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POVZETEK  

 

Trenutno živimo v času, kjer je stopnja brezposelnosti zelo visoka. Čedalje več ljudi je 

takšnih, ki na svet gledajo nesebično in želijo s tem pomagati tudi drugim. Z ustanovitvijo 

socialnega podjetja omogočamo delovna mesta ranljivim skupinam ljudi na trgu. To so 

brezposelni, ki že dolgo iščejo zaposlitev, starejši, mladi, bivši odvisniki, zaporniki in tako 

naprej. Zaradi tega je takšno podjetništvo bolj družbeno odgovorno, ker ustvarja družbene 

koristi tudi za tiste, ki v klasičnem podjetništvu zelo težko najdejo svoje mesto. Cilj 

diplomske naloge je ugotoviti motive, zaradi katerih se bodo posamezniki odločali za 

ustanovitev socialnega podjetja, ali je razlog v subvencijah, ki jih dodeljuje država, ali je 

razlog prispevati k družbeni koristi. V diplomski nalogi smo uporabili dva različna pristopa. 

V teoretičnem delu smo uporabili kritično presojo, povzemanje virov in deskripcijo, v 

empiričnem delu pa smo s pomočjo anketnega vprašalnika uporabili kvantitativno metodo. V 

prvem delu smo obširno preučili temo socialnega podjetništva in pojem motivacije. V 

diplomski nalogi je zajeta široka razlaga na temo socialnega podjetništva v Sloveniji, prav 

tako v tujini. Obdelali smo tudi pojem socialnega podjetnika, kako naj bi le-ta razmišljal in 

deloval. V drugem, empiričnem delu, so predstavljeni rezultati kvantitativne raziskave, ter 

široka diskusija v kateri smo podali svoje kritično mišljenje. 

 

Klju čne besede: Socialno podjetništvo, motivacija, gonilniki/zaviralci razvoja, družbena 

odgovornost. 

  



 

 
 

ABSTRACT 

 

We live in times when unemployment rate is very high. There are more and more unselfish 

people who want to help others. By establishing social enterprises workplaces are enabled to 

vulnerable groups on the market. These are unemployed people who have been trying to get a 

job for quite some time, the elderly, the youth, ex-drug addicts, prisoners etc. Social 

entrepreneurship is treated as socially responsible because it creates social benefits for those 

who cannot find their position in classical one. The aim of the diploma thesis is to find out the 

motives for establishing such enterprises: subventions, provided by the country, or 

contribution to the society. Two different approaches have been used in the thesis. In the 

theoretical part we used description, critical judgment and source summary, whereas in the 

empirical part we used quantitative methods by use of questionnaire. In the first part the 

themes of social entrepreneurship and motivation are presented in details. There is a wide 

explanation of social entrepreneurship in Slovenia as well as abroad. Further more, the 

concept of social entrepreneur is dealt with, the way he thinks and works. The second, 

empirical part includes the results of quantitative research and wide discussion with critical 

opinion. 

 

Keywords: Social entrepreneurship, motivation, drivers/inhibitors development, social 

responsibility.
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1. UVOD 

 

 

O socialnem podjetništvu je vredno govoriti zaradi inovativnih pristopov in pozitivnih 

učinkov, ki vplivajo na razvoj družbe, okolja in zaposlovanja. Deluje tako, da združi družbeni 

in ekonomski vidik poslovanja in s tem rešuje probleme, kot so zaposlovanje težje zaposljivih 

oseb, skrb za okolje ipd. Problem nerazvitih območij v kapitalizmu, ki nam pušča svet brez 

pravih človeških vrednot, je v multinacionalkah, ki izkoriščajo delavce in za seboj puščajo 

veliko število socialno ogroženih in težko zaposljivih oseb (Končno poročilo o izvedenih 

projektnih aktivnostih, 2015). Trenutno se v Sloveniji nahajamo v situaciji, ko imamo 

registriranih 118.165 brezposelnih oseb. Veliko izmed teh je tistih, ki jim lahko rečemo 

ogrožena skupina. To so težko zaposljivi ljudje, ki zelo težko pridejo do zaposlitve, saj zaradi 

omejitev lahko izpadejo že v prvem krogu izbora. Pod težko zaposljive ljudi oz. ranljive ciljne 

skupine spadajo invalidne osebe, osebe s posebnimi potrebami, dolgotrajno brezposelne 

osebe, iskalci prve zaposlitve in težje zaposljive osebe (med katere spadajo pripadniki romske 

skupnosti, starejši od 55 let, mladoletne osebe, brezdomci...) (Bera 2012). Čedalje več je 

tistih, ki ne najdejo rešitve drugje, kot pa da odprejo svoje podjetje. Motiv novega podjetnika 

je, kot kažejo rezultati opravljenih raziskav v zadnjem obdobju, večinoma v dobičkonosnosti 

in uresničitvi svojih lastnih ciljev. "Vsak podjetnik ima lastno, samosvojo in subjektivno 

opredeljeno motivacijsko strukturo in hkrati subjektivno opredeljeno sliko o podjetništvu kot 

orodju za doseganje ciljev in s tem zadovoljevanje potreb" (Drenik 2003, 40). Vendar 

zadovoljevanje potreb lahko vključuje tudi več različnih stvari in ne samo pridobitev dobička. 

Nekemu podjetniku je lahko cilj uresničitev svojih idej in hkrati nesebično nuditi pomoč 

tistim, ki težko pridejo do zaposlitve, pa si želijo dela. V diplomski nalogi se bomo 

osredotočili na tiste, ki so ustanovili svoje podjetje z namenom da pomagajo in s tem 

zaposlujejo ranljive skupine ljudi. Trenutno imamo v Sloveniji registriranih 69 takšnih 

socialnih podjetij, ki so vpisana v registru, ki ga vodi Ministrstvo za gospodarski razvoj in 

tehnologijo.  

 

Raziskovalni interes v pričujoči diplomski nalogi bo ugotoviti: zakaj se posamezniki odločajo 

za ustanovitev socialnih podjetij. Kako razmišlja posameznik, ki hoče ustanoviti socialno 

podjetje in kakšen doprinos želi dati lokalnemu, regionalnemu, nacionalnemu ali globalnemu 

okolju? Kaj naj bi bil glavni motiv za ustanovitev socialnega podjetja? Cilj diplomske naloge 
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je torej ugotoviti motive, zaradi katerih se bodo posamezniki odločali za ustanovitev 

socialnega podjetja. Ob tem domnevamo, da raziskava ne bo pokazala, da se posamezniki 

odločajo za ustanovitev socialnega podjetja zgolj zaradi pridobivanja materialnih koristi kot 

so npr. subvencije, katere lahko pridobijo preko razpisov s strani države za spodbujanje 

socialnega podjetništva. 

 

 

2. SOCIALNO PODJETNIŠTVO 

 

 

Dejstvo je, da socialno podjetništvo ustvarja nova delovna mesta predvsem za ranljive 

skupine ljudi na trgu dela, kot so brezposelni, ki dolgo čakajo na zaposlitev, starejši delavci, 

ki ne morejo dobiti službe, bivši odvisniki, ki se prek dela hkrati socializirajo, mladi, ki iščejo 

prvo službo itn. Zaradi tega je takšno podjetništvo bolj družbeno odgovorno, ker ustvarja 

družbene koristi tudi za tiste, ki v klasičnem podjetništvu zelo težko najdejo svoje mesto. 

Jelovac pravi, da zaradi slabih pristopov k reševanju problema brezposelnosti in vzdržnosti 

tržne ekonomije Evropa in njene članice ugotavljajo, da je socialna ekonomija prava 

priložnost za zmanjševanje neželenih učinkov na trgu dela, prav tako pa odpira nove 

podjetniške priložnosti (Jelovac 2014). 

 

Vprašajmo se najprej, kdo so ranljive skupine ljudi, ki jih določa Zakon o socialnem 

podjetništvu pri nas?  

 To so invalidi, brezposelne osebe z zaposlitveno oviranostjo ali upadom delovnih 

 spodobnosti, ki izhajajo iz telesnih, duševnih ali okvar pa niso invalidi, dolgotrajno 

 brezposelne osebe, iskalci prve zaposlitve, brezposelne osebe nad 55 let starosti, 

 brezposelni pripadniki romske skupnosti, brezposelne mladoletne osebe brez 

 zaključenega osnovnega ali nižje poklicnega izobraževanja ali z ugotovljenimi

 osebnostnimi težavami in težje zaposljive osebe (Jelovac 2014, 65). 

 

Zaradi tega, ker države vse manj denarja namenjajo zgoraj naštetim skupinam, jim želijo 

nasproti stopiti različna društva, zavodi, zadruge in druge civilno-družbene organizacije z 

namenom, da jim pomagajo. Socialno podjetništvo tu nastopi kot rešitev problema. "Posledice 

recesije v Sloveniji povečujejo potrebo po najrazličnejših storitvah, ki jih sicer tradicionalno 
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opravljajo neprofitne organizacije. Le-te jih lahko zagotavljajo po principih moralnega 

poslovanja, katerega glavni cilj ni ustvarjanje dobička" (Jelovac 2014, 55). Dejstvo je, da je 

družbena odgovornost relevantna za vsa podjetja, vendar pa ima socialno podjetništvo 

drugače zastavljeno pobudo. Socialna podjetja so ustvarjena s socialnim ali okoljskim 

primarnim namenom in pridobljena finančna sredstva ponovno vložijo v ta namen. Pravijo, da 

je v središču pobude za socialno podjetništvo tako imenovani "ekosistem", v katerem lahko 

uspevajo socialne inovacije in tako prispevajo k evropskemu socialnemu tržnemu 

gospodarstvu (Evropska komisija 2011a). "Med socialna podjetja tako spadajo podjetja, ki 

zagotavljajo socialne storitve in/ali dobrine in storitve ogroženim skupinam, podjetja, ki pri 

proizvodnji dobrin oziroma zagotavljanju storitev sledijo svojemu socialnemu cilju, njihove 

dejavnosti pa lahko obsegajo tudi nesocialne dobrine ali storitve" (Napotnik 2013, 13). 

Skratka, socialno podjetništvo ponuja edinstveno možnost spraševanja, premisleka in 

razmišljanja o podjetništvu na ravno obraten način. Socialno podjetništvo ima za razliko od 

klasičnega višjo prioriteto za spodbujanje socialne vrednosti in razvoja kot pa gledanje skozi 

ekonomske oči (Mair in Ignasi 2004). 

 

2.1. Opredelitev podjetništva in podjetnika 

 

Podjetništvo je zelo širok pojem, zato v literaturi najdemo veliko definicij in razlag, vendar pa 

imajo vse skupno točko, in to je inovacija. Zamisliti si nekaj novega ali nadgraditi že 

obstoječo stvar. Steblovnik et al. (2000) pravi, da je podjetništvo postalo predmet številnih 

teoretičnih vprašanj. Po njenem naj bi bilo podjetništvo dejavnost, s katero se ukvarjajo 

podjetne skupine ali posamezniki. Vključevati mora inoviranje in ustvarjanje nove vrednosti 

(proizvoda ali storitve). Podjetnikom to predstavlja njihov vir življenja oziroma dejavnost, s 

katero se preživljajo. Nasprotno temu pa misli Drucker (1986), ki pravi, da je podjetništvo 

ekonomsko družbeni pojav, ki izvira iz kulture, ne pa na prvem mestu iz tehničnega 

inoviranja. 

 

Kovač (1990, 11) razvršča naslednje metodološke pristope, ki opredeljujejo podjetništvo: 

a) Personalna psihološka šola 

Dejavnost ljudi, ki imajo posebne psihološke značilnosti, kot so kreativnost, 

predvidljivost, prilagodljivost… 

b) Neoklasična ekonomska teorija 
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Dejavnost ljudi, kjer izkoriščajo proizvodne dejavnike na najboljše možne načine, 

težijo k največjemu možnemu dobičku. 

c) Sociokulturni teoretski pristop 

Rezultat prepletanja socialnih, kulturnih, ideoloških in družbenih odnosov (institucij). 

Znotraj njih lahko izkoriščajo svoje družbenoekonomske potenciale. 

 

Pri ustanavljanju novih podjetij se kaže po Kovaču (2010) pomembna vloga podjetništva v 

gospodarskem razvoju, saj omogoča gospodarsko rast in proizvodnjo velikih količin izdelkov 

ali storitev. Odpirajo se nova delovna mesta, ustvarjajo se nove priložnosti in povezujejo se 

različne regije na nacionalni in globalni ravni. Podjetništvo se lahko deli na pet vrst: 

a) Družinsko podjetništvo, kjer so lastniki in aktivni člani podjetja člani družine, 

b) Ruralno podjetništvo, kjer delujejo v dobrobit naravi, izkoriščajo naravne vire in 

inovirajo načine pridelave kmetijskih izdelkov, 

c) Žensko podjetništvo, ki se zavzema za uveljavljanje enakih možnosti ter povečanje 

števila novih ženskih podjetnic, le-te so prav tako kot socialno podjetništvo neprofitno 

naravnane, 

d) Delo na domu, s katerim naj bi se delno legalizirala siva ekonomija in zmanjšala 

brezposelnost. Ljudem je bližje zaradi visokih stroškov delovnih mest v podjetjih, 

e) Socialno podjetništvo, ki je mešanica družbenega dobrodelništva in poslovne 

dejavnosti. Cilj je prispevati dobrobit družbi, ne pa hitri zaslužek (Kovač 2010, 8-9). 

 

Pšeničny (2000) pravi, da je podjetništvo skupek aktivnosti posameznikov, katerih namen je 

tržno poslovanje s čim večjim finančnim uspehom. 

 

Zgoraj povedano lahko povzamemo, kot da je uspešen podjetnik tisti, čigar podjetje je zelo 

dobičkonosno. Pri takem podjetništvu je možnost tako hitrega zaslužka kot tudi hitrega upada 

zaslužka, kar je po navadi posledično tudi razlog za propad teh podjetjih. Dober podjetnik je 

tisti, ki razmišlja vnaprej, investira v podjetje in je seznanjen z možnimi padci le-tega. Takrat 

je pravi podjetnik tisti, ki zna splavati iz rdečih številk, brez sledu o tem, da so kdaj bile. 
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2.2. Opredelitev socialnega podjetništva in socialnega podjetnika 

 

 Socialno podjetništvo krepi družbeno solidarnost in kohezijo, spodbuja sodelovanje 

 ljudi in prostovoljsko delo, krepi inovativno sposobnost družbe za reševanje socialnih, 

 gospodarskih, okoljskih in drugih problemov, zagotavlja dodatno ponudbo proizvodov 

 in storitev, ki so v javnem interesu, razvija nove možnosti zaposlovanja, zagotavlja 

 dodatna delovna mesta ter socialno integracijo in poklicno reintegracijo najbolj 

 ranljivih skupin ljudi na trgu dela (Ur.l. RS, ZSocP, čl. 3). 

 

Socialnim podjetnikom ni vedno cilj zgolj denar, vendar pa pridobitev novih osebnih izzivov, 

nekaterim tudi prispevanje k družbeni koristi. Lahko rečemo tudi, da je ena od poti za iskanje 

uspešnih rešitev družbenih problemov ravno socialno podjetništvo. "Poenostavljeno danes 

govorimo o socialni ekonomiji kot ekonomiji, ki je med zasebnim (poganja ga motiv dobička) 

in javnim sektorjem (poganja ga motiv javnega, skupnega dobrega)" (Mesojedec et al. 2012, 

5). 

 

Kokalj (2011) opredeljuje socialna podjetja kot manj zanimiva za klasična tržna podjetja, saj 

le-ta ne prinašajo dobička, a jih zakon opredeljuje kot javno koristna (ker so v javnem 

interesu). Dejavnosti socialnega podjetja, katera Kokalj imenuje socialna podjetja tipa A, 

nadomeščajo ali dopolnjujejo javne storitve, ki jih zagotavlja javna skupnost ali država. Tista 

socialna podjetja, ki opravljajo tržne dejavnosti, pa v svoj kolektiv vključujejo delavce 

najranljivejših skupin z namenom njihove socialne ali delovne integracije ali reintegracije. Te 

imenuje socialna podjetja tipa B. Kokalj pravi, da oba tipa brez ustreznih spodbud ne moreta 

trajno uspešno poslovati. Za ohranitev socialnega podjetništva pa je pomembna tudi 

promocija.  

 

Mohorko (2013) pravi, da je socialno podjetništvo težje opredeljiv fenomen, saj obsega 

dobičkonosni poslovni sektor, javni sektor, civilno družbo, socialno ekonomijo (znano kot 

tretji sektor) in vse do posameznikov, ki si upajo tvegati.  

 

Pavel in Štefanič (2005) pa trdita, da je socialno podjetje samostojna dejavnost, ki je 

neprofitne narave. Njen namen pa naj bi bil zagotoviti zaposlitev marginalnim skupinam ljudi, 

ki so zaradi svojih specifičnosti nekonkurenčni na prostem delovnem trgu. Definirata dva 

bistvena cilja socialnega podjetništva, in sicer a) zagotavljati podporno okolje, v katerem 
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lahko osebe s posebnimi potrebami razvijajo svoje sposobnosti, ki so eden od pogojev 

produktivnega delavca in b) postati in ostati podjetje, ki se samo vzdržuje ter svojim 

vključenim zagotavlja stalno zaposlitev.  

 

Status socialnega podjetja lahko pridobi nepridobitna pravna oseba, če (Ur.l. RS, ZSocP, čl. 

8): 

 – je ustanovljena za trajno opravljanje dejavnosti socialnega podjetništva na način, da 

 bo trajno zaposlovala najmanj enega delavca v prvem letu in najmanj dva delavca v

 nadaljnjih letih poslovanja (v nadaljnjem besedilu: socialno podjetje tipa A) ali 

 – je ustanovljena za zaposlovanje oseb iz 6. člena tega zakona, na način, da bo 

 določeno dejavnost opravljala s trajnim zaposlovanjem najmanj tretjine teh delavcev 

 od vseh zaposlenih delavcev (v nadaljnjem besedilu: socialno podjetje tipa B) 

 – in izpolnjuje druge pogoje, ki jih določa ta zakon in zakon, ki ureja pravno 

 organiziranost posamezne vrste nepridobitne pravne osebe.  

 

Socialni oz. družbeni podjetniki so vizionarji, ki jim z novo idejo, močnim etičnim čutom in 

ustvarjalnim pristopom k reševanju problema uspe pritegniti k sodelovanju tudi druge. Težijo 

k spremembam (Bornstein 2004). 

 

Filippo Adiarii, direktor EuclidNetworka, pa pravi, da ima socialni podjetnik inovativni um in 

sposobnost ustvariti nekaj več kot zgolj finančno perspektivo. Sposoben je reševati in iskati 

nove probleme, torej išče probleme, kjer jih drugi ne vidijo, da bi prispeval k pomoči ljudem. 

Pravi, da je socialni podjetnik zelo prepričan o uspehu svojih idej in idej ekipe, da rad tvega in 

uživa v spreminjanju družbe (Branco et al. 2004). 

 

Bill Drayton pa opredeljuje socialnega podjetnika: "Socialni podjetniki niso zadovoljni zgolj s 

tem, da dajejo ljudem ribo ali da jih učijo ribariti. Vztrajali bodo, dokler ne bodo naredili 

revolucije v ribiški industriji" (Branco et al. 2004, 76). 

 

Veliko različnih zapisov najdemo v knjigah in člankih. Vendar pa se vse definicije nanašajo 

na eno glavno stvar –delo za narod, delo za ljudi. Prenesti znanja in nesebičnost iz roda v rod. 

Pravi socialni podjetnik razmišlja o denarnih subvencijah kot o prednosti, ki omogoča 

uresničitve novih idej, ki vodijo do dolgotrajnih sprememb. Omenjeno lahko potrdimo z The 

Institute for Social Entrepreneurship iz leta 2002, ki pravi da je socialni podjetnik 



 

7 
 

posameznik, ki naj bi usmerjal dobiček v doseganje socialnih ciljev tako, da mora združevati 

na prvem mestu socialno in na drugem finančno povrnitev investicije. Po sodobni definiciji pa 

naj bi socialni podjetnik bil posameznik, ki se po svoji volji odloči prispevati k trajnostnemu 

razvoju (Branco et al. 2004). 

Klasičnega podjetnika bi lahko opisali s podobnimi besedami. Za razliko od takšnega tipa 

podjetja, ki mu je posledični cilj ustvarjanje dobička, socialni podjetnik ves dobiček vlaga v 

razvoj socialnega podjetja, kar pomeni, da lahko odgovorno še bolj prispeva k trajnostnemu 

razvoju in vključujoči družbi. 

 

Podjetnik mora dovolj verjeti v svojo idejo in imeti pravi čut za prepoznavanje priložnosti. Pri 

socialnem podjetniku so priporočene vodstvene in organizacijske sposobnosti, strateško 

razmišljanje, spretnosti s področja marketinga in želja po timskem delu. Prav tako je 

pomemben socialni čut, katerega se ne da naučiti. V večini se ljudje z zmožnostjo empatije 

udeležujejo prostovoljstva ali ljubiteljskih aktivnosti. Če ustanovitelj socialnega podjetništva 

teh kompetenc nima, ima pa samo dobro vizijo, lahko poišče nekoga, ki ima te kompetence že 

razvite (Mesojedec et al. 2012). "Socialni podjetnik ni en človek z nadnaravnimi sposobnosti, 

je nekdo, ki se zaveda tudi samega sebe in se dopolnjuje z ostalimi v ekipi" (Mesojedec et al. 

2012, 169). 
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2.2.1. Kompetenčni model socialnega podjetnika 

 

Slika 2.1: Kompetenčni model socialnega podjetnika 

 

Vir: Prirejeno po Mesojedec et al. (2012, 170–172). 

 

Na Sliki 2.1 vidimo, katere kompetence naj bi imel socialni podjetnik. Če na hitro 

povzamemo, bistvene kompetence so hitro prepoznavanje priložnosti, nagnjenost k tveganju, 

sprejemanje odgovornosti, dinamičnost, inovativnost, nagnjenost k izboljševanju procesov, 

čut za družbeno empatijo in prepoznavanje problemov le-te, predanost cilju in ideji, vztrajnost 

za premagovanje ovir, učinkovito načrtovanje in organiziranje procesov, delovanje v skladu z 

zakonom in predpisi, sposobnost dobrega komuniciranja in javnega nastopanja, pogajalske 

sposobnosti, sposobnost prilagajanja trgu in graditve zaupanja, računalniška pismenost, 

poznavanje možnih načinov financiranja in iskanja finančnih virov, učinkovito razporejanje 

finančnih virov, poznavanje osnov knjigovodstva, računovodstva in pravnega okolja, 

učinkovito motiviranje in oblikovanje tima, sposobnost strateškega razmišljanja ter predhodno 

in sprotno izobraževanje (Mesojedec et al. 2012). 
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2.3. Dejavnosti in področja socialnega podjetništva 

 

Da bi krepili družbeno solidarnost in javni interes, lahko kot podjetniki opravljamo različne 

dejavnosti. Po navadi zagotavljajo dodatno ponudbo proizvodov ali storitev za večjo kvaliteto 

življenja ljudi (Mesojedec et al. 2012). 

 

Socialna podjetja lahko prepoznamo po tem, da sledijo ekonomskim in socialnim merilom 

(Stičišče NVO osrednje Slovenije 2011): 

Ekonomska merila: 

− Neprekinjena dejavnost proizvodnje in/ali prodaje blaga in storitev. 

− Visoka stopnja avtonomije – skupine državljanov ustanavljajo socialna podjetja 

prostovoljno in jih (so) upravljajo. Lastniki imajo pravico do udeležbe (glasovanja) in 

do tega, da zapustijo organizacijo (izhod). 

− Gospodarsko tveganje – finančna sposobnost socialnih podjetij je odvisna od 

prizadevanja članov, ki so odgovorni za zagotavljanje ustreznih finančnih virov. 

− Minimalno število plačanih delavcev, čeprav lahko socialna podjetja in tradicionalne 

neprofitne organizacije kombinirajo prostovoljno in plačano delo. 

Socialna merila: 

− Dobrobit (korist) skupnosti. Eden izmed glavnih ciljev socialnega podjetja je služiti 

skupnosti ali določeni skupini ljudi. 

− Državljanska pobuda – socialna podjetja so rezultat kolektivne dinamike in 

vključujejo ljudi, ki pripadajo skupnosti ali skupini, ki imajo določeno skupno potrebo 

ali cilj. 

− Odločanje po načelu "en član, en glas", čeprav imajo lastniki kapitala v socialnih 

podjetjih pomembno vlogo, odločajo skupaj z drugimi deležniki. 

− Participativna narava – vključeni so vsi, ki jih zadeva aktivnost socialnih podjetij. 

Uporabniki storitev so predstavljeni in sodelujejo v strukturi teh podjetij. 

− Omejena razdelitev dobička – socialna podjetja predstavljajo organizacije, ki v celoti 

prepovedujejo delitev dobička, kot tudi organizacije, kot so npr. kooperative, kjer se 

lahko dobiček deli, a le v omejenem obsegu. 
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Mesojedec (2012) pravi, da skoraj ni družbenega področja življenja, kjer ne bi bilo mogoče 

izvesti socialnega podjetništva. Pomembno je, da podjetnikovo socialno podjetje sledi 

načelom, ki so opredeljena v Zakonu o socialnem podjetništvu. 

 

Zakon o socialnem podjetništvu določa, da se lahko socialno podjetje izvaja na naslednjih 

področjih: "socialno varstvo, družinsko varstvo, znanost, raziskovanje, izobraževanje in 

vzgoja, mladinsko delo, varstvo invalidov, varstvo in promocija zdravja, zagotavljanje 

socialne vključenosti" (Ur.l. RS, ZSocP, čl. 5). 

 
Slika 2.2: Področja socialnega podjetništva 

 

Vir: Prirejeno po Mesojedec et al. (2012, 24). 

 

2.4. Razlika med socialnim in klasičnim podjetništvom 

 

Socialno podjetništvo se od klasičnega razlikuje po tem, da klasično podjetje daje prednost 

ustvarjanju dobička, socialno pa rasti socialnega kapitala in ima za primarni cilj zagotavljanje 

družbenega blagostanja (Lavriha 2014). 
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Jelovac (2014, 58-59) razlikuje socialno podjetništvo od klasičnega na naslednji način: 

- socialno podjetništvo za razliko od klasičnega predstavlja tržni odgovor na reševanje 

perečih problemov, ki niso zanimivi za klasično tržno gospodarstvo; 

- socialno podjetništvo za razliko od klasičnega predstavlja nov in specifičen pristop ter 

način reševanja družbenih problemov, pri katerem se poskuša zmanjšati "sociala" (tj. 

pasivno sprejemanje socialne pomoči in "fehtanje" denarja s strani ogroženih 

družbenih skupin) in hkrati zvišati podjetnost, se pravi aktiven odnos do služenja 

denarja na trgu; 

- socialno podjetništvo za razliko od klasičnega daje prednost razvoju socialnega in 

intelektualnega kapitala pred ustvarjanjem dobička v obliki denarja; 

- socialno podjetništvo ima za razliko od klasičnega prioritetni cilj, da zagotavlja 

družbeno blaginjo in prinese dobrobit vsem svojim deležnikom (ki jim tudi omogoča 

soodločanje v upravljanju po načelu "en človek, en glas"). 

 

"Socialno podjetništvo predstavlja torej nov način reševanja socialnih problemov in je hkrati 

inovativen pristop, ki z uporabo podjetniških veščin dosega socialne cilje. Socialna podjetja 

prestavljajo del "tretjega sektorja", pri nas je to nevladni sektor, kamor uvrščamo zasebne 

neprofitne organizacije" (Stičišče NVO osrednje Slovenije 2011). 

 

Tabela 2.1: Primerjava socialnega podjetja s klasičnim 

 SOCIALNO PODJETJE KLASI ČNO PODJETJE 

MOTIV Poslanstvo Dobiček 

IDEJA 
Prepozna trg na področju 

družbenih problemov 
Prepozna trg 

NAMEN 
Rast družbenega kapitala in 

družbenih sprememb 
Rast podjetja in ustvarjanje 

dobička 

DOBIČEK 
Dobiček gre v rast družbene 

spremembe 
Ustvarjati dobiček za 

lastnika/podjetnika 
Vir: Prirejeno po Lavriha 2014, 9. 

 

Kot vidimo v Tabeli 2.1, se glavni kazalci (motiv, ideja, namen in dobiček pri socialnem in 

klasičnem podjetju) zelo razlikujejo. Motiv socialnega podjetništva je poslanstvo, dobrobit 

družbi, reševanje družbenih problemov, medtem ko je pri klasičnem podjetništvu na prvem 

mestu dobiček. Prav tako se pri klasičnem podjetništvu meri uspešnost le-tega. Večji je 

zaslužek, bolj je podjetje uspešno. Pri sami ideji ustanavljanja klasičnega podjetja je 

pomembno poznati trg. Kaj si trg želi, kakšno dejavnost ali izdelek družba potrebuje in je za 
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to pripravljena nameniti nek del svojega zaslužka. Ni pa nujno, da bo ta izdelek ali dejavnost 

prinesel ljudem notranje zadovoljstvo. Lahko je le potreba, ki je posledično dober zaslužek za 

klasično podjetje. Pri socialnem podjetju pa je ideja prepoznati trg na področju družbenih 

problemov. Reševati probleme, ki bodo ljudem prinesli notranje zadovoljstvo. Delati za 

njihovo dobro, ne pa z razlogom pridobivanja denarnih sredstev. Torej je namen rast 

družbenega kapitala in družbenih sprememb na dolgi rok. Pri klasičnem podjetništvu pa je 

namen samo ustvarjanje dobička in rast podjetja, kar pa je zopet posledično še več denarja, 

katerega dobi lastnik podjetja. Pri socialnem podjetništvu pa gre dobiček v rast družbene 

spremembe. Socialno podjetje lahko zasluži velik dobiček, vendar pa mora vedno krožiti 

znotraj podjetja. Socialna podjetja večinoma ponujajo storitve, ki jih klasična podjetja ne, saj 

se to ekonomsko ne izplača.  

 

"Socialno podjetništvo uporablja veščine podjetništva (kakovost vodenja, inovativnost itd.), ki 

jim dodaja javno koristne cilje. Kar pa ne pomeni, da klasično podjetništvo ni družbeno 

koristno, saj tudi tovrstno podjetništvo ob upoštevanju družbene odgovornosti podjetij prinaša 

korist družbi" (Mesojedec et al. 2012, 20). 

 

2.5. CEFEC-ova definicija socialnega podjetja 

 

CEFEC je konfederacija evropskih socialnih podjetij, zaposlitvenih pobud in socialnih 

združenj, ustanovljena leta 1996 (Benedik 2011). Ta zveza se zavzema, da (Pavel in Štefanič 

2005, 45-46): 

 -morajo osebe, ki jih družba zaradi prizadetosti sistematično izključuje iz 

 zaposlovanja, imeti pravico do plačila in statusa, ki ga nudi delo, 

 -je skrb za zaposlitvene možnosti najbolj učinkovita v tržno usmerjenih in v podjetjih, 

 ki delujejo v javno dobro in so del vsakodnevnih ekonomskih dejavnosti, 

 -so oblike podjetij, ki so samoorganizirajoča in kooperativna, najboljša metoda za 

 doseganje takšnih zaposlitvenih priložnosti, 

 -kot rezultat delovanja takih podjetij nastaja dodaten socialni element, ki ima vrednost 

 tako za družbo kot za posameznike, 

 -bi morali pomanjkljivost socialnih podjetij na odprtem trgu podpirati finančno, s 

 pomočjo sredstev, ki jih predpiše država z zakoni in predpisi, 

 -bi morala zaposlitev posamezniku omogočiti polno in aktivno mesto v družbi, 
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 -bistveno je zagotavljati poklicno usposabljanje za uporabnike v tesni povezavi in 

 smeri k zagotavljanju stalnih zaposlitev, 

 -bistveno je strokovno usposabljanje vodilnega kadra za vodenje iniciativ zaposlitvene 

 rehabilitacije in socialnih podjetij, 

 -bistveno je podpirati raziskave usposabljanja in dela v socialnih podjetjih zato, da bi 

 izpopolnili znanje in razumevanje, 

 -pomembno je nadