi, 2004).  

 

Za spodbujanje razvoja socialnega podjetništva je učinkovito podporno okolje izrednega 

pomena. Odločilno vlogo podpornega okolja imajo država, lokalna skupnost in stroka, ki bi 

morale: 

 »opredeliti in sprejeti socialno ekonomijo kot del strateškega trajnostnega razvoja; 

 uskladiti aktivnosti ministrstev in zagotoviti koordinacijo med resorji; 

 sprejeti ustrezno zakonodajo, ki bo omogočala izvajanje v praksi; 

 zagotoviti vire financiranja, pa tudi sofinanciranje iz sredstev EU-ja; 

 prenesti del pristojnosti države na regionalno raven; 

 zagotoviti stabilnost sistema in projektov; 
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 opravljati aktivno vlogo pri ozaveščanju o vlogi in pomenu socialne ekonomije na 

vseh ravneh; 

 zagotoviti krožni pretok idej in rešitev pri vseh segmentih socialne ekonomije; 

 ustvarjati pozitivno klimo ter spodbujati in koordinirati partnerstva; 

 zagotavljati ustrezno infrastrukturo; 

 kot povezovalec lokalnih in regionalnih pobud iskati slovenskim specifičnostim 

prilagojene rešitve« (Branco in drugi 2004, str. 71). 

 

Slika 2.1 prikazuje podporno okolje v socialnem podjetništvu, kjer imajo odločilno vlogo 

država, lokalna skupnost, gospodarske in negospodarske organizacije ter neprofitne, nevladne 

organizacije in strokovne institucije kot del podporne mreže za socialna podjetja. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



34 

 

Slika 2.1: Prikaz podpornega okolja v socialnem podjetništvu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vir: prirejeno po Blanco in drugi (2004, p. 72). 

 

V nadaljevanju opisujemo v literaturi največkrat omenjene spodbude, ki vplivajo na razvoj 

socialnega podjetništva. 

 

2.5.1 Finančne spodbude 

 

Socialni podjetniki zelo težko dobijo finančna sredstva, saj imajo kreditodajalci oziroma 

investitorji mišljenje, da so ta podjetja zaradi omejitev pri razdelitvi dobička in zaposlovanja 

ranljivih skupin bolj tvegana in manj donosna. Tudi zapleten birokratski sistem prevečkrat 
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otežuje dostop do javnih sredstev (Šporar, 2013). Iz izkušenj sodeč pa socialna podjetja ne 

preživijo, če nimajo denarne podpore. Ta je nujna vsaj na začetku ustvarjanja in razvoja 

socialnega podjetja. Pričakuje pa se, da naj bi socialno podjetje postalo finančno neodvisno v 

treh letih od začetka poslovanja (Pavel in Štefančič, 2005). Kljub finančnim spodbudam se 

morajo socialni podjetniki zavedati, da je temelj socialnega podjetništva podjetništvo, ki mora 

preživeti na trgu (Mesojedec in drugi, 2012). 

 

Socialna podjetja si finančne vire najlažje pridobijo s prodajo blaga ali storitev, saj je finančna 

neodvisnost, poleg družbenokoristnih ciljev, bistvena komponenta socialnega podjetništva. 

Finančne vire pa si socialna podjetja lahko pridobijo tudi z dolžniškim kapitalom oziroma 

povratnimi sredstvi (krediti, garancije, mikrokrediti itd.), z lastniškim kapitalom vlagateljev 

(vlaganja s trajnostnim učinkom, družbene naložbe, poslovni angeli), nepovratnimi sredstvi 

(sponzorstva, donacije, članarine, subvencije itd.) in nekateri inovativnimi viri financiranja    

(t. i. učinkoviti programi – UP, pri katerih socialna podjetja s svojo družbeno dejavnostjo 

odpravljajo probleme in ustvarjajo prihranek ) ter financiranje iz drugih virov – sodelovanje 

na natečajih (Start up Slovenija, Slovenski forum inovacij, Gazela itd.) (Šporar, 2013). 

   

V Sloveniji nudi finančne spodbude za razvoj socialnih podjetij GESES
8
, ki je med drugim 

formiral tudi nov evropski investicijski sklad, ki bo ponujal finančna sredstva za ustanovitev 

in delovanje socialnih podjetij na območju EU-ja. V Sloveniji imamo finančne ustanove, ki 

ravno tako podpirajo socialne podjetnike z zagotavljanjem mikrokreditov in ostalimi vrstami 

kapitala. Tudi Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti preko 

Evropskega socialnega sklada podpira socialno podjetništvo. Ministrstvo za gospodarski 

razvoj in tehnologijo pa financira (preko točk VEM) delavnice na temo socialnega 

podjetništva. Obstajajo tudi zasebni klasični podjetniki, ki so pripravljeni podpreti oziroma 

soustvariti dobre socialnopodjetniške ideje (Stritar, 2013a). 

 

2.5.2 Podpora občin in lokalnih skupnosti 

 

Integracija v in z lokalno skupnostjo je izredno pomembna, saj se lahko zgodi, da neka 

socialna skupnost ne želi novosti v svoji lokalni skupnosti, zlasti če gre za novosti neznanih 

posameznikov ali institucij (Pavel in Štefančič, 2005). »Večina dobrih socialnopodjetniških 

                                                 
8
 Ekspertna skupina Evropske komisije, ki jo sestavljajo socialni podjetniki iz EU-ja (Stritar, 2013a). 
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idej izhaja iz določenega problema v skupnosti, ki ga ta inovacija rešuje. Dejstvo je, da 

problem v družbi precej lažje prepoznamo v lokalnem okolju, kjer se srečujemo z ljudmi, in 

»problem« občutimo tudi sami (ali neposredno ali posredno).« (Mesojedec, 2012) In ker 

socialnim podjetnikom več pomeni reševanje družbenih problemov kot dobiček, imajo na 

»svojem ozemlju« izjemen potencial za nadaljnjo rast (Stritar, 2013a). 

 

Na lokalni ravni deluje mnogo akterjev, ki lahko vplivajo na spodbujanje razvoja socialnega 

podjetništva. To so: lokalne skupnosti, zasebne in javne svetovalne, strokovne in 

izobraževalne institucije, nevladne organizacije in razna društva ter tudi klasična 

kapitalistična podjetja, ki s »ciljem uresničevanja principov korporativne socialne 

odgovornosti zagotavljajo del trga za storitve ali proizvode socialnih podjetij oziroma 

ponudbo socialnih podjetij (npr. v turizmu) vključujejo v svojo ponudbo« (Lužar in drugi 

2005, str. 43). 

 

Pri razvoju socialnega podjetništva na lokalni oziroma regionalni ravni igrajo občine zelo 

pomembno vlogo. Ukrepi, s katerimi lahko občine pripomorejo k razvoju socialnega 

podjetništva, so predvsem začetne nepovratne finančne spodbude za ustanavljanje socialnih 

podjetij, ugodnejši krediti in garancije za razvoj socialnih podjetij (investicije, inovacije …), 

posebni razpisi za aktivnosti, povezane z razvojem socialnega podjetništva, dodeljene 

koncesije za opravljanje javnih storitev in možnost brezplačnega oziroma cenejšega najema 

prostorske infrastrukture, ki je v lasti občine. Lokalna skupnost pa lahko razvoj socialnega 

podjetništva podpre z ustanovitvijo celovitega podpornega okolja (inkubatorja za socialna 

podjetja), s pomočjo katerega ustanoviteljem socialnih podjetij omogoča strokovno pomoč pri 

trženju, pridobivanje nepovratnih sredstev iz države in EU-ja, financiranje, pridobivanje 

ugodnejših posojil in mreženje ter iskanje podpornih partnerjev (Podmenik in Mevlja, 2013). 

Iz prakse je razvidno, da imajo socialna podjetja veliko možnost uspeha na trgu, če imajo 

podporo občin in lokalnih skupnosti (Pavel in Štefančič, 2005).  

 

Občine naj bi aktivno prispevale k realizaciji strateškega razvojnega cilja Strategije razvoja 

socialnega podjetništva za obdobje 2013–2016, saj so odgovorne za načrtovanje, financiranje 

in izvajanje politike razvoja socialnega podjetništva na območju občine in lokalne skupnosti. 

Občine igrajo pomembno vlogo pri povečanju prepoznavnosti socialnega podjetništva in 

vedenju o načelih socialnega podjetništva na lokalnem nivoju. Pomembno je predvsem, da 

osveščajo, izobražujejo in usposabljajo nosilce pomembnih funkcij v lokalnih skupnostih in 
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na regionalni ravni, saj je prav od odnosa občine do socialnega podjetništva odvisen razvoj 

tega sektorja v občini in lokalni skupnosti. Občine naj bi torej pripomogle k reševanju 

specifičnih lokalnih problemov in nudile inovativne rešitve podpornega okolja za spodbujanje 

socialnega podjetništva (brezplačna uporaba prostorov, prostovoljstvo …) in posledično 

pripomogle k nastanku novih delovnih mest v občini in lokalnem okolju (MDDSZ, 2013). 

 

2.5.3 Samozaposlovanje 

 

»Samozaposlovanje je pomemben spodbujevalec podjetništva in kreiranja delovnih mest ter 

kot takšen prispeva k evropskim ciljem za hitrejšo rast in boljša delovna mesta« (ZRSZ, 

2014).  

 

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti spodbuja samozaposlovanje, 

v sklopu aktivne politike zaposlovanja (v nadaljevanju APZ). 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 in Spremembe načrta za 

izvajanje ukrepov aktivne politike zaposlovanja za leti 2013 in 2014. V izvedbenem 

dokumentu je opisanih pet ukrepov za izvajanje in aktivnosti aktivne politike zaposlovanja. 

Ukrepi APZ-ja so: »usposabljanje in izobraževanje, nadomeščanje na delovnem mestu in 

delitev delovnega mesta, spodbude za zaposlovanje, kreiranje delovnih mest in spodbujanje 

samozaposlovanja«. S petim ukrepom spodbujajo samozaposlovanje in tako brezposelnim 

osebam pomagajo uresničiti svojo podjetniško idejo. Program za spodbujanje 

samozaposlovanja je namenjen brezposelnim osebam in iskalcem zaposlitve, katerih 

zaposlitev je ogrožena. Namen programa je »ustvarjanje novih zaposlitvenih možnosti s 

spodbujanjem podjetništva v obliki subvencij za samozaposlitev osebam iz ciljne skupine«. 

Program se izvaja prek dvoletnih projektov subvencioniranja samozaposlitve v 

novoustanovljenih poslovnih subjektih. Osebe se vključijo v program po zaključeni 

samozaposlitveni delavnici na podlagi zaposlitvenega načrta in pogodbe o dodelitvi 

subvencije, ki se sklene, ko se oseba samozaposli in Zavodu za zaposlovanje odda vlogo za 

dodelitev subvencije (MDDSZ, 2014b; MDDSZ, 2014e). 

 

V okviru Programa ukrepov 2014–2015 za izvajanje strategije razvoja socialnega 

podjetništva za obdobje 2013–2016 se eden od ukrepov nanaša na Razvoj novih pristopov 

zaposlovanja in samozaposlovanja mladih kot odgovor na družbene izzive (Jamstvo za 
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mlade). Namen ukrepa je izvajanje pilotnih projektov, njihova ocenitev in vključitev v nabor 

ukrepov za zaposlovanje mladih v okviru različnih politik, tudi v okviru socialnega 

podjetništva (MDDSZ, 2014c). 

 

Za samozaposlitev se lahko ljudje odločijo iz različnih razlogov. Najbolje je, da se za 

ustanovitev lastnega podjetja odločijo ljudje, ki imajo dar za podjetnost, znajo izkoristiti in 

prepoznati pravo priložnost z velikim potencialom; ljudje, ki znajo izkoristiti svoj osebni 

dosežek; ljudje, ki imajo dobre ideje, vendar le-teh delodajalci ne upoštevajo; ljudje, ki imajo 

inovativno idejo, ki lahko uspe na trgu, in ljudje, ki stremijo k samouresničenju samega sebe 

(ZRSZ, brez letnice). 

 

2.5.4 Ustvarjanje novih delovnih mest – vključevanje ranljivih skupin 

 

»Socialno podjetništvo odpira možnost skupnega ustvarjanja dodane vrednosti in ponuja 

priložnost za inovativno zaposlovanje ranljivih ciljnih skupin na trgu dela.« (Bera, 2012) Tudi 

eden od ciljev Zakona o socialnem podjetništvu je zagotavljanje dodatnih delovnih mest ter 

socialno in poklicno integracijo najranljivejših skupin ljudi na trgu dela. Najranljivejšo 

skupino ljudi na trgu dela, ki jo opredeljuje ZSocP, smo opisali v podpoglavju 2.3.2 Pravna 

ureditev socialnega podjetništva (ZSocP, 2011). 

 

Običajno pa se s pojmom ranljivosti povezujeta tudi pojma revščina in socialna izključenost. 

Revščino delimo na absolutno revščino, ki pomeni nezadostne vire za zadovoljevanje 

osnovnih življenjskih potreb, in relativno revščino, ki pripelje ljudi do psiholoških stisk, ki 

nastanejo zaradi nizkih prihodkov, prikrajšanostjo in socialnim minimumom. Socialna 

izključenost pa pomeni izključenost iz trga dela in sistema blaginje ter posledično 

pomanjkanje socialnih stikov, kar pripelje posameznike oziroma skupine ljudi, da so 

potisnjeni na rob družbe (Zidar in Rihter, 2010). 

 

Socialni podjetniki iščejo nove priložnosti za delo in nove tržne niše za ranljive skupine (težje 

zaposljive osebe). Prav zato so socialna podjetja zelo učinkovita pri ustvarjanju novih 

delovnih mest za težje zaposljive osebe in posledično zmanjševanju odvisnosti teh oseb od 

državne pomoči (Pavel in Štefančič, 2005). V Sloveniji in Evropi se je povečalo število 

dolgotrajno brezposelnih, starejših, mladih, ki iščejo prvo zaposlitev, in žensk (nad 40 let in z 

nizko stopnjo izobrazbe), kar za države predstavlja zelo velik problem. Uvedba socialnega 
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podjetništva pa naj bi pripomogla k večji vključenosti teh ranljivih skupin ljudi na trg dela 

(Bera, 2012). 

 

Evropski socialni sklad (ESS) spodbuja in podpira ustanavljanje socialnih podjetij kot vira 

delovnih mest, predvsem za ranljive skupine prebivalstva. Evropski socialni sklad nudi 

podporo v obliki različnih usposabljanj (npr. za upravljanje, na področju ravnanja s 

človeškimi viri, delovnega prava, tehnična znanja itd.). ESS pomaga socialnim podjetjem 

pridobiti tudi finančna sredstva in jih podpira pri dolgoročni vzdržnosti njihovih dejavnosti 

(ESS, 2014). 

 

MDDSZ z namenom zmanjšanja stopnje brezposelnosti in razreševanja strukturnih 

problemov trga dela nudi podporo in pomoč najranljivejšim skupinam ljudi. MDDSZ na 

podlagi ZSocP-a načrtuje in izvaja posebne spodbude za vključitev ranljivih skupin na trg 

dela v okviru socialnih podjetij tipa B (MDDSZ, 2013).  

 

V okviru Programa ukrepov 2014–2015 za izvajanje strategije razvoja socialnega 

podjetništva za obdobje 2013–2016 se eden od ukrepov nanaša tudi na spodbujanje 

ustvarjanja novih delovnih mest – vključevanje ranljivih skupin, in sicer s Spodbudami za 

zaposlovanje ranljivih skupin na trgu dela. Namen ukrepa je spodbujanje zaposlovanja 

ranljivih skupin na trgu dela, in sicer v okviru tretjega (Spodbude za zaposlovanje) in četrtega 

ukrepa (Kreiranje delovnih mest) iz Kataloga ukrepov aktivne politike zaposlovanja 

(MDDSZ, 2014c). V četrtem ukrepu APZ-ja – kreiranje delovnih mest – se letos »prvič uvaja 

razvojne programe javnih del  s ciljem spodbujanja ustanavljanja in razvoja novih dejavnosti 

socialnih podjetij za zaposlovanje ranljivih skupin« (MDDSZ, 2014e). 

 

2.5.5 Doseganje družbenokoristnih ciljev za dobro ljudi in planeta 

 

»Glavno merilo, po katerem se bo socialno podjetje ocenjevalo, je, koliko koristi bo ustvarilo 

za svoje deležnike.« (Podjetniški portal, 2013) 

 

»Socialna podjetja opravljajo družbenokoristne dejavnosti, proizvajajo družbenokoristne 

produkte in zagotavljajo družbenokoristne storitve, rešujejo probleme ljudi, skrbijo za 

trajnostni razvoj in odgovorno ter empatično delujejo v družbi, katere del so.« (Mesojedec in 

drugi 2012, str. 28). 
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Bistvo socialnega podjetništva ni ustvarjanje visoke dodane finančne vrednosti, temveč 

družbene koristi za celotno skupnost. Običajno se socialni podjetniki odločajo za ustanovitev 

socialnega podjetja predvsem, ker želijo doseči družbenokoristen cilj, ne pa zaradi dobička, ki 

ga podjetje prinaša. Običajno so dejavnosti socialnih podjetij nedobičkonosne, imajo pa 

pozitivne koristi za prebivalstvo. Družbenokoristni cilji predstavljajo hkrati izziv in prednost, 

ki jo imajo socialna podjetja v primerjavi s klasičnimi podjetji. Reševanje težav skupnosti in 

rast socialnega podjetja skupaj z lokalnim prebivalstvom je namreč najboljša reklama, ki si jo 

socialna podjetja lahko zaželijo. Ko kupci spoznajo bistvo socialnega podjetja, jih nobeno 

klasično podjetje ne more več prepričati s svojo ponudbo. Raziskave kažejo, da so ženske 

bistveno uspešnejše v socialnem podjetništvu, saj imajo razvitejši občutek za skupnost 

(Stritar, 2013b).  

 

»Socialno podjetje vodi želja, da bi delalo dobro za ljudi in planet – tu gre torej za altruistično 

motivacijo.« (Yunus 2009, str. 51) 

 

 

3. METODOLOGIJA 

 

 

3.1 Metodološki pristop in metode raziskovanja 

 

V magistrski nalogi smo uporabili kvalitativno raziskavo, s katero označujemo »v ožjem in 

ustreznejšem pomenu raziskavo, pri kateri sestavljajo osnovno izkustveno gradivo, zbrano v 

raziskovalnem procesu, besedni opisi ali pripovedi, in v kateri je to gradivo tudi obdelano in 

analizirano na beseden način brez uporabe merskih postopkov, ki dajo števila, in brez operacij 

nad števili« (Mesec 1998, str. 26).  

 

Pri kvalitativnem raziskovanju se poglobljeno in podrobneje proučuje posamezen primer ali 

majhno število med seboj primerljivih primerov (Mesec, 1998). Najboljše je, da se preuči 

»več primerov pojavljanja istega, ker so različni vidiki vidnejši pri različnih enotah 

(primerih)« (Ragin 2007, str. 101). Raziskan posamezen primer nato opišemo v obliki študije 

primera, ki je »celovit opis posameznega primera in njegova analiza, tj. opis značilnosti 

primera in dogajanja in opis procesa odkrivanja teh značilnosti, to je procesa raziskovanja 
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samega« (Mesec 1998, str. 45). Analiza je razdrobitev »pojavov na njihove sestavne dele, ki 

jih potem opazujemo z vidika celote, ki jo oblikujejo« (Ragin 2007, str. 70). Glavni del 

analize vsebine pa predstavlja proces kodiranja, »ki pomeni interpretacijo analize besedila 

oziroma določevanje pomena (ključnih besed, pojmov, kod) posameznim delom besedila« 

(Charmaz, Bryman, Flick v Vogrinc 2008, str. 61). V magistrski nalogi bomo skušali z 

analizo vsebine raziskati, kateri so ključni dejavniki, ki spodbujajo razvoj socialnih podjetij v 

Sloveniji, in formirati predloge za boljše stanje socialnega podjetništva v Sloveniji v 

prihodnosti. Cilj kvalitativne raziskave je, »da končamo analizo podatkov z oblikovanjem 

utemeljene teorije, ki se bere kot pripoved o pojavu, ki je bil predmet proučevanja« (Vogrinc 

2008, str. 66). 

 

S slike 3.1 je razvidno, da »kvalitativna raziskava poteka v smeri »formulacija problema –

načrtovanje opazovanja – opazovanje – analiza – vrednotenje rezultatov«. Kvalitativna 

analiza se konča s teorijo, utemeljeno v podatkih« (Roblek 2009, str. 54).  

 

Kvalitativna raziskava poteka, kot je pregledno s slike 3.1, v sedmih korakih. Prvi korak je 

pregled primarne in sekundarne literature. Nato sledi oblikovanje raziskovalnih vprašanj in 

določitev tehnik zbiranja podatkov ter določitev načina analize. Po končanju sledijo priprava 

na zbiranje podatkov in zbiranje podatkov, ki se zaključi s ovrednotenjem, analiza podatkov 

ter priprava poročila. 
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Slika 3.1: Potek kvalitativne raziskave 

 

Vir: Prirejeno po Roblek (2009, p. 55). 

 

Glede na to, da je naš raziskovalni proces osredotočen na ugotavljanje ključnih dejavnikov, ki 

vplivajo na ustanavljanje socialnih podjetij v Sloveniji, smo za metodo raziskovanja uporabili 

kvalitativno metodo, in sicer polstrukturirane intervjuje. Intervjuje smo izbrali zaradi 

razpoložljivih sredstev, in ker kljub povečanju števila socialnih podjetij v Sloveniji nismo 

uspeli dobiti mnogo sogovornikov (ustanoviteljev socialnih podjetij), ki bi bili dosegljivi 

oziroma bi bili o tej temi pripravljeni javno spregovoriti. Intervjuvanci, ki so na pogovor 

pristali, pa o tej temi govorijo povsem odprto. Štiri intervjuje smo na željo intervjuvancev 

opravili preko telefona, in sicer en intervjuju smo opravili 19. 8. 2014, tri intervjuje pa smo 

opravili 20. 8. 2014. Kot piše Vogrinec, imajo tudi telefonski intervjuji določene prednosti, in 
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sicer: so cenejši, podatke pridobimo hitreje, načrtovanje in izpeljava je manj zahtevna, ker se 

izpraševalec in intervjuvanec ne srečata neposredno, je komunikacija med njima bolj odprta 

oziroma daje intervjuvanec verodostojnejše odgovore (Vogrinec, 2008). Osebni intervju pa 

smo opravili 23. 8. 2014 na sedežu intervjuvančevega podjetja. Intervjuje smo posneli, 

poslušali in naredili transkripcijo. Nato je sledilo kodiranje intervjujev: izpostavljanje ključnih 

pojmov in združevanje sorodnih pojmov v kategorije. Nato smo izpostavili in pojasnili 

ključne ugotovitve, do katerih smo prišli z izvedbo zastavljenega raziskovalnega načrta, ter 

posledično izpeljali zaključek. 

 

3.2 Opis vzorca 

 

Za potrebe magistrske naloge smo vzorec intervjuvancev načrtno izbrali, zato govorimo o 

vrsti namenskega vzorca. Z namenskim vzorcem namreč ugotavljamo mnenja določene 

skupine ljudi, ki so najbolj informirani o določeni temi. Ugotovitve, ki se bodo pokazale na 

načrtno izbranem vzorcu, niso posplošljive, ampak so omejene na proučevani vzorec (Engel 

in Schutt v Vogrinec 2008, str. 56). Ker raziskujemo, kateri so ključni dejavniki, ki prispevajo 

oziroma bi lahko prispevali k spodbujanju razvoja socialnih podjetij v Sloveniji, smo želeli 

preveriti, kakšno mnenje imajo ustanovitelji socialnih podjetij v Sloveniji. Kriterij za izbiro 

intervjuvancev so bili ustanovitelji socialnih podjetij, ki so registrirali socialno podjetje po 

Zakonu o socialnem podjetništvu in so vpisani v evidenco socialnih podjetij. Za pomoč pri 

iskanju ustreznih intervjuvancev smo uporabili evidenco socialnih podjetij, ki jo na podlagi 

določb Zakona o socialnem podjetništvu vodi Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve. 

Intervjuvanci so torej ustanovitelji socialnega podjetja v Sloveniji.  

 

Naša prva intervjuvanka je bila ga. Mojca Žganec Metelko, ustanoviteljica socialnega podjetja 

KNOF Zavod za kreativni razvoj Sevnica so. p. Zavod Knof je bil ustanovljen leta 2008 

zaradi potreb po podjetniškem in v zaposlovanje usmerjenem izvajanju dejavnosti za socialno 

ranljive ciljne skupine. Leta 2012 so postali tretje registrirano socialno podjetje v Sloveniji, ki 

upošteva skupno načelo trajnostnega in lokalno usmerjenega razvoja. »Poslanstvo KNOF so. 

p. je omogočanje razvoja trajnostnih delovnih mest v socialnem podjetništvu in spodbujanje 

podjetništva v obliki Socialnega podjetniškega inkubatorja Posavja, ki omogoča "podjetništvo 

v zavetju" ljudem z inovativno ter trajnostno naravnano poslovno idejo« (Knof, 2014). 
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 Dejavnosti zavoda Knof so. p. so:  

 dejavnosti podpornega okolja (zagon novih podjetniških oz. profitnih centrov, med-

sektorsko povezovanje, informiranje in zagovorništvo socialnega podjetništva, 

spodbujanje družbenih inovacij ter ponudba strokovnjakov in predavateljev iz 

različnih področij); 

 dejavnost profitnih centrov (trgovska dejavnost, izobraževanje in posredovanje 

storitev) (Knof, 2014). 

 

Naš drugi sogovornik je bil g. Primož Slavec, ustanovitelj socialnega podjetja Center Stonoga 

– zavod za povezovanje in medgeneracijsko sodelovanje, zanimivo in zdravo življenje. Center 

Stonoga je socialno podjetje, ki je bilo uradno registrirano po Zakonu o socialnem 

podjetništvu kot štiriindvajseto po vrsti leta 2013 (MDDSZ, 2014a). »Center Stonoga se 

ukvarja s povezovanjem in izvajanjem različnih aktivnosti preživljanja prostega časa, 

posredovanjem vrste strokovnih znanj, izobraževanjem, spodbujanjem medgeneracijskega 

sodelovanja in več oblikami trajnostnega razvoja« (Center Stonoga, 2014).  

 

Dejavnosti Centra Stonoga so. p. so izvajanje aktivnosti za mlajše (S Stonogo v šolo, 

Sodelovalno učenje za dijake – več kot inštrukcije, Varstvo otrok, Predstavitev aktivnosti za 

najmlajše in Sodelovalno učenje za osnovnošolce – več kot učenje), za starejše (Stonoga z 

vami pri zdravniku, Stonogina družabna kosila, Stonoga na cesti, Stonoga nakupuje) in eko 

kotiček (Stonogin zabojček, Sezonsko sadje, Eko pohod po poti dobrot, Srečanje s potrošniki, 

Eko festival) (Center Stonoga, 2014).   

 

Tretja intervjuvanka je bila ga. Radmila Mihelič, ustanoviteljica socialnega podjetja ZBS so. 

p. Združenje brezposelnih Slovenije – ZBS, Trajnostna samooskrba in vzajemna pomoč je 

socialno podjetje, ki je se je kot trinajsto vpisalo v register socialnih podjetij v Sloveniji 

(MDSSZ, 2014a). Cilj in namen ZBS so. p. je ustavitev revščine in lakote v Sloveniji. 

Socialno podjetje deluje na principu vzajemne solidarnosti med brezposelnimi, kmeti, 

upokojenci, starejšimi, invalidi in zaposlenimi. ZBS so. p. je bilo ustanovljeno z namenom 

obdelovanja zapuščene zemlje v Sloveniji in pridelave ekološke zelenjave z namenom 

ustavitve revščine in lakote na območju celotne Slovenije (ZBS, 2014).  

 

Dejavnosti ZBS so. p. so: obdelava zapuščene zemlje v Sloveniji, ki jo pridobijo brezplačno; 

iskanje zaposlitve članom ali ustanovitev podjetja za svoje člane in spodbujanje zaposlovanja; 
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izobraževalna in razvojna dejavnost, sprejemanje in obravnavanje pobud civilne iniciative in 

članov društva; sodelovanje z drugimi vladnimi in nevladnimi organizacijami; športne in 

druge dejavnosti za prosti čas z namenom rekreiranja in socializacije; ohranjanje narave, 

urejanje in varstvo okolja in zaščita živali; varstvo in promocija zdravja; skrb za starejše 

občane in ostale ranljive skupine; zagotavljanje socialne vključenosti; krepitev dobrih 

medsebojnih odnosov med člani, preprečevanje in razreševanje konfliktov; spodbujanje 

spoštovanja do narave in njenih dobrin, krepitev povezanosti z naravo; spodbujanje članov k 

čutenju sebe in drugih, delo na sebi in kreativnost. 

 

Četrti intervjuvanec je bil g. Milan Bogataj, ustanovitelj socialnega podjetja Zavod PEC 

Murska Sobota so. p. Zavod PEC Pomurski ekološki center Murska Sobota je bil ustanovljen 

leta 1996 (Bizi, 2014), leta 2013 pa so postali deveto registrirano socialno podjetje v Sloveniji 

(MDSSZ, 2014a). Zavod PEC so. p. se ukvarja z inovativnimi in pametnimi rešitvami za 

ohranjanje naravnih virov in okolja.  

 

Dejavnosti zavoda PEC so. p. so družbenokoristne in usmerjene v promocijo ter 

izobraževanje za doseganje zastavljenih ciljev regionalnega razvoja. Zavod PEC so. p. izvaja 

inovativno projektno dejavnost za otroke z naslovom Ujemi eko znanje z Joškom Koškom in 

Cvetko Smetko in uvaja krožke za pridobivanje znanja z naslovom Moja priložnost v 

socialnem podjetništvu za osnovne šole v šolskem letu 2013/14 (PEC, 2014). 

 

Naš peti intervjuvanec je petdesetletni moški, po izobrazbi univ. diplomirani ekonomist s 

petindvajsetletno delovno dobo, ki pa je želel ostati anonimen, zato smo mu obljubili, da 

njegovega imena in socialnega podjetja ne bomo objavili v magistrski nalogi.  

 

Intervjuji so potekali ustno, vprašanja so bila odprtega tipa, saj smo le na ta način imeli 

možnost podvprašanj in natančnejših odgovorov intervjuvancev.  
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4. EMPIRIČNI DEL 

 

 

4.1 Predstavitev rezultatov 

 

V nadaljevanju objektivno predstavljamo raziskovalne primere na podlagi podatkov, ki smo 

jih pridobili v polstrukturiranih intervjujih.     

 

Predstavitev 1. intervjuja 

 

Gospa Mojca Žganec Metelko, ustanoviteljica socialnega podjetja KNOF Zavod za kreativni 

razvoj Sevnica so. p., meni, da je bistvo socialnega podjetništva upoštevanje načel 

trajnostnega razvoja, demokratičnosti v odločanju, družbena odgovornost in da socialno 

podjetništvo zaposluje ljudi iz ranljivih ciljnih skupin. Intervjuvanka meni, da so socialna 

podjetja bolj vpeta v lokalno skupnost in da niso tako osamljena pri zadevah, s katerimi se 

srečuje, ampak sodeluje s šolami, občinsko upravo, raznimi drugimi društvi, nevladnimi 

organizacijami pri učinkih, dejavnostih in projektih, ki jih izvajajo. Prednost socialnega 

podjetništva je po njenem mnenju tudi, da lahko začneš z dejavnostmi, kot je npr. šiviljska 

proizvodnja, v katere lahko vključuješ invalide, za katere dobiš državno denarno pomoč in 

tako lažje »prebrodiš« visok strošek delovne sile.  

 

Intervjuvanka meni, da z Zakonom o socialnem podjetništvu nismo nič pridobili, saj po 

njenem ne prinaša nobenih ugodnosti. Intervjuvanka pove, da narašča število socialnih 

podjetij v Sloveniji predvsem zaradi dobre državne promocije, da pa si ljudje napačno 

predstavljajo, da pri ustanovitvi socialnega podjetja dobiš subvencije. Položaj socialnega 

podjetništva v Sloveniji bi sogovornica izboljšala z mrežami socialnih podjetij in s primernim 

podpornim okoljem. Intervjuvanka vidi največ možnosti za razvoj socialnega podjetništva v 

zeleni energiji in zelenih inovacijah ter obujanju starih poklicev, kot npr. šiviljstvo, 

gozdarstvo in mizarstvo. Zavod Knof promovira samozaposlovanje z ustanovitvijo socialnega 

podjetja, saj je po mnenju sogovornice delo v socialnem podjetju drugačno. Prednosti dela v 

socialnem podjetju so po njenem mnenju delo v kolektivu, pomoč med socialnimi podjetniki, 

javna dela … Ustanovitev socialnega podjetja pa priporoča vsem mladim, ki so brezposelni. 

Knof je socialno podjetje tipa B, ker hočejo pomagati in zaposliti čim več ljudi iz ranljivih 
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skupin. Ob ustanavljanju socialnega podjetja so imeli nekaj težav predvsem zato, ker so bili 

prvo socialno podjetje v Posavju in sodišče v Krškem še ni imelo takega primera, zato so jim 

na pomoč priskočili pravniki iz CNVOS-a (Center za informiranje, sodelovanje in razvoj 

nevladnih organizacij). Po mnenju sogovornice ustanovitelji socialnega podjetja najbolj 

potrebujejo pomoč drugih socialnih podjetnikov, ki so že ustanovili socialno podjetje. 

Financiranje socialnih podjetij je v Sloveniji po njenem mnenju napačno zastavljeno in tudi 

sami niso pridobili nobene finančne podpore.  

 

Intervjuvanka meni, da občine in lokalne skupnosti, vsaj v njihovem primeru, pomagajo 

socialnim podjetnikom, ampak imajo premalo pooblastil. Sogovornica se v celoti ne strinja z 

Yunusovo mislijo, da socialne podjetnike vodi želja, da bi delali dobro za ljudi in planet, da 

gre torej pri socialnem podjetju za altruistično motivacijo, saj je po njenem mnenju ta misel 

malo utopična, saj moraš vedno misliti tudi nase, da lahko preživiš. Po mnenju sogovornice bi 

lahko spodbudili razvoj socialnega podjetništva v Sloveniji s spremembo nekaj členov 

Zakona o socialnem podjetništvu, da bi lahko socialni podjetniki med seboj lažje sodelovali. 

Po njenem mnenju bi bilo potrebne tudi več promocije za kupovanje izdelkov in storitev na 

nacionalni ravni. 

 

Predstavitev 2. intervjuja     

 

Gospod Primož Slavec, ustanovitelj socialnega podjetja Center Stonoga – zavod za 

povezovanje in medgeneracijsko sodelovanje, zanimivo in zdravo življenje so. p. meni, da je 

bistvo socialnega podjetništva zaposlovanje težje ranljivih oseb ter kakovostne storitve in 

izdelki po primerni ceni. Intervjuvanec meni, da je prednost socialnega podjetja v primerjavi s 

klasičnimi podjetji predvsem financiranje nove zaposlitve.  

 

Zakona o socialnem podjetništvu in trenutnega položaja socialnega podjetništva v Sloveniji 

sogovornik podrobno ne pozna, zato ju ni želel komentirati. Sogovornik vidi največ možnosti 

za razvoj socialnega podjetništva skozi povezovanje lokalnih skupnosti in v medsebojni 

pomoči ljudi. Socialno podjetje bi priporočal ustanoviti vsakemu, ki ima čas in voljo delati. 

Ob ustanavljanju socialnega podjetja ni naletel na nobene ovire, pravi pa, da je največji 

problem s samimi uporabniki socialnega podjetja. Po mnenju sogovornika ustanovitelj 

socialnega podjetja najbolj potrebuje dobro in cenovno ugodno promocijo. Finančnih spodbud 

sogovornik za socialna podjetja ne pozna in tudi sam ni prejel nobene finančne spodbude.  
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Sogovornik je mnenja, da občine in lokalne skupnosti ne spodbujajo socialnega podjetništva. 

Pravi, da ti sicer vsi prisluhnejo in hvalijo tvoje ideje, da so pa redki, ki so ti pripravljeni 

priskočiti na pomoč. Sogovornik se strinja z Yunusovo mislijo, da socialne podjetnike vodi 

želja, da bi delali dobro za ljudi in planet, da gre torej pri socialnem podjetju za altruistično 

motivacijo. G. Slavec meni, da smo Slovenci postali preveč vase zaprt narod, če bi pa to 

spremenili (da bi ljudje med seboj več sodelovali), bi s tem lahko spodbudili razvoj 

socialnega podjetništva v Sloveniji. Sogovornik še meni, da je v Sloveniji preveč fiktivnih 

socialnih podjetij in da nihče ne preverja, zakaj so nastala oziroma kaj se z njimi dogaja. 

                                                      

Predstavitev 3. Intervjuja 

 

Gospa Radmila Mihelič, ustanoviteljica socialnega podjetja Združenje brezposelnih Slovenije 

– ZBS, Trajnostna samooskrba in vzajemna pomoč, meni, da v Sloveniji socialnega podjetja 

ne prevajamo pravilno, saj bi bil pravilen prevod družbenokoristno podjetje. Bistvo 

socialnega podjetništva je družbena korist, ki jo le-to prinaša. Socialno podjetništvo je kot 

vsako drugo podjetništvo, le da dobiček investiraš v nadaljnji razvoj oziroma v odpiranje 

novih delovnih mest.  

 

Sogovornica meni, da za enkrat ni nobenih prednosti v primerjavi s klasičnimi podjetji in da 

bi bil Zakon o socialnem podjetništvu v redu, če bi ga vsi spoštovali. Po mnenju 

intervjuvanke je trenutni položaj socialnega podjetništva v Sloveniji slab, saj država in občine 

ne podpirajo socialnega podjetništva oziroma v tako malem obsegu, da je zanemarljivo, saj če 

bi se socialno podjetništvo razvilo, v Sloveniji ne bi bilo niti enega brezposelnega. 

Intervjuvanka pove, da je možnosti za razvoj socialnega podjetništva v Sloveniji veliko, sama 

zagovarja, da se da preko treh vej, in sicer zemlja, voda in gozd, zaposliti vse ljudi v 

Sloveniji. Sama je ustanovila socialno podjetje, ker je bila prepričana, da bo lahko zaposlila 

mnogo ljudi in se tudi sama samozaposlila v socialnem podjetju, vendar je sama še vedno 

brezposelna in tudi drugih oseb še ni zaposlila. Glede na lastne izkušnje sogovornica ne bi 

nobenemu svetovala ustanovitve socialnega podjetja v Sloveniji. Intervjuvanka je ustanovila 

socialno podjetje tipa B, ker je želela zaposliti čim več ljudi. Ob ustanavljanju ni naletela na 

nobene ovire, saj kot pravi sama, težave pridejo kasneje. Sogovornica meni, da finančnih 

spodbud za socialna podjetja v Sloveniji ni oziroma jih je zelo, zelo malo. ZBS so. p. ni 

dobilo niti ene finančne spodbude od države ali občine.  
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Po sogovorničinem mnenju občine oziroma lokalne skupnosti ne spodbujajo razvoja 

socialnega podjetništva. Gospa Mihelič se strinja z Yunusovo mislijo, da socialne podjetnike 

vodi želja, da bi delali dobro za ljudi in planet, da gre torej pri socialnem podjetju za 

altruistično motivacijo. Sogovornica meni, da bi za spodbujanje razvoja socialnega 

podjetništva morala več narediti država, ki po njenem mnenju ne naredi ničesar. 

Intervjuvanka ima občutek, da je Slovenija usmerjena tako, da bi bilo čim več brezposelnih, 

da bi bila delovna sila čim cenejša in da bi bilo čim več opuščene zemlje, da bi jo lahko 

kapitalisti poceni odkupili. 

 

Predstavitev 4. intervjuja 

 

Gospod Milan Bogataj, ustanovitelj socialnega podjetja Zavod PEC – Pomurski ekološki 

center Murska Sobota so. p., meni, da socialno podjetništvo bazira na osnovi socialne 

ekonomije in je socialno podjetništvo kot vsako drugo podjetništvo, ki mora imeti neko 

poslovno idejo, ki se mora financirati iz same dejavnosti, poleg tega pa je socialno 

podjetništvo še nekaj več, saj je v socialno podjetništvo vključena socialna komponenta. Pri 

socialnem podjetju dobiček ni glavno merilo uspeha, temveč pomoč ljudem in lokalni 

skupnosti. Bistvo socialnega podjetja so po sogovornikovem mnenju cenejše, dostopnejše in  

humane storitve in da ima vsak zaposleni v socialnem podjetju svoj glas. Prednost socialnih 

podjetij pred klasičnimi podjetji sogovornik vidi v tem, da nihče ne more postati večinski 

lastnik podjetja.  

 

Intervjuvanec je mnenja, da je Zakon o socialnem podjetništvu kot vsak drugi zakon, da 

preveč nalaga socialnemu podjetniku, nudi pa da mu ne prav veliko. Gospod Bogataj meni, da 

je trenutni položaj socialnega podjetništva v Sloveniji slab, da je nekaj socialnih podjetij v 

Sloveniji sicer uspešnih, vendar premalo za celotno Slovenijo. V Sloveniji bi izboljšali 

položaj socialnega podjetništva s pametnimi naložbami in pravilnimi podpornimi instrumenti, 

tako na lokalni kot tudi na regionalni ravni. Sogovornik meni, da je največ možnosti za razvoj 

socialnega podjetništva v storitvah, povezanih s starejšimi. Sam vidi ogromno možnosti v 

skrbi za starejše ljudi, v inovativni industrijski rastlini Miskantus in v recikliranju 

računalnikov. Sogovornik se je odločil preoblikovati iz zavoda v socialno podjetje, ker je 

mislil, da bo imel kot socialni podjetnik kakšne ugodnosti, vendar kot pravi sam, nima prav 

nobene. Gospod Bogataj bi ustanovitev socialnega podjetja priporočal vsakemu, ki ima 
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znanje, dobro idejo in moralne kvalitete, ki so po njegovem zelo pomembne, če želiš postati 

socialni podjetnik. Intervjuvanec je ustanovil socialno podjetje tipa A, predvsem zato, ker 

meni, da je socialno podjetje tipa B skoraj invalidsko podjetje. Ob ustanavljanju sogovornik 

ni naletel na nobene ovire, saj pravi, da te na začetku vsi podpirajo, da ustanoviš socialno 

podjetje, predvsem zaradi tega, da se zvišuje indeks, ki ga vodi MDDSZ, čeprav dejansko 

polovica vseh socialnih podjetij nima niti telefonske številke.  

 

G. Bogataj meni, da je podpora lokalnega okolja bistvena za socialne podjetnike. Po 

njegovem mnenju bi morala lokalna skupnost podpirati domače lokalne proizvajalce, ne pa 

nekvalitetne kitajske proizvodnje. Po sogovornikovem mnenju v Sloveniji ne razdelijo 

denarja, ki ga namenijo za spodbujanje socialnega podjetništva, in tudi njihov Zavod PEC so. 

p. ni prejel nobene subvencije, saj so izpadli iz razpisa. Intervjuvanec meni, da bi občine in 

lokalne skupnosti morale podpirati socialne podjetnike, saj jim to nalaga ZSocP, vendar tega 

ne počnejo. Občine v Sloveniji v proračunih sploh nimajo predvidenega denarja za 

subvencioniranje socialnih podjetij, izjema je samo občina Mengeš. Intervjuvanec se strinja z 

Yunusovo mislijo, da socialne podjetnike vodi želja, da bi delali dobro za ljudi in planet, da 

gre torej pri socialnem podjetju za altruistično motivacijo, saj pravi, da so socialni podjetniki 

neumneži, ki jim ni do lastnega bogastva, ampak raje pomagajo soljudem. V Sloveniji bi, po 

mnenju g. Bogataja, lahko spodbudili razvoj socialnega podjetništva z državnim denarjem in 

podporo lokalne skupnosti. Po sogovornikovem mnenju bi moralo socialno podjetništvo biti 

prioriteta, magnet za narod, saj je socialno podjetništvo primerno tako za urbana kot tudi 

kmečka območja. 

 

Predstavitev 5. intervjuja 

 

Peti intervjuvanec meni, da je socialno podjetništvo družbeno podjetništvo, ki v ospredje ne 

postavlja dobička, temveč pomoč družbi, ljudem in varovanju okolja. Po sogovornikovem 

mnenju je bistvo socialnega podjetništva, da imajo vsi ljudje enake glasovalne pravice, torej 

vsak človek en glas, in da se dobiček ne deli, ampak da se vlaga v nadaljnji razvoj, ter skrb za 

ljudi in okolje. Intervjuvanec meni, da so prednosti socialnih podjetij zaposlovanje ranljivih 

skupin.  

 

O Zakonu o socialnem podjetništvu meni, da zakon sicer obstaja, ampak da ga nihče ne 

upošteva, razen ustanovitelji socialnih podjetij. Sogovornik meni, da je trenutni položaj 
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socialnega podjetništva v Sloveniji zelo slab in da smo daleč za razvitostjo socialnega 

podjetništva, kot ga poznajo v EU-ju. Po njegovem mnenju bi morala država finančno 

podpreti socialne podjetnike, trg pa bi moral promovirati ter kupovati izdelke in storitve. Po 

sogovornikovem mnenju bi položaj socialnega podjetništva v Sloveniji izboljšali z državnimi 

finančnimi spodbudami in promocijo lokalne skupnosti. Intervjuvanec vidi največ možnosti 

za razvoj socialnega podjetništva v Sloveniji v izdelovanju lesenih, tekstilnih, usnjarskih 

izdelkov ter v varstvu otrok, vrtcu, ki bi poleg varstva otroke učil dela na kmetiji. Sogovornik 

se je za ustanovitev socialnega podjetja odločil, ker je verjel, da bo lahko pomagal ljudem in 

okolju. Pod takimi pogoji, kot so sedaj, sogovornik ne bi nikomur svetoval ustanovitve 

socialnega podjetja. Intervjuvanec je ustanovil socialno podjetje tipa B, ker je želel zaposliti 

čim več ljudi iz ranljive ciljne skupine, kot jo določa ZSocP. Ob ustanavljanju sogovornik ni 

naletel na nobene večje ovire, se pa z njimi, po njegovem mnenju, srečuje sedaj vsak dan. 

Intervjuvanec je mnenja, da malo ljudi sploh ve, kaj je socialno podjetništvo. Ustanovitelji 

socialnega podjetja potrebujejo finančni kapital in posluh ter podporo lokalne skupnosti. 

Pravi, da v Sloveniji zelo težko prideš do finančnih spodbud in da jih sam ni prejel.  

 

Sogovornik tudi meni, da občine in lokalne skupnosti ne podpirajo in spodbujajo razvoja 

socialnega podjetništva v Sloveniji, in se sprašuje, če župani in predstavniki lokalnih 

skupnosti sploh vedo, kaj je socialno podjetništvo. Njemu občina in lokalna skupnost nista 

pomagali in mu še vedno ne. Sogovornik se strinja z Yunusovo mislijo, da socialne podjetnike 

vodi želja, da bi delali dobro za ljudi in planet, da gre torej pri socialnem podjetju za 

altruistično motivacijo, in doda, da če bi bilo vse tako, kot je napisal Yunus, bi bil svet lepši. 

Intervjuvanec še meni, da bi s finančnimi spodbudami, predvsem nepovratnimi sredstvi, 

manjšo stopnjo birokracije, podporo občin in lokalne skupnosti spodbudili razvoj socialnega 

podjetništva v Sloveniji, in dodaja, da je koncept socialnega podjetništva dobro zastavljen, da 

pa Slovenija še ni dorasla za tako vrsto podjetništva. 

 

V prilogi 1 opisujemo iskanje ključnih pojmov v gradivu in zapis pojmov. Pojme, ki so po 

našem mnenju ključni za našo raziskavo, pa smo združili v tri kategorije. »Glavna značilnost 

analize je namreč oblikovanje zbirke kategorij, v katere uvrščamo pomene dobljenih 

podatkov. Pri tem je pomembno, da posamezna kategorija omogoča dovolj natančno 

uvrščanje analiziranih podatkov glede na vsebinski pomen kod.« (Roblek 2009, str. 56)  

 

Ključne pojme (kode) in opredelitev kategorij predstavljamo v tabeli 4.1. 
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Tabela 4.1: Ključni pojmi in kategorije 

 

POJEM KATEGORIJA 

FINANČNE SPODBUDE 

PODPORA OBČIN IN LOKALNIH SKUPNOSTI 
POZITIVNO NARAVNANO 

DRUŽBENO OKOLJE 

SAMOZAPOSLOVANJE 

USTVARJANJE NOVIH DELOVNIH MEST – 

VKLJUČEVANJE RANLJIVIH SKUPIN 

MANJŠA STOPNJA 

BREZPOSELNOSTI 

POMOČ LJUDEM 

VAROVANJE PLANETA DRUŽBENE KORISTI 

Vir: Kavčič, lastna raziskava (2014) 

 

4.2 Interpretacija predstavljenih rezultatov  

 

4.2.1 Tematska mreža spodbujanja socialnega podjetništva 

 

»Tematska mreža želi raziskati in razložiti razumevanje teme in vsebine raziskave ter 

uporablja kodiranje kot ključni proces v analizi, ki se uporablja za posploševanje kvalitativnih 

podatkov. Z analizo tematske mreže dejansko »izbrskamo« teme iz različnih ravni besedila. S 

sliko tematskega omrežja ponazorimo in upodobimo strukturo izoblikovanih tem (kot miselni 

vzorec)« (Roblek 2009, str. 56). 

 

Na sliki 4.1 prikazujemo tematsko mrežo »Spodbujanje socialnega podjetništva«. Skupna 

tema »Spodbujanje socialnega podjetništva« vključuje tri organizirane teme (pozitivno 

naravnano družbeno okolje, manjša stopnja brezposelnosti in družbene koristi) in šest 

osnovnih tem (finančne spodbude, podpora občin in lokalnih skupnosti, samozaposlovanje, 

ustvarjanje novih delovnih mest – vključevanje ranljivih skupin, pomoč ljudem in varovanje 

planeta). Skupno temo »Spodbujanje socialnega podjetništva« lahko opišemo s pomočjo 

tematske mreže: finančne spodbude in podpora občin ter lokalnih skupnosti, ki naj bi jo imel 

socialni podjetnik, vplivajo na pozitivno naravnano družbeno okolje. Samozaposlovanje  in 

ustvarjanje novih delovnih mest – vključevanje ranljivih skupin igrata pomembno vlogo pri 

manjši stopnji brezposelnosti v državi. Pomoč ljudem in varovanje planeta ustvarjata 

družbene koristi. Skupni imenovalec vsega naštetega je spodbujanje socialnega podjetništva. 
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Slika 4.1: Tematska mreža – spodbujanja socialnega podjetništva 

 

Vir: Kavčič, lastna raziskava (2014). 

 

4.2.2 Paradigmatski model odnosov med kategorijami po Glaserju in Straussu 

 

Po Glaserju in Straussu definirane kategorije »primerjamo med seboj in jih razporedimo v 

domnevne odnose. Pri tem postopku naj bi kategorije povezali med seboj in tako oblikovali 

začasen teoretični okvir. Kategorije naj bi povezali tako, da bi jim določili mesto znotraj 

standardne sheme ali paradigmatskega modela« (Mesec 1998, 118). Po tem modelu se išče 

odgovore, kaj je s čim povezano in kaj čemu sledi, torej katera kategorija je lahko vzrok in 

katera kategorija je posledica. Mesec še dodaja, da »so pojmi tega modela analitični in da 

njihovega zaporedja v preprosti linearni shemi ne gre jemati prestrogo resno in pretogo« 

(Mesec 1998, str. 120). Po tem paradigmatskem modelu odnosov med kategorijami, kot sta ga 

predstavila Glaser in Strauss, bi lahko rekli, da pozitivno naravnano družbeno okolje vpliva na 

zmanjšanje stopnje brezposelnosti, kar pa posledično vpliva na družbene koristi in posledično 

na spodbujanje razvoja socialnega podjetništva. Ker pa tega ne moremo potrditi z relevantno 

literaturo, tega modela ne bomo upoštevali v podpoglavju 4.2.3 pri  interpretaciji rezultatov in 
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ugotovitev. Paradigmatski model odnosov med kategorijami po Glaserju in Straussu pa bi bil 

videti tako, kot je razvidno s slike 4.2. 

 

Slika 4.2: Paradigmatski model odnosov med kategorijami po Glaserju in Straussu 

 

Vir: Kavčič, lastna raziskava (2014). 

 

4.2.3 Interpretacija rezultatov  

 

S pomočjo analize intervjujev smo ugotovili, da intervjuvanki in intervjuvanci kot glavne 

razloge za spodbujanje razvoja socialnega podjetništva omenjajo tri glavne dejavnike, ki jih 

opredeljujemo z največkrat omenjenimi vzorci: 

 

1. Pozitivno naravnano družbeno okolje 

 zagotovljena finančna sredstva bi spodbudila razvoj socialnega 

podjetništva; 

 poleg finančnih sredstev socialni podjetniki najbolj potrebujejo 

podporo občin in lokalnih skupnosti. 

 

2. Manjša stopnja brezposelnosti 
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 samozaposlovanje je pomemben spodbujevalec socialnega podjetništva 

in 

 ustvarjanja novih delovnih mest. Socialna podjetja so zelo učinkovita 

pri ustvarjanju novih delovnih mest za ranljive ciljne skupine. 

 

3. Družbene koristi za celotno populacijo 

 socialni podjetniki ne strmijo k dobičku, ampak želijo predvsem 

pomagati vse ljudem do boljšega življenja; 

 poleg kvalitetnejšega življenja ljudi je socialnim podjetnikom bistveno 

tudi varovanje planeta. 

 

Iz rezultatov kvalitativne raziskave kot tudi iz znanstvene literature lahko vidimo, da bi 

pozitivno naravnano družbeno okolje vplivalo na spodbujanje razvoja socialnega podjetništva 

v Sloveniji. Ljudje bi se namreč lažje odločili za ustanovitev socialnega podjetja, če bi imeli 

zagotovljena finančna sredstva in podporo občin ter lokalnih skupnosti. S tem se strinjajo tudi 

naši sogovorniki, ki so na vprašanje, s čim bi po njihovem mnenju lahko spodbudili razvoj 

socialnega podjetništva v Sloveniji, odgovorili naslednje: gospa Žganec Metelko pravi, da »s 

promocijo na nacionalni ravni, kupovanjem izdelkov in storitev socialnih podjetij«, gospa 

Mihelič meni, da z »zagonskim kapitalom«, z njo se strinjata tudi g. Bogataj, ki pravi »z 

denarjem«, in anonimni intervjuvanec, ki pravi »s finančnimi spodbudami, predvsem 

nepovratnimi sredstvi za začetek, manjšo stopnjo birokracije, podporo občin in lokalne 

skupnosti«. 

 

Pri nas je po mnenju sogovornikov največji problem v neupoštevanju Zakona o socialnem 

podjetništvu, ki med drugim določa financiranje in podporo občin ter lokalnih skupnosti. Kot 

pravijo naši intervjuvanke in intervjuvanci, pa temu na žalost ni tako. Gospod Bogataj pravi: 

»Saj tam v zakonu lepo piše, ampak piše tudi, da je lokalna skupnost dolžna podpirati, ampak 

to se ne dogaja, žal«, tudi anonimni intervjuvanec pravi: »Tam (v zakonu
9
) sicer vse lepo piše, 

ampak kaj, ko se tega nobeden ne drži, finančnih spodbud ni, občine nas ne podpirajo«, tudi 

gospa Mihelič se strinja s sogovornikoma, saj pravi »ker tisto, kar piše v zakonu, ne drži, kar 

se tiče javnih del, kar se tiče spodbud, to je na papirju, to ni v življenju«. Gospa Žganec 

Metelko pove, da »nekateri mislijo, da pri ustanovitvi dobiš kar nekaj spodbud in subvencij, 

                                                 
9
 Opomba avtorja 
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ampak s tem ni čisto tako«. Gospa Mihelič pravi, da je trenutni položaj socialnega 

podjetništva v Sloveniji slab prav zaradi tega, ker »vse to, kar naj bi država, občina podpirala 

socialno podjetništvo, tega ne počne oziroma počne v tako malem obsegu, da je zanemarljivo. 

Če bi se to razvilo zares, ne bi bilo niti enega brezposelnega v Sloveniji«. Anonimni 

intervjuvanec še dodaja, da »država nas bi morala finančno podpreti, lokalno okolje pa 

kupovati naše izdelke in storitve, nas propagirati kot nekaj dobrega«, ampak da tega v 

Sloveniji ni. Gospod Bogataj meni, da »s pametnimi naložbami bi socialno podjetništvo, 

seveda ob pravilnih podpornih instrumentih na lokalni in regionalni ravni, funkcioniralo in 

tako omogočila dodaten razvoj podeželja«, in dodaja, da »sami nismo nič pridobili, nismo 

dobili nobene subvencije in župani nas tudi ne podpirajo«. Gospa Žganec Metelko je mnenja, 

da »so na ministrstvu napačno zastavili financiranje socialnih podjetij«, gospod Bogataj 

dodaja, da »ne razdelijo denarja, ki ga namenijo za to«. Vsi sogovorniki so povedali, da sami 

niso dobili nobene finančne podpore od države, da pa bi jim le-ta zelo pomagala pri 

poslovanju oziroma razvoja socialnega podjetja.  

 

Država po mnenju sogovornikov namenja denar samo za subvencioniranje javnih del, vendar 

tudi ta denar ostane neizkoriščen, saj kot pravijo sogovorniki, v Sloveniji občine in lokalne 

skupnosti ne podpirajo socialnih podjetnikov. Tako g. Bogataj pove: »Podpora lokalne 

skupnosti, kot jo določa zakon, je zelo, zelo slaba. Preko države je trenutno podpora samo 

preko javnih del, to bi morala biti 100-% subvencionirana zaposlitev, 85 % plača država, 15 

% bi morala financirati lokalna skupnost. Vendar lokalna skupnost socialnega podjetništva 

ne razume in pravijo, da nimajo v proračunu denarja za socialno podjetništvo in tega ne 

moremo financirati, zato bo tistega 2 milijona evrov ostalo neizkoriščenih.« Gospa Mihelič 

ravno tako pove, da »najprej so dane vse možnosti, potem pa nikjer ne najdeš župana, ki bi ti 

podpisal za javna dela«.  

 

V Sloveniji je podpora občin in lokalnih skupnosti po mnenju sogovornikov zelo slaba 

oziroma je sploh ni, samo gospa Žganec Metelko je nasprotnega mnenja in na vprašanje, ali se 

vam zdi, da občine oziroma lokalne skupnosti podpirajo in spodbujajo razvoj socialnega 

podjetništva, odgovori: »Mislim, da kar je v njihovi moči, nam kar pomagajo, nimajo pa 

preveč pooblastil, se pa tudi to počasi spreminja na nacionalni ravni.« Intervjuvanka doda še: 

»Naš župan v Sevnici nas promovira, dobro govori o nas drugod pri kakih poslovnih 

partnerjih in dobimo tudi kak posel na tak način, ker nas kje priporoča, sedaj smo dobili tudi 

nek občinski projekt, so pač nas najeli kot izvajalca in nas tudi vključujejo v zelo različne 
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projekte, ki jih imajo, in nam na tak način pomagajo. Občina nam nudi tudi brezplačne 

prostore za inkubator.«  

 

Velik vpliv na spodbujanje socialnega podjetništva ima tudi samozaposlovanje, ki je 

pomembno tudi za ustvarjanje novih delovnih mest in posledično manjšo stopnjo 

brezposelnosti. Gospa Žganec Metelko se strinja, da je samozaposlovanje bistvo njihovega 

zavoda in pove, da: »Mi oglašujemo to, v okviru našega zavoda imamo socialni inkubator, 

kjer promoviramo samozaposlitev, to je bistvo našega zavoda Knof, da si sam ustvariš 

zaposlitev v okviru socialnega podjetja.« Hkrati še doda, da bi vsem mladim, ki so 

brezposelni, svetovala ustanovitev socialnega podjetja. Tudi gospa Mihelič in gospod Slavec 

sta priznala, da sta ustanovila socialno podjetje zaradi možnosti samozaposlitve. Anonimni 

intervjuvanec pa je dodal: »Mislim pa, da če bi bilo socialno podjetništvo, kar naj bi bilo, bi 

se mnogo ljudi odločilo za ustanovitev in posledično samozaposlitev.«  

 

V Sloveniji se je povečalo število brezposelnih, ki spadajo v kategorijo težje zaposljivih oseb, 

kar predstavlja za državo velik problem. Le-tega bi lahko uspešno rešili s spodbujanjem 

socialnega podjetništva. Zakon o socialnem podjetništvu namreč spodbuja socialno in 

poklicno integracijo najranljivejših skupin ljudi na trgu dela. Da je zaposlovanje 

najranljivejših skupin del socialnega podjetništva, se strinjajo tudi sogovorniki. Gospa Žganec 

Metelko na vprašanje, kako bi opredelili socialno podjetništvo, odgovori: »No, to je 

podjetništvo, ki pa vključuje tudi ranljive ciljne skupine kot zaposlene.« Z njo se strinja tudi g. 

Bogataj, ki pove: »Po drugi strani pa je vključena socialna komponenta, se pravi, da imaš 

lahko poudarek, da zaposluješ težje zaposljive osebe, kot socialno podjetje tipa B.« Gospod 

Slavec je izjavil: »Mislim, da je bistvo zaposlovanje težje zaposljivih oseb.« Anonimni 

intervjuvanec meni, da je prednost socialnih podjetij pred klasičnimi podjetji »zaposlovanje 

ranljivih skupin, predvsem mlajših in starejših ter marginalnih skupin«. Gospa Mihelič je 

povedala, da je sama ustanovila socialno podjetje, ker je mislila, »da bom zaposlila čim več 

ljudi«. Sogovorniki so v večini tudi ustanovili socialno podjetje tipa B, prav zaradi želje 

zaposliti čim več ljudi iz ranljivih ciljnih skupin, kot jih določa ZSocP. 

 

Iz znanstvene literature lahko razberemo, da je bistvo socialnega podjetništva ustvarjanje 

družbenih koristi za celotno skupnost in ne lastno bogatenje in ustvarjanje dobička. Vsi naši 

sogovorniki se s tem strinjajo, saj na vprašanje, kaj je po njihovem mnenju bistvo socialnega 

podjetništva, odgovarjajo: gospa Mihelič, »da je družbeno koristno podjetje«, g. Slavec 
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»pomoč za uporabnike oziroma potrošnike, neka poštena cena, kakovost storitev«, g. Bogataj 

pravi: »Pri socialnem podjetju profit ne igra glavne vloge, temveč pomoč ljudem in lokalni 

skupnosti. Pri socialnem podjetju se gre, da pomagaš širši lokalni skupnosti in ji pomagaš pri 

boljši kvaliteti življenja, socialno podjetništvo opravlja dejavnosti, ki so sedaj zapostavljene 

in ne funkcionirajo«, anonimni intervjuvanec pa je mnenja, da je socialno podjetništvo kot 

vsako drugo podjetništvo, le »da ni v ospredju dobiček, temveč pomoč družbi, ljudem in 

varovanje okolja«. Po mnenju intervjuvank in intervjuvancev je prihodnost slovenskega 

socialnega podjetništva prav v dejavnostih, ki so družbenokoristne, torej v pomoči ljudem 

(predvsem starejšim in otrokom), tako g. Bogataj meni: »Pri samih storitvah mislim, da je 

ogromno možnosti in priložnosti skrb za starejše ljudi na podeželju«, anonimni intervjuvanec 

pa je menja, da je »varstvo otrok tudi ena od možnosti socialnega podjetništva«, in v 

varovanju planeta, kot pravi ga. Mihelič, predvsem na treh vejah: »zemlja, voda, gozd«. 

Sogovornici in sogovorniki se strinjajo z  Yunusovo mislijo, da socialne podjetnike vodi želja, 

da bi delali dobro za ljudi in planet ter da gre pri socialnem podjetju za altruistično 

motivacijo. Gospod Bogataj je izjavil: »To smo mi neumneži, ki na nek način nismo neka 

klasika, da bomo nekaj zaslužili in ne obračamo velikega kapitala in nam ni do velikih dobrin 

letala ali ne vem, kaj, ker če hočeš to, moraš biti tajkun, ampak s socialnimi idejami moraš 

biti skromen, z dobro idejo in da pomagaš drugim«. 

 

 

4.3 Diskusija 

 

S kvalitativno raziskavo lahko potrdimo ključne razloge iz znanstvene literature, ki vplivajo 

na spodbujanje razvoja socialnega podjetništva. Na spodbujanje socialnega podjetništva 

vplivajo različni dejavniki, ki pa jih lahko strnemo v tri kategorije, te so: pozitivno naravnano 

družbeno okolje, ki poleg finančnih spodbud vsebuje še podporo občin in lokalnih skupnosti, 

manjša stopnja brezposelnosti, na katero vplivata samozaposlovanje in ustvarjanje novih 

delovnih mest, in družbene koristi, ki so bistvo socialnega podjetništva.  

 

S kvalitativno raziskavo smo preučili pet primerov socialnega podjetništva v Sloveniji, vendar 

ugotavljamo, da je v Sloveniji s socialnim podjetništvom, kot je rekel tudi eden od naših 

sogovornikov, »nekaj narobe«. Glede na evidenco MDDSZ-ja sicer narašča število 

novoustanovljenih socialnih podjetij, vendar je veliko število teh podjetij, kot menijo 

sogovorniki, fiktivnih. S to ugotovitvijo se strinjamo, saj smo ob natančnem pregledu 
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socialnih podjetij ugotovili, da mnogo teh podjetij nima niti kontaktne številke oziroma so 

kontaktne številke neobstoječe ali pa konstantno nedosegljive. Zato na tej točki podajamo naš 

prvi predlog, in sicer naj Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve v evidenco o 

socialnih podjetjih poleg naštetih podatkov, ki jih evidenca že vključuje (naziv socialnega 

podjetja, sedež, zastopnik, matična številka, pravnoorganizacijska oblika, registrski 

organ/datum vpisa in glavna dejavnost ter izbris iz evidence), vključi še podatke o kontaktni 

številki oziroma kontaktni elektronski naslov socialnega podjetja, število in strukturo 

zaposlenih, poslovni rezultat, tržni delež itd., saj bo na ta način spremljanje socialnega 

podjetništva v Sloveniji enostavnejše in preglednejše in ne bo v tako veliki meri prihajalo do 

fiktivnih socialnih podjetij. 

 

Zaradi zgoraj omenjene navedbe o fiktivnih socialnih podjetjih in nezainteresiranosti velikega 

števila socialnih podjetnikov smo tudi s težavo pridobili sogovornike za sodelovanje v 

raziskavi. Kljub temu menimo, da smo z izbranimi intervjuji socialnih podjetnikov v Sloveniji 

pridobili jasen in dovolj natančen vpogled v socialno podjetništvo v Sloveniji. Ugotovitev, ki 

so se pokazale na našem načrtno izbranem vzorcu, sicer ne moremo posplošiti, saj so omejene 

na proučevani vzorec. 

 

Največje težave socialnega podjetništva v Sloveniji so, po mnenju socialnih podjetnikov, 

pomanjkanje oziroma neobstoj finančnih spodbud in premajhna podpora občin in lokalnih 

skupnosti ter neupoštevanje Zakona o socialnem podjetništvu. Tukaj podajamo naš drugi 

predlog, in sicer naj se začne Zakon o socialnem podjetništvu v praksi pravilno izvajati tako 

na strani države kot občin in lokalnih skupnosti. Naš tretji predlog je, glede na nezadovoljstvo 

intervjuvancev z Zakonom o socialnem podjetništvu, ki menijo, da zakon nalaga mnogo 

obveznosti samo socialnim podjetnikom, da jim pa ne nudi nobenih ugodnosti (zato se mnogo 

podjetij, ki delujejo po načelih socialnega podjetništva, npr. eko kmetija Korenika, ne odločijo 

za vpis v register socialnega podjetništva) in že prej omenjenega neupoštevanja zakona s 

strani države in občine ter lokalnih skupnosti, naj se zakon delno spremeni in socialnim 

podjetnikom prinese določene ugodnosti, npr. stimulativne davčne spodbude, ki bi tudi 

spodbudile socialno podjetništvo v Sloveniji. 

 

Zakon o socialnem podjetništvu, je po mnenju naših sogovornikov, prinesel nekaj promocije 

za ustanavljanje socialnega podjetništva v Sloveniji, vendar vsi priznavajo, da to še zdaleč ni 

dovolj. Promocijo bi bilo treba nadaljevati ter kupovati izdelke in storitve socialnih podjetij na 
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državni, regionalni in lokalni ravni. Sami poleg naštetega predlagamo še promocijo socialnega 

podjetništva v medijih (npr. predstavitev primerov dobrih praks po svetu in v Sloveniji) in 

nagrade za socialna podjetja (kot  je npr. zlata gazela za najhitreje rastoča podjetja), kar bi po 

našem mnenju tudi spodbudilo razvoj socialnega podjetništva v Sloveniji. 

 

V Sloveniji je po mnenju sogovornikov kar nekaj seminarjev in predavanj na temo socialnega 

podjetništva, ki pa se jih udeležujejo samo bodoči oziroma obstoječi socialni podjetniki in 

ljudje, ki preučujejo in promovirajo socialno podjetništvo. Zato tukaj predlagamo naš 

naslednji predlog, in sicer naj se raznih izobraževanj na temo socialnega podjetništva 

udeležijo uradniki, referenti in predstavniki občinskih in lokalnih oblasti, ki po mnenju naših 

sogovornikov nimajo znanja oziroma imajo premalo znanja o socialnem podjetništvu. 

Predlagamo tudi, da fakultete začnejo spodbujati socialno podjetništvo in socialno 

podjetništvo, kot npr. izbirni predmet vključiti v izobraževalno vsebino, kot jo poznajo druge 

fakultete po svetu. S strokovnim znanjem in praktičnimi izkušnjami bi bodočim diplomantom 

približali socialno podjetništvo in jih mogoče navdušili za ustanovitev socialnega podjetja. 

Predlagamo tudi, da razvojne agencije, poleg projektov za ustanovitev klasičnega podjetja, 

ustvarjajo projekte za spodbujanje ustanavljanja socialnega podjetja.  

 

V Sloveniji bi torej lahko spodbudili razvoj socialnega podjetništva, če bi se Zakon o 

socialnem podjetništvu pravilno izvajal in bi država in občine ter lokalne skupnosti podpirale 

socialno podjetništvo s finančnimi sredstvi, promocijo socialnih podjetnikov in njihovih 

izdelkov ter storitev. Če bi torej država in občine ter lokalne skupnosti podprle razvoj 

socialnih podjetij v Sloveniji, bi se ljudje lažje odločili za ustanovitev socialnega podjetništva 

in se posledično samozaposlili v njem ter ustvarili nova delovna mesta, v delovni proces bi 

vključili predvsem ranljive skupine, ki jih določa Zakon o socialnem podjetništvu. Ker 

dobiček ni bistvo socialnega podjetja, bi socialni podjetniki in njihovi zaposleni stremeli 

predvsem k pomoči ljudem in varovanju planeta. 

 

Po analizi intervjujev menimo, da so potrebni sprememba in realizacija Zakona o socialnem 

podjetništvu v praksi, podpora in promoviranje socialnih podjetnikov, njihovih izdelkov ter 

storitev s strani države, občin in lokalnih skupnosti, ker bo po našem mnenju le-to spodbudilo 

razvoj socialnega podjetništva v Sloveniji.  

 

 



61 

 

5. SKLEPNE MISLI 

 

 

Magistrsko nalogo smo uvodoma namenoma začeli in v teoretičnem delu zaključili z 

besedami Nobelovega nagrajenca Muhammada Yunusa, ki je po našem mnenju v javnosti 

najbolj prepoznan ustanovitelj socialnega podjetja na svetu, saj verjame, da je socialno 

podjetništvo najmočnejše orožje proti vse večji revščini v svetu. Socialno podjetništvo se je 

namreč kot protiutež bogatenju malega števila ljudi razvilo po vsem svetu in danes zaposluje 

in pomaga velikemu številu ljudi. Slovenija pa kljub zgodnjim zametkom socialnega 

podjetništva, sprejetju Zakona o socialnem podjetništvu in raznim pobudam za spodbujanje 

socialnega podjetništva v Sloveniji še vedno zaostaja za evropskim povprečjem. Vendar bi 

morali zaradi gospodarske krize, visoke stopnje brezposelnosti, neenakosti pri razdelitvi 

bogastva in vedno večje ozaveščenosti o varovanju okolja tudi v Sloveniji več poudarka 

nameniti socialnemu podjetništvu in natančno pregledati ter realizirati predlagane pobude za 

spodbujanje socialnega podjetništva. 

 

Z magistrsko nalogo smo izpolnili postavljene cilje, saj smo preučili in opisali obstoječe 

pobude za spodbujanje socialnega okolja v Sloveniji, raziskali, kateri so ključni dejavniki, ki 

prispevajo oziroma bi lahko prispevali k spodbujanju razvoja socialnih podjetij v Sloveniji, in 

formirali predloge za boljši položaj socialnega podjetništva v Sloveniji. 

 

V sklepnem delu podajamo tudi odgovore na naše glavno raziskovalno vprašanje, ki je, kateri 

so ključni dejavniki, ki bi spodbudili razvoj socialnega podjetništva v Sloveniji, in na naša 

specifična raziskovalna vprašanja, ki so: ali so finančne spodbude, kot glavni spodbujevalec 

socialnega podjetništva v Sloveniji, dovolj visoke za ustanovitev socialnega podjetja, kaj na 

začetku poslovne poti najbolj potrebuje ustanovitelj socialnega podjetja in kako oziroma s čim 

bi lahko, po mnenju intervjuvancev, izboljšali položaj socialnega podjetništva ter ga 

posledično približali bodočim ustanoviteljem. Iz prebranega gradiva in na podlagi analize 

naše kvalitativne raziskave lahko ugotovimo, da so dejavniki, ki bi lahko spodbudili razvoj 

socialnega podjetništva v Sloveniji, finančne spodbude, podpora občin in lokalnih skupnosti, 

samozaposlovanje, ustvarjanje novih delovnih mest – vključevanje ranljivih skupin in 

družbene koristi. Finančnih spodbud kot glavnega spodbujevalca socialnega podjetništva v 

Sloveniji, kot pravijo naši sogovorniki, skoraj ni. Ustanovitelji socialnih podjetij na začetku 
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poslovne poti najbolj potrebujejo finančne vložke, državno podporo, podporo lokalnega 

okolja, socialne mreže, pravno in tržno svetovanje ter marketing. Socialno podjetništvo v 

Sloveniji bi intervjuvanci izboljšali in posledično približali bodočim ustanoviteljem s 

primernim podpornim okoljem, mrežami socialnih podjetij, državnimi subvencijami, s 

sodelovanjem lokalnega prebivalstva, s pametnimi naložbami in z zagotovilom, da bi izdelki 

in storitve dobili svoj prostor na trgu in se prodajali. 

 

V sklepnem delu magistrske naloge navajamo pomembne navedbe in predloge. Dejstvo je, da 

je pravilen prevod angleške besede social entrepreneurship družbeno podjetništvo in ne 

socialno podjetništvo, zato predlagamo preimenovanje socialnega podjetništva v družbeno 

podjetništvo. S preimenovanjem v družbeno podjetništvo bi ljudje namreč lažje dojeli koncept 

socialnega podjetništva, ki je ustvarjanje družbenih koristi in ne socialna podpora s strani 

države. Dejstvo je, da nimamo enotne definicije za socialno podjetništvo, socialnega 

podjetnika in socialno podjetje, zato predlagamo enotno definicijo za vse omenjene pojme, 

ker bodo le na ta način naslednje raziskave med seboj primerljive. Dejstvo je tudi, da so 

ženske, zaradi večjega občutka za ljudi in skupnost, veliko uspešnejše v socialnem 

podjetništvu. Zato predlagamo, da se ženske v večji meri odločijo za ustanovitev socialnega 

podjetja v Sloveniji. Navajamo, da je v Sloveniji kar nekaj fiktivnih socialnih podjetij, zato 

predlagamo, da MDSSZ v evidenco socialnih podjetij vključi še kontaktne podatke, število in 

strukturo zaposlenih, poslovni rezultat, tržni delež itd., saj bo tako lažje spremljati stanje na 

področju socialnega podjetništva. Navajamo tudi, da se Zakon o socialnem podjetništvu ne 

izvaja, kot bi se moral, zato predlagamo, da se začne Zakon o socialnem podjetništvu v praksi 

pravilno izvajati tako na strani države kot občin in lokalnih skupnosti. Dejstvo je tudi, da 

ZSocP socialnim podjetnikom ne prinaša nobenih ugodnosti, zato predlagamo spremembo le-

tega. Navajamo, da je socialno podjetništvo premalo promovirano, zato predlagamo 

promocijo socialnega podjetništva na državni, občinski, lokalni ravni ter v medijih. Pišemo 

tudi, da uradniki, referenti in predstavniki občinskih in lokalnih oblasti nimajo znanja o 

socialnem podjetništvu, zato predlagamo izobraževanje in seminarje za omenjeno skupino 

ljudi. Dejstvo je tudi, da na fakultetah ni izbirnih predmetov iz socialnega podjetništva, zato 

predlagamo spodbujanje socialnega podjetništva na fakultetah in izbirne predmete z omenjeno 

izobraževalno vsebino. 

 

Vzorec intervjuvancev naše kvalitativne raziskave so predstavljali ustanovitelji socialnih 

podjetij v Sloveniji, zato bi bilo zanimivo opraviti nadaljnjo raziskavo z ustanovitelji 
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klasičnih podjetij in raziskati, kaj mislijo o socialnem podjetništvu, o družbenokoristnih ciljih, 

o delitvi dobička itd. Zanimivo bi bilo narediti tudi kvantitativno raziskavo o socialnem 

podjetništvu in izvedeti, ali bi se potrošniki raje odločili za cenejše kitajske izdelke ali bi raje 

podprli izdelke socialnega podjetnika, koliko več bi bili pripravljeni plačati za izdelke in 

storitve socialnega podjetnika, ali bi se sami odločili za ustanovitev socialnega ali klasičnega 

podjetja, zakaj bi se tako odločili itd.     

 

Pričujoče magistrsko delo predstavlja opise in predloge spodbud, ki bi z realizacijo v praksi 

dejansko lahko spodbudili razvoj socialnega podjetništva v Sloveniji in bi le-to postalo 

primerljivo s socialnim podjetništvom v državah Evropske unije.  
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PRILOGA 

Priloga 1: Iskanje ključnih pojmov v gradivu in zapis pojmov 

 

 

Iskanje ključnih pojmov v besedilu Ključni pojmi 

1. Kako bi opredelili pojem socialnega podjetništva?  

Žganec Metelko: Socialno podjetništvo je za nas tako 

podjetništvo, ki upošteva načela, in sicer načela, ki se jih mi 

držimo, so trajnostni razvoj, demokratičnost v odločanju, 

družbena odgovornost, pa no, to je v glavnem to. No, to je 

podjetništvo, ki pa vključuje tudi ranljive ciljne skupine kot 

zaposlene. 

 

Slavec: Ah ne vem … tako, kot je že uradna razlaga. 

 

Mihelič: Socialno podjetje ni pravilno prevedeno ne, to je 

družbeno-koristno podjetje in je v bistvu podjetje, kot je vsako 

drugo, razlika je samo v tem, da dobička ne smeš vzet ven, ampak 

ga moraš uporabiti v nadaljnji razvoj, se pravi predvsem za 

odpiranje novih delovnih mest. 

 

Bogataj: V teoriji in praksi je to že opredeljeno, torej socialno 

podjetništvo bazira na osnovi socialne ekonomije. Najprej mora 

biti neka poslovna ideja, zadaj mora biti podjetništvo, saj je 

socialno podjetje kot vsako drugo podjetje, ki zagotavlja neko 

normalno rast, financiranje iz same dejavnosti, posla, storitev. Po 

drugi strani pa je vključena socialne komponenta, se pravi, da 

imaš lahko poudarek, da zaposluješ težje zaposljive osebe, kot 

socialno podjetje tipa B. Pri socialnem podjetju profit ne igra 

glavne vloge, temveč pomoč ljudem in lokalni skupnosti. Pri 

socialnem podjetju se gre, da pomagaš širši lokalni skupnosti in ji 

pomagaš pri boljši kvaliteti življenja, socialno podjetništvo 

opravlja dejavnosti, ki so sedaj zapostavljene in ne funkcionirajo. 

Socialno podjetništvo bi bilo potrebno zagnati v širšem pomenu, 

saj je to ena prava razvojna priložnost. 

 

Intervjuvanec: Podjetništvo kot vsako drugo, le da ni v ospredju 

dobiček, temveč pomoč družbi, ljudem in varovanje okolja. 

Pravzaprav bi morali reči, da je to družbeno podjetništvo, res ne 

vem, kdo je prevedel social entrepreneurship v socialno 

podjetništvo.  

 

 

Ustvarjanje novih 

delovnih mest – 

vključevanje ranljivih 

skupin 

 

 

 

 

Družbene koristi 
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Pomoč ljudem 

 

 

 

 

Pomoč ljudem 

 

Varovanje planeta 

2. Kaj menite, da je bistvo socialnega podjetništva? 

Žganec Metelko: Kar sem že prej povedala. 

 

Slavec: Mislim, da je bistvo zaposlovanje težje zaposljivih oseb, 

pa pomoč, no, tako kot tudi mi delamo, je pa pomoč za uporabnike 

oziroma potrošnike, neka poštena cena, kakovost storitev, ampak 

v glavnem pa zaposlovanje, kar pa mi sicer ne delamo. 

 

Ustvarjanje novih 

delovnih mest – 

vključevanje ranljivih 

skupin 

 

Pomoč ljudem 

 

 



 

 

Mihelič: Da je družbeno koristno podjetje, kar pa v bistvu  pri nas 

sploh še ni razvito in tudi referenti, ki naj bi nam svetovali, ne 

vejo o tem nič, skoraj nič, zelo malo. 

 

Bogataj: Vsi favorizirajo socialno podjetništvo kot neko eksotiko, 

ne zavedajo pa se, da vsak člen od župana, lokalnih ljudi pa tako 

dalje je odvisno, sploh če se bo socialno podjetništvo prijelo, ker 

vsi morajo strmeti, da denar v čim večjem številu lokalno kroži, se 

pravi, če so to socialno podjetniške storitve, da se le-te 

uporabnikom bolj dostopne, cenejše, humane itd., in profit tu ni 

glavni moment. Bistvo socialnega podjetja je tudi, da ima vsak 

zaposlen svoj glas.  

 

Intervjuvanec: Vsak človek en glas in da se dobiček ne deli 

ampak, vlaga v nadaljnji razvoj ter skrb za ljudi in okolje. 

 

Pomoč ljudem in 

varovanje planeta 
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3. Kakšne so po vašem mnenju prednosti socialnih podjetij v 

primerjavi s klasičnimi podjetji? 

Žganec Metelko: Prednost je, da se lahko lotiš nekaj dejavnosti, ki 

recimo niso tako, npr. šiviljske proizvodnje in npr. vključuješ 

invalide in na ta primer dobiš tudi neko denarno pomoč s strani 

države in mogoče tako prebrodiš visok strošek delovne sile in tako 

lahko v Sloveniji sploh lahko preživiš. 

 

Slavec: Ja ne vem … vem, da bi lahko sodeloval na nekih razpisih, 

tudi ko ti država neki pomaga, ampak se pravi, da ti financira 

neko zaposlovanje za novo zaposlitev, čeprav jaz tega ne 

prakticiram, ker sicer imam socialno podjetje, funkcionira nekaj 

stvari, ampak od tega ne morem ne živet ne koga še plačat za to in 

ne izkoriščam razpisov, ker nimam niti časa za to. 

 

Mihelič: Pa sej ni prednosti, v bistvu je razlika samo v tem, da gre 

v nadaljnji razvoj. To ni kapitalistično podjetje, ampak na nek 

način socialistično podjetje, edino v tem je razlika, ne. Prednosti 

naj bi bile, ampak za enkrat še ni tega, subvencije naj bi bile – 

država naj bi spodbujala razvoj tega in preko javnih del je možno 

zaposlovati ljudi, imaš potem razne olajšave, oziroma eno leto ali 

pa dve, ker pa nam ni v enem letu uspelo nikogar še zaposliti 

preko javnih del, ker to je tudi neke vrste kuhinja, ne. Najprej so 

dane vse možnosti, potem pa nikjer ne najdeš župana, ki bi ti 

podpisal za javna dela, ker mora približno 20 % občina dati, 80 % 

pa da država. Jaz mislim, da je to namensko narejeno, da je to 

samo pesek v oči. 

 

Bogataj: V tujini so kooperative in zadružništvo super uspele, da 

lahko vsak donira v podjetje, vendar je bistvo to, da nihče ne more 

postati glavni lastnik. Se pravi, vsi so lastniki, vsi vložili denar, vsi 

imajo življenjski interes  in vsi se maksimalno potrudijo, da 

socialno podjetje deluje in ne gre za dobiček in da si napolnijo 

dvoje žepe, ampak da zasledujejo svoj interes, lokalni interes, 
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skupin 
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Podpora občin in 

lokalnih skupnosti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

trajnostni razvoj in seveda tudi za svoje preživetje, temveč na 

daljši rok. 

 

Intervjuvanec: Zaposlovanje ranljivih skupin, predvsem mlajših in 

starejših ter marginalnih skupin, ki zelo težko dobijo delo v 

klasičnih podjetjih, kjer se vedno išče samo izobražen kader. 

Pravzaprav danes se dobi delo samo še po vezah, če imaš 

vplivnega strica, dobiš službo, drugače pa imaš lahko ne vem, 

kako izobrazbo in si delaven, ampak službe ni. To je danes 

slovenska realnost. Socialno podjetništvo pa naj bi zaposlilo tudi 

mlade izobražene, ki nimajo vez, pa vse ostale starejše, ki so 

izgubili delo, predvsem v tajkunskih podjetjih, pa invalide. 
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4. Kakšno je vaše mnenje o Zakonu o socialnem 

podjetništvu? 

Žganec Metelko: Ahh, če bi bil ali pa ne. No, ni nekih ugodnosti, 

tako da za enkrat  ni tako važno,  ali si registriran ali pa ne. No, 

mi smo se za to odločili, ker smo videli, da je v tem tudi naša tržna 

priložnost, ker smo bili tudi med prvimi, ki smo se registrirali. 

 

Slavec: Ga ne poznam … to je meni vse ena odvetniška družba 

registrirala vse, pa socialna delavka mi je okvirno razložila, za 

kaj se gre, zakona pa bi prav vedel niti slučajno ne vem. 

 

Mihelič: Ja, v redu, če ga bi spoštovali. 

 

Bogataj: Zakon kot zakon, po svoje je super. Super vse piše, vse 

nalaga, ogromno nalaga socialnemu podjetju obveznosti, 

poročanje. Podpora lokalne skupnosti, kot jo določa zakon, je 

zelo, zelo slaba. Preko države je trenutno podpora samo preko 

javnih del, to bi morala biti 100-% subvencionirana zaposlitev, 85 

% plača država, 15 % bi morala financirati lokalna skupnost. 

Vendar lokalna skupnost socialnega podjetništva ne razume in 

pravijo, da nimajo v proračunu denarja za socialno podjetništvo 

in tega ne moremo financirati, zato bo tistega 2 milijona evrov 

ostalo neizkoriščenih. 

 

Intervjuvanec: Zakon bi morali pisati ljudje, ki so ustanovili 

socialno podjetje, ne pa teoretiki, ki samo sedijo v pisarnah. 

Ljudje, ki vedo, kako je s tem v praksi, npr. mi, ki smo ustanovili 

socialna podjetja. Tam sicer vse lepo piše, ampak kaj, ko se tega 

nobeden ne drži, finančnih spodbud ni, občine nas ne podpirajo, 

samo mi socialni podjetniki se ga moramo držati. Lahko hodiš od 

vrat do vrat, pa ti nihče ne pomaga prav dosti. Zakon je na 

začetku sicer prinesel nekaj promocije socialnemu podjetništvu, 

ampak to še zdaleč ni dovolj.  
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5. Kakšen je po vašem mnenju trenutni položaj socialnega 

podjetništva v Sloveniji? 

 

 



 

 

Žganec Metelko: Število registriranih podjetij kar narašča, zaradi 

dobre promocije, ki se vrši na nacionalni ravni, v raznih medijih 

in tako, čeprav mislim, da nekaj podjetij je že izgubilo status in 

mislim, da bo tega tudi kar nekaj več, ker mislim, da so si nekateri 

to malce drugače razlagali. Nekateri mislijo, da pri ustanovitvi 

dobiš kar nekaj spodbud in subvencij, ampak s tem ni čisto tako, 

no. 

 

Slavec: Tudi po moje, da ne vem … sam poznam enih par, ki jim 

gre dobro, ki jim je lepo in upravičujejo besedo socialno 

podjetništvo, da bi imel neko širšo sliko, pa ne, ker ne poznam 

prav veliko socialnih podjetij. 

 

Mihelič: Slabo, zato ker vse to, kar naj bi država, občina 

podpirala socialno podjetništvo, tega ne počne oziroma počne v 

tako malem obsegu, da je zanemarljivo. Če bi se to razvilo zares, 

ne bi bilo niti enega brezposelnega v Sloveniji. Mi smo tudi 

elaborat izdelali in smo ga predložili na vsa ministrstva že 

prejšnji vladi, sedaj ga bomo ponovno tej vladi in samo na zemlji, 

vodi in gozdovih je možno odpret 128.000 delovnih mest. Ne bi 

bile plače sicer ne vem, kako visoke, mogoče 500-550 evrov, sicer 

manj, kot je povprečje, ampak država bi zelo profitirala, ker ne bi 

bilo potrebno teh socialnih podpor dajat in ljudje bi bili bolj 

zdravi, ker bi delali, ker tako imamo ogromno depresivnih, kdor je 

več kot dve leti brez službe in da se recimo ne znajde, da dela na 

črno, sivo ali kakorkoli že, je avtomatsko v depresiji. Hkrati se te 

reveže zelo, zelo izkorišča, ker grejo delati karkoli in potem ne 

dobijo plačila. Ker gredo delat brez pogodbe in potem ne morejo 

nobenega niti tožit in to je pri nas folklora. 

 

Bogataj: Trenutek je pravi, saj imamo zakonodajo, pravilnik in 

strategijo razvoja, vendar je vse to samo bla, bla. Trenutno stanje 

je tako kot stanje vseh nevladnih organizacij, trije, štirje se 

znajdejo, vlečejo sicer voz naprej, ampak v naši regiji Pomurje 

nekega pametnega pravega socialnega podjetja, ki bi bilo 

pripravljeno vleči voz naprej, ni. To je nekako noviteta in če ni 

lokalne spodbude, traja kar nekaj let, da greš lahko naprej, da 

postaneš neko vidnejše socialno podjetje, ki zaposluje 50, 60 

zaposlenih. Tukaj imamo sicer eko-socialno kmetijo Korenika v 

Šalovcih, ki zaposluje marginalne skupine, da delajo na zemlji in 

prejemajo evropska sredstva, ampak niso registrirani kot socialno 

podjetje, ker jim to ne bi prineslo nobenih bonifikacij,razen 

omejitev tako rekoč.  

 

Intervjuvanec: Če gledamo na tujino, zelo, zelo slab. Mi smo 

daleč za razvitostjo socialnega podjetništva, kot ga poznajo v EU, 

in če se ne bo marsikaj, kar se tiče socialnega podjetništva, 

spremenilo, bomo zadaj tudi ostali. Država nas bi morala 

finančno podpreti, lokalno okolje pa kupovati naše izdelke in 

storitve, nas propagirati kot nekaj dobrega, saj mi ne delamo 
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samo zase, za naš dobiček ne igra glavne vloge, ampak za vse, da 

bi bilo vsem boljše. 

 

 

Pomoč ljudem 

 

 

6. Kako oziroma s čim bi po vašem mnenju lahko izboljšali 

položaj socialnega podjetništva v Sloveniji in ga 

posledično približali bodočim ustanoviteljem? 

Žganec Metelko: Mogoče s kakimi mrežami socialnih podjetij, pa 

s primernim podpornim okoljem. Mi smo tudi prevzeli del 

podpornega okolja, ker smo ugotovili, da tega ni, in smo imeli kar 

nekaj vprašanj na začetku in smo lahko ta vprašanja namenili 

drugim, ki jih to zanima, zato smo sami podprli neko podporno 

okolje. Bi bilo pa potrebno ta podporna okolja tudi primerno 

financirati iz strani države, ker delamo s tem v neko javno dobro, 

neko državno korist. 

 

Slavec: Kaj pa jaz vem … mi smo začeli predvsem zaradi 

povezovanja lokalnih skupnosti, da bi si ljudje med seboj sami 

pomagali eden drugemu, sosedu skozi to… mi smo šli predvsem 

na to povezovanje tako generacijsko kot medgeneracijsko kot pač 

združenje lokalnih skupnosti, ampak moram reči, da Kranj, 

Gorenjska – to so tako starokopitni ljudje, da ne funkcionira, da je 

bil odziv žalosten, vsi me trepljajo, ja ,super, to je res dobra ideja, 

ja, boš tudi ti sodeloval, ja, to pa ne, ampak ideja je pa dobra. 

 

Mihelič: Mi smo vse opisali v našem elaboratu, s tem bi tudi 

socialno podjetništvo približali bodočim ustanoviteljem. 

 

Bogataj: S pametnimi naložbami bi socialno podjetništvo, seveda 

ob pravilnih podpornih instrumentih na lokalni in regionalni 

ravni, funkcioniralo in tako omogočilo dodaten razvoj podeželja. 

 

Intervjuvanec: Tako, kot sem že rekel. S finančnimi spodbudami 

države in promocijo lokalnih skupnosti. Izdelki in storitve že 

obstoječih socialnih podjetnikov bi morale dobiti svoj prostor na 

trgu, saj so to super izdelki in storitve po dokaj nizkih cenah, 

cenovno sicer nismo konkurenčni poceni kitajskim izdelkom, 

ampak po kakovosti jih pa prekašamo. Če bi nas kdo vsaj malo 

podprl in nam dal možnost na trgu, bi bila to super promocija, saj 

bi ljudje spoznali, da lahko kupiš kakovosten izdelek po 

konkurenčni ceni in še podpreš predvsem lokalno okolje. 
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7. Na katerih področjih vidite največ možnosti za razvoj 

socialnega podjetništva v Sloveniji? 

Žganec Metelko: Mislim predvsem kake zelene energije, zelene 

inovacije, pa tudi kakšne stare poklice, kot so šiviljstvo, 

gozdarstvo, mizarstvo. Pa da se na drug način lotiš tega nazaj, 

mogoče kot neko učno delavnico, priložnost, da se ljudje preko 

tega dodatno usposobijo, ali pa res ugotoviš, da lahko neke druge 

ciljne skupine opravljajo kake preproste naloge. 
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Slavec: Ne vem. 

 

Mihelič: Možnosti je veliko, ne, mi smo imeli v skupščini neko 

predavanje, to, kar sem že povedala zemlja, voda, gozd, potem je 

socialno podjetje, zadruge, pa start up podjetja. Preko teh treh vej 

se da zaposlit vse, ampak tam v predavalnici ni bilo nikogar blizu, 

ki bi moral to slišat. S tem,, da se vsako leto, to je uradni podatek, 

ker nam je predavatelj, človek iz NPU-ja, ker ima zvezane roke, 

ker bi rad kaj naredil, pa ne more, ker imamo tako zakonodajo, 

vsako leto se 122 milijonov izgubi neznano kam. Dokler je bil 

SDK, to ni bilo možno. 

 

Bogataj: Pri samih storitvah mislim, da je ogromno možnosti in 

priložnosti, skrb za starejše ljudi na podeželju, to je tudi 

pomembno za Goričko za odročna področja, za urbana in 

kmetijska območja je tudi veliko priložnosti, predvsem na 

inovativnih, novih, tako, kot smo tudi mi začeli sedaj z inovativno 

industrijsko rastlino Miskantus, ki zagotavlja trajnostni razvoj in 

obdelavo zaraščenih površin do te mere, da vzpostaviš sistem za 

trajnostni razvoj, ki ti prinaša na 1ha 8000 evrov prihodkov plus 

subvencije za trajne nasade brez nekega sprotnega vložka umetnih 

gnojil, fitofarmacevtskih sredstev, ne rabiš čisto nič. V enem letu 

imaš 25 ton, po treh letih se vzpostavi sistem pravega prirastka. In 

če bi to siromašne občine podprle, bi lahko z vložkom 50.000 

evrov zagotovili kar nekaj delovnih mest in kroženje dobrin in 

pametno izkoriščanje teh zavrženih surovin v okolje, pametno 

izkoriščanje zaraščenih površin in  s tem izboljšajo kvaliteto 

življenja na ruralnih področjih, ki so bolj Bogu za hrbtom. Ena 

izmed možnosti bi bila tudi recikliranje računalnikov ali pa center 

ponovne uporabe, kot jo je razvila gospa dr. Vovk. Pri 

recikliranju računalnikov naletiš na zakonodajo, ki te omejuje, ker 

moraš imeti uporabno varstveno dovoljenje, uporabniško 

dovoljenje, da boš predeloval računalnike, rabiš še posebno 

dovoljenje, ki zagotavlja varstvo okolja, ker pravijo, da je v 

računalnikih tudi kanček strupov, ampak ne razumejo, da teh 

materialov ne bi raztapljali. 

 

Intervjuvanec: Izdelki starih obrti, kot so leseni izdelki, npr. 

igrače za otroke, ki ne bi vsebovale nevarnih snovi kot kitajske. V 

Sloveniji imamo ogromno lesa, tako da bi lahko marsikaj 

proizvedli sami. Ali pa šivanje, usnjarski izdelki … ampak bi cene 

morale biti normalne, da bi ljudje kupovali to, res pravo socialno 

podjetje, ko se ne bi šlo za dobiček, ampak za dobro ljudi in 

okolja. Varstvo otrok je tudi ena od možnosti socialnega 

podjetništva. Vrtec, ki bi poleg varstva otrok vključeval tudi 

učenje in pomoč v vrtovih ter krmljenje živine. Da bi tudi otroci 

delali, spoznali kmečko življenje. Ampak pri nas so otroci tako 

zaščiteni, da bi te v tem primeru prijavili, da imaš delo na črno in 

še okoriščaš »uboge« otroke. Mislim, da če bi se malo bolj vrnili k 
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naravi in živeli tako, kot so včasih, no, ne ravno tako, ampak na 

sodoben način, da bi se več družili in ne gledali toliko TV in 

internet, da bi bilo marsikomu boljše, kot mu je sedaj. 

 

8. Zakaj ste se vi odločili za ustanovitev socialnega podjetja? 

Žganec Metelko: Mi smo bili že prej zavod in smo videli, da je ta 

zakon tak, da sovpadamo s temi načeli in z njihovim načinom 

razmišljanja, zato smo se odločili za ta status, da bo še formalno 

priznano, da delamo dobro, da delamo družbenoodgovorno in ne 

samo za svoj dobiček. In tudi kot tržna priložnost, kot sem že prej 

rekla, da smo prvi v Posavju in imamo tako tudi neko dodatno 

promocijo in tako lažje kje sodelujemo, ker smo socialno podjetje. 

 

Slavec: Ker mi je tako svetovala socialna delavka. 

 

Mihelič: Nasedla sem temu, da bom zaposlila čim več ljudi, jaz 

sem računala, da bo prvo leto vsaj 1000 ljudi zaposlenih po celi 

Sloveniji,pa ni nobeden ne. Tudi za gozdove smo se javljali, pa 

nismo dobili nič, nam so govorili na občinah, da naj kar pridemo 

delat, da ni problem. Sem rekla, da če nam bodo podpisali to, to, 

pa ne, ne. Prideš delat kot prostovoljec na svoje potne stroške pa 

še malico si moraš s sabo prinest. 

 

Bogataj: Mi smo ustanovljeni kot zavod 17 let in smo se 

preoblikovali zaradi pomurskega zakona. Vložili smo 150 evrov v 

preoblikovanje  aktov pri notarki in konec, ampak razen tega, da 

smo sedaj socialno podjetje, nimamo nobenih ugodnosti razen 

tega, da imamo več intervjujev in anket in da nas ministrstvo 

čekira, nimamo nobenih prednosti, nismo nič pridobili, nismo 

dobili nobene subvencije in župani nas tudi ne podpirajo. 

 

Intervjuvanec: Ko bereš o socialnem podjetništvu, zveni vse tako 

lepo, da sem želel biti tudi sam del tega … pomoč drugim in 

okolju, brez pehanja za dobičkom, vsi enaki vsi enakopravni… 

vendar pri nas je vse to samo na papirju, v praksi ne deluje. No, 

vsaj pri meni ni… nekaterim je sicer uspelo tudi v Sloveniji Center 

ponovne uporabe in Knof, ampak to sta izjemi, ki potrjujeta 

pravilo. 
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9. Kakšen pomen je imela možnost samozaposlitve pri vaši 

odločitvi? 

Žganec Metelko: Mi oglašujemo to, v okviru našega zavoda 

imamo socialni inkubator, kjer promoviramo samozaposlitev, to je 

bistvo našega zavoda Knof, da si sam ustvariš zaposlitev v okviru 

socialnega podjetja, ker je to lažje, ker delaš malo drugače. Ker 

delaš kot prvo v kolektivu,  kot drugo si zelo med seboj pomagaš, 

imaš tudi sredstva,  ki so že obstoječa v tem podjetju na voljo 

potem in imaš neke kadre, veliko potrebnega znanja, veliko nekih 

pomoči tudi recimo s strani države, npr. javna dela se lažje 

uredijo, če si del socialnega podjetja, kot pa da si ustanoviš nek s. 
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p. V bistvu lažje začneš, po dveh letih pa moraš tako ali tako 

izplavat. 

 

Slavec: Ja, je imel, ja … ker sva s socialno delavko govorila in 

sem bil prej brezposeln. 

 

Mihelič: Seveda je … jaz bi se rada zaposlila, pa sem še vedno 

brezposelna. Sama imam zvezane roke, ker so me za 800.000 

evrov okradli, pravnomočne sodbe imam, nimam pa nobenega 

denarja. Drugače bi jaz zagnala vsaj nekaj drugega, ne. 

 

Bogataj: Ni, saj sem bil že prej zaposlen v zavodu. 

 

Intervjuvanec: Nikakršne, sam sem bil že prej zaposlen in sem še 

vedno, ampak ne v socialnem podjetju. Mislim pa, da če bi bilo 

socialno podjetništvo, kar naj bi bilo, bi se mnogo ljudi odločilo 

za ustanovitev in posledično samozaposlitev. 
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10. Komu bi vi svetovali naj ustanovi socialno podjetje?  

Žganec Metelko: Vsem mladim, ki so brezposelni, pa tudi 

starejšim, tik pred upokojitvijo, no, mogoče ne ravno ustanovitev 

podjetja, ampak vsaj, da se pridružijo mogoče kakemu socialnemu 

podjetju, ki že deluje v njihovem okolju. Ker vsaj ravno ne more 

ustanovit socialnega podjetja, ker je kar zahtevno, saj prinese za 

sabo kar nekaj birokracije, računovodstva, iz nule začneš. Če se 

pa pridružiš nekomu, zato so sedaj popularne te zadruge pa 

socialna podjetja, oziroma kot način delovanja, pol pa je lahko 

tudi društvo ali karkoli drugega, ampak ta princip kolektivizma in 

tako nekdo lažje lahko uspe. 

 

Slavec: Enemu, ki ima čas in voljo. 

 

Mihelič: Nobenemu, glede na lastne izkušnje. Če pride kdo meni 

na posvet, mu lahko povem, kje so nas nategnili, ne morem 

drugače reči, da vse te možnosti, ki so naštete od raznih spodbud, 

v resnici ni. Ljudje, občani so na naši strani, mi smo dobili več 

parcel v brezplačno uporabo od kmetov, ki ne morejo delati ali pa 

od dedičev, ki imajo zelo oddaljene te parcele, zato smo tudi mi 

razprti po celi Sloveniji in si pač tam pridelujemo zelenjavo, toliko 

pač, da je za našo lastno uporabo, še to so nam hoteli obdavčit, 

ampak nam k sreči niso, no, ker niso prebrali zakona do konca, 

ker dobrodelnost ni obdavčena. 

 

Bogataj: Vsakemu, ki ima neko znanje, neko idejo, nekdo, ki ima 

neke moralne kvalitete, ker neke moralne kvalitete moraš imeti, 

ker ne nastopaš kot neki kapitalist, ker recimo, če bi kdo rekel, da 

ima petdeset tisoč evrov in ni pravilno naravnan, naj jih raje 

investira v s. p. ali d. o. o. in naj tako posluje. Bodi navaden 

podjetnik in ustvarjaj čim večji dobiček. Če pa imaš moralne 

kvalitete in želiš svojemu okolju dobro pa si inovator pa si 
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poštenjak in želiš nekaj dobrega narediti za lokalno skupnost in 

razvijati dobre storitve, ki sicer ne ustvarijo tako veliko dobička, 

si pravi in tako imaš oziroma bi moral imeti podporo lokalne 

skupnosti. Mi kot socialno podjetje bi lahko ustvarili inkubatorje, 

preko katerih se naš primer dobre prakse in še drugi primeri 

dobrih praks izmenjujejo svoje mnenje. Saj tam v zakonu lepo 

piše, ampak piše tudi, da je lokalna skupnost dolžna podpirati, 

ampak to se ne dogaja, žal. Ljudje danes samo jamrajo, kako 

država nič ne naredi za njih, morali pa se bi vprašati, kaj oni 

naredijo za njo. Nič. Ljudje bi se morali organizirati, namesto da 

bi nekdo npr. investiral v novo kopalnico, bi investiral v zadružni 

vložek, da bi pač 10 ali 20 ali 50 posameznikov vložili po pet tisoč 

evrov pa naredijo eno socialno podjetje pa kupijo stroje, eden 

vloži zemljo, eden to eden drugo, ampak potem je ključen faktor, 

ki se običajno zalomi, trg. Ali to trg vzame ali ne vzame, Romuni 

so neke pelete poceni pripeljali pa ljudje raje tiste kupijo, naše iz 

Miskantusa, ki pa so super kvalitetne, tako da mi moramo imeti 

toliko pozitivnega naboja in ekonomskega tudi, da smo vsaj na 

začetku, ko stvari lansiramo na trg, da smo lahko konkurenčni 

tistim najslabšim peletom. Ljudje pa bi morali biti bolj ozaveščeni, 

da so tisti peleti slabi, da imajo dosti pepela noter in da je slaba 

kurilna vrednost, ker je tam veliko odpada noter. Šele, ko se ti 

uveljaviš, ljudje dobijo zaupanje in rečejo, da je neko socialno 

podjetje dobro, da je to dobra ideja in da z nakupom podpirajo 

lokalno okolje, s tem podpiramo kroženje denarja v regiji, 

postajamo močnejši, suvereni, neodvisno tako rekoč in to pač 

mora biti enotno. In potem to omogoča rast, razvoj, stvari tečejo, 

drugače si pa obsojen na neuspeh. To je pa zelo žalostno. Zato 

ljudje ne ustanavljajo socialnega podjetja, ker je prevelik riziko, 

ljudje nimajo idej, vsi jamrajo, država spet toliko ne da, da bi se 

dalo preživeti, ampak socialno podjetje ni mišljeno, da boš ti samo 

subvencije dobil in potem v senci gledal, ljudje morajo delati in 

sodelovati z lokalnim okoljem z župani, ljudje, krajevna skupnost. 

Tukaj je treba veliko časa, energije in ljudi, ki bi pravilno 

propagirali to. Nekdo bi moral tudi uradnikom povedat, da se tudi 

njim stolčki majejo, če ne bodo na pravilen način tega spodbujali, 

to bi bilo zelo učinkovito. Ti moraš izhajati iz lokalnega okolja in 

lokalno okolje nekako razvojno preobrazit, da nato deluje. Če si ti 

start up socialno podjetje težko preživiš, to je bolj za navadna 

podjetja, ki imajo neke inovacije. Pri socialnih podjetjih so neke 

blazne inovacije težke, no, samo kot podjetje tipa A, ampak to ni 

isto. 

 

Intervjuvanec: V Sloveniji nobenemu, pod takimi pogoji, kot so 

sedaj, nobenemu. 
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11. Kakšen tip socialnega podjetja (A ali B) ste ustanovili in 

zakaj ste se odločili za ta tip podjetja? 

Žganec Metelko: Knof je socialno podjetje tipa B, zato ker 

zaposlujemo ranljive ciljne skupine in ker tudi se nam ni dopadel 
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 Center za informiranje, sodelovanje in razvoj nevladnih organizacij. 

tip A, ker moraš imeti toliko več prihodkov, drugače izgubiš status 

socialnega podjetja.  

 

Slavec:  Ne vem. 

 

Mihelič: Mi smo prijavili socialno podjetje tipa B, ker se tako 

lahko zaposli čim več ljudi. In potem smo odpirali še druga 

socialna podjetja po Sloveniji, da bi se potem združili v zvezo, ker 

vsako socialno podjetje naj bi zaposlilo 10 ljudi, in jasno, 

nategnili so vse in tako smo zapravljali denar za brez veze. 

 

Bogataj: Mi smo A, ker ti B so že skoraj invalidsko podjetje, 

čeprav se sedaj to po zakonodaji drugače imenuje, sedaj imaš 

sicer za invalide plačane vse prispevke, ampak je vseeno 

vprašanje, kaj lahko ti invalidi naredijo, oziroma moraš imeti 

dobro vodstvo in pameten program, da lahko ti invalidi nato sploh 

lahko ustvarijo neko dodano vrednost. Socialna podjetja začnejo 

tako, da ni nihče zaposlen ali pa samo eden na začetku in potem 

so preko javnih del zaposleni, ne pa redno. V Sloveniji nimamo 

nekega velikega socialnega podjetja, so pa manjša, ki so subtilna, 

zelo inovativna in delajo dobro, ampak ne obračajo mesečno 

mnogo denarja, recimo do 25 tisoč evrov, ampak to so kamenčki v 

mozaiku, ki pa bi lahko popeljali voz naprej. Mladi so sicer 

napredni, ampak jih moraš prav voditi. 

 

Intervjuvanec: B, zato ker sem želel zaposlit ljudi iz ranljive 

skupine, kot jo določa naš zakon. Predvsem sem želel pomagati 

mladim, ki nimajo vez, in starejšim, ki so izgubili službo par let 

pred upokojitvijo. 
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12. Ali ste ob ustanavljanju socialnega podjetja naleteli na 

kakšne ovire in če, katere?  

Žganec Metelko: Mi smo bili med prvimi in takrat na našem 

sodišču v Krškem ni bilo še takega primera, da bi se ustanovilo 

socialno podjetje, zato smo imeli kar nekaj težav. Takrat nam je 

CNVOS
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 pomagal z njihovo pravno pomočjo. Konkretno se je 

moral pravnik iz CNVOSA pogovoriti s sodiščem v Krškem, da so 

sploh potrdili akte. 

 

Slavec:  Ne, pri ustanavljanju ne … uradnih zapletov s papirji ni 

bilo… to vse funkcionira. Z uradnimi osebami ni bilo težav, z 

uporabniki pa ja. 

 

Mihelič: Ustanoviš jih kar lahko, ampak potem so težave, ker 

tisto, kar piše v zakonu, ne drži, kar se tiče javnih del, kar se tiče 

spodbud, to je na papirju, to ni v življenju. Isto velja za zadruge in 

start up podjetja, za te so sedaj podjetniki naredili sklad, tako da 

uspešni podjetniki podpirajo razvoj ampak država nima pri tem 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Finančne spodbude 

 



 

 

nič, ne. 

 

Bogataj: Oh, kake ovire, vsi imajo to radi, oh, ti kar ustanovi, 

hvala Bogu, saj zvišuješ indeks, saj je potem v evidenci MDDSZ, o 

super, super eno socialno podjetje več in potem oni mislijo, da je 

dober zakon, ampak če realno pogledamo, 50 % sploh telefona 

nima. Saj nekaj ovir dejansko ni, saj zakon obstaja. 

 

Intervjuvanec: Ob ustanavljanju ne, potem pa ni nič tako, kot bi 

moralo biti. Tekaš od vrat do vrat, da bi ti kdo pomagal, ampak ti 

ne nobeden. Malo ljudi sploh ve, kaj predstavlja socialno 

podjetništvo. Na upravnih enotah, občinah … nimajo pojma o tem. 

Župan sicer v javnosti govori o tem in si dviguje podporo volivcev, 

kako bi lahko zaposlili ranljive skupine, pa to je super za lokalno 

skupnost pa bla, bla, bla … ko ga pa direktno vprašaš za pomoč, 

pa ni nič. 
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13. Katero podporo po vašem mnenju najbolj potrebuje 

ustanovitelj socialnega podjetja? 

Žganec Metelko: Mislim, da si socialna podjetja lahko najbolj 

pomagamo med seboj, preko nekih mrež. Za enkrat sicer  te mreže 

še ne delujejo. Da bi pa že ustanovljenim pomagal, sej so kake 

pravne ali kake druge svetovalnice. Tukaj je tako kot pri navadnih 

podjetjih, rabiš kake tržne, marketinške delavnice in take zadeve.   

 

Slavec: Marketing… če bi bil marketing cenejši, mislim, da bi 

lahko prišel do več uporabnikov, bi več ljudi zagrabilo kakšno 

sceno. Zdaj gremo samo prek lastni poznanstev naokoli in to je 

premalo. 

 

Mihelič: Privatno podpirajo, država pa ne podpira socialnega 

podjetništva. Od države mi nismo dobili niti centa. Ne vem, kako 

da so tako kratkovidni, da ne vidijo, da ljudje, ki bi se zaposlili, da 

oni dobijo v enem letu vse subvencije v bistvu že nazaj skozi 

davke, ampak tudi to jim nič ne pomeni. Mi smo v elaboratu vse 

izračunali, osem ekonomistov je pregledalo elaborat, da se ne bi 

blamirali in da se nam ne bi potem smejali. 

 

Bogataj: Podporo lokalnega okolja, da trg kupuje domače in s 

tem podpre lokalnega podjetnika, ne pa poceni kitajske robe. 

 

Intervjuvanec: Finančno, no, to vsaj na začetku … saj ni treba, da 

je visoka, ma vsaj nekaj za začetek in potem predvsem posluh od 

lokalnih veljakov in ne samo nakladanja. 
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14. Kakšne se vam zdijo finančne spodbude za socialna 

podjetja v Sloveniji? 

Žganec Metelko: Mislim, da so na ministrstvu napačno zastavili 

financiranje socialnih podjetij, ker imajo neko napačno predstavo, 

neke napačne predstave, ki se potem na terenu zelo težko 

 

 

Finančne spodbude 

 

 



 

 

uresničijo. 

 

Slavec: Vem, da je neki za te novo zaposlene. 

 

Mihelič: Ne vem, če je kdo kaj dobil, ampak tudi če je, je tega 

zelo, zelo malo. 

 

Bogataj: Saj ne razdelijo denarja, ki ga namenijo za to… vedno 

rečejo, da projekti niso zanimivi ali pa, da zavrnejo podjetja, ker 

imajo nekaj malega stroškov preveč napisanih. Ne podpirajo 

socialnega podjetništva, saj ne razdelijo denarja, ki ga namenijo 

za socialno podjetništvo. Sicer ga ne zavirajo, ampak naj ne 

govorijo, da ga podpirajo. 

 

Intervjuvanec: Preveč je birokracije v tej naši državi … tako da 

tudi do finančnih spodbud prideš zelo, zelo težko, no, če sploh 

prideš. 
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15. Ali mi lahko zaupate, če ste tudi sami pridobili finančne 

vire in če, katere? 

Žganec Metelko:  Mi smo se prijavili na razpis, ampak nismo nič 

dobili. 

 

Slavec: Sam nisem dobil nobene. Trenutno jih tudi ne rabim, če pa 

bi kakšen projekt zagnal, bi rabil eno finančno injekcijo 

 

Mihelič: Ne, nič.  Kar smo pridobili, smo od ljudi, kot 

dobrodelnost. 

 

Bogataj: Ne, nič, mi smo izpadli iz razpisa, 8 pik nam je 

zmanjkalo. 

 

Intervjuvanec: Ne, nič. 
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16. Ali se vam zdi da občine oziroma lokalne skupnosti 

podpirajo in spodbujajo razvoj socialnega podjetništva?  

Žganec Metelko: Mislim, da kar je v njihovi moči, nam kar 

pomagajo, nimajo pa preveč pooblastil, se pa tudi to počasi 

spreminja na nacionalni ravni. 

 

Slavec: To je čist isto kot z ljudmi, ja, ja, ja, ampak da ti bi kdo 

prav nasproti stopil in ti pomagal, ok, imamo nekaj ljudi, ki nam 

odstopijo prostor npr. v knjižnici, pa v Layerjevi hiši, ki je sicer 

lokal, ampak je tudi taka, da ima razstave, pa ta stolp Škrlot, da 

dobimo prostor, to je to. No, vrat nam sicer niso nikjer zaloputnili, 

ne v krajevni skupnosti kjer smo sodelovali, ne s šolami, kjer 

veliko delamo oziroma smo bolj skušali delati, no, niso zaloputnili 

vrat, no, če bo šlo skozi, ok, ampak jaz se pa ne bom na trepalnice 

vrgel, da bi to zaživelo, kot da je to samo za nas dobro, mi 

hočemo, da bi bilo za vse dobro, ne samo za nas.  
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Mihelič: Sej v tem je problem, če ti dobiš podpis od župana, potem 

je vse naprej odprto, ampak od župana ne dobiš podpisa. Mi 

gremo po zakonu in tako ne uspeš, moraš imeti ali veze ali biti 

zelo agresiven.  

 

Bogataj: Lokalna skupnost je totalna megla, kljub zakonu, kjer 

piše, da bi morali podpirati, ampak to je nekaj novega in za 

socialno podjetništvo ni subvencij. Za navadno podjetništvo imajo 

predviden proračun, za nas ga pa ni. Nihče ne razvija mladih, 

malih ali pa socialnih podjetij, ker sploh ne razumejo, kaj je to 

socialno podjetje. Bi pa morali od spodaj navzgor, ampak ne 

nobene. Razen občina Mengeš ima v svojem proračunu predviden 

denar tudi za socialno podjetje, pri nas v Prekmurju pa tega ni. 

Razpisovalci naredijo tak razpis, tako zakomplicirajo vse, da 

razpis ne uspe, žal. 

 

Intervjuvanec: Za druge ne vem, ampak naša in sosednje ne. Bil 

sem pri kar nekaj županih, ampak njim je važno vse prej kot 

socialno podjetništvo. Včasih se sprašujem, če sploh vedo, kaj je 

socialno podjetništvo. 
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17. Kako (če sploh) so vam, občina in lokalna skupnost, 

pomagali oziroma vam še pomagajo pri poslovanju? 

Žganec Metelko: Naš župan v Sevnici nas promovira, dobro 

govori o nas drugod pri kakih poslovnih partnerjih in dobimo tudi 

kak posel na tak način, ker nas kje priporoča, sedaj smo dobili 

tudi nek občinski projekt, so pač nas najeli kot izvajalca in nas 

tudi vključujejo v zelo različne projekte, ki jih imajo, in nam na 

tak način pomagajo. Občina nam nudi tudi brezplačne prostore za 

inkubator sicer samo za eno leto, ampak bomo videli, kako bo 

potem naprej.  

 

Slavec: Kar sem že prej rekel. 

 

Mihelič: Bomo videli, kaj bo. V Ljubljani so nam obljubili sedem 

hektarjev zemlje, kar nam bi zelo prav prišlo, saj je veliko 

brezposelnih, ki živijo po blokih in betona ne moreš jest. In imamo 

spet zvezane roke, ker nam jih Jankovič ni mogel dati, ker po 

zakonu moraš obstajati dve leti, mi pa obstajamo pa eno leto. In 

nismo mogli dobiti odločbe, da delamo v javnem interesu od 

Ministrstva za delo, družino in socialne  zadeve. 

 

Bogataj: Ne, nič. 

 

Intervjuvanec: Prav nič ne ob ustanovitvi ne sedaj. 
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18. Ali se strinjate z Yunusovo mislijo, da socialne podjetnike 

vodi želja, da bi delali dobro za ljudi in planet, da gre torej 

pri socialnem podjetju za altruistično motivacijo? 
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Žganec Metelko: Čisto ne, no, meni se zdi to že malo utopično, 

ampak mislim, da mora vsak misliti tudi na sebe in da lahko 

preživiš preko tega, kar počneš, seveda pa na nek etičen način v 

dobro drugih. 

 

Slavec: Ja, ja. 

 

Mihelič: Se strinjam, ja. Je človekoljubna, ampak tudi ekonomsko 

zelo dobrodošla. Ker mi smo se recimo orientirali na zemljo, vodo 

in gozd, absolutno je to v tem konceptu, kajne. In seveda na 

ekološko pridelavo. In ne gre samo za plačo, ti koristiš človeku 

tudi, da ne zboli, da zdravo je, da se druži, ker človek je družabno 

bitje. Brezposelni pa ždijo doma zaprti, se smilijo sami sebi, kar 

pa seveda povzroča bolezni. 

 

Bogataj: Seveda, sej to smo mi neumneži, ki na nek način nismo 

neka klasika, da bom nekaj zaslužil, ampak ne obračamo velikega 

kapitala in nam ni do velikih dobrin letala ali ne vem kaj, ker če 

hočeš to, moraš biti tajkun, ampak s socialnimi idejami moraš biti 

skromen, z dobro idejo in da pomagaš drugim, no, moraš tudi sam 

preživeti, ker ti nobeden drugi ne pomaga. 

 

Intervjuvanec: Če bi bilo vse tako, kot je napisal Yunus, tudi sam 

verjamem, da bi bil svet lahko lepši, še posebej ta naša ljuba 

Slovenija bi res lahko bila Švica. 
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19. S čim bi lahko, po vašem mnenju, spodbudili razvoj 

socialnega podjetništva v Sloveniji? 

Žganec Metelko: Sprememba par pravil zakona, da bi se lahko 

bolj enostavno sodelovalo s socialnimi podjetji, promocija na 

nacionalni ravni, kupovanje izdelkov in storitev socialnih podjetij, 

ker ni dovolj promocija ustanovitve socialnih podjetij, temveč tudi 

kupovanje izdelkov in storitev, ker le tako lahko socialna podjetja 

preživijo na dolgi rok. 

 

Slavec: Ne vem, ne vem ... ljudje so vedno bolj vase zaprti. 

 

Mihelič: Dokler bo država spala, je težko, ne, ker ne znajo 

izračunati, da s tem ko zagonski kapital, samo zagon je problem, 

potem se že da od prodaje preživeti, ne bogato, ampak se da. In 

potem bi država lahko tudi davke dobivala, ne velike, ampak 

veliko število po malem. 

 

Bogataj: Z denarjem. Če bi, na pamet govorim, npr. vložili sto 

milijonov, kar je za državo nič,  ampak za socialno podjetništvo bi 

bilo to ogromno,  in s pomočjo in podporo lokalnega okolja bi 

lahko to super uspelo, ampak pri nas tega ni, pri nas občine raje 

pokrivajo izgube komunalnih podjetij.  

 

Intervjuvanec: S finančnimi spodbudami, predvsem nepovratnimi 
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sredstvi za začetek, manjšo stopnjo birokracije, podporo občin in 
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20. Bi mogoče radi za konec še kaj dodali? 

Žganec Metelko: Ne. 

 

Slavec: V Sloveniji je mnogo fiktivnih podjetij, ki obstajajo samo 

na papirju… sej zato neki ni v redu in sploh če kdo kaj preverja, 

kaj se dogaja z določenim podjetjem. 

 

Mihelič: Kar se tiče izobraževanja, je kar dosti tega in sem bila na 

vseh predavanjih, ampak žalostno je to, da tudi tisti referenti, ki se 

bi se mogli aktivno ukvarjati s tem, ne znajo, kako pa kaj. Mi se 

bomo razvili, ampak to ni niti slučajno ni podobno socialnemu 

podjetju, ampak bolj s. p. Ker dobimo zemljo od občana, donacije 

od občana, orodje nam donirajo kakšno staro, ki ga več ne rabijo, 

in si potem vse sami nasadimo. Semena smo tudi dobili iz 

Savinjske doline pod pogojem,  da jim potem ta semena vrnemo. 

Jaz imam včasih občutek, da je trend, da bi bilo čim več 

brezposelnih, da se ustvari čim bolj poceni delovna sila in da je 

čim več opuščene zemlje, da jo lahko kapitalisti čim bolj poceni 

kupijo. Jaz se celo bojim, da nam jo bodo zaplenili, ker se tako 

zadolžujemo, da bodo enostavno prišli in rekli, saj ta zemlja sploh 

ni vaša. 

 

Bogataj: Zelo pomembno je vaše delo, da študirate in  da nam 

socialnim podjetjem sporočite teoretična izhodišča, kje lahko 

napredujemo in naredimo preboj. Segment socialnega 

podjetništva bi morala biti prioriteta, magnet za narod. Socialno 

podjetništvo je za vse primerno, tudi za Ljubljano, tam sicer ne 

kmetijstvo in živinorejo in te zadeve, ampak pomoč starejšim pa bi 

uspela in zaposlila npr. 3000 ljudi in socialno podjetništvo bi 

lahko funkcioniralo. 

 

Intervjuvanec: Sam mislim, da je koncept socialnega podjetništva 

res super stvar, ampak v Sloveniji nismo še dorasli za tako vrsto 

podjetništva. 
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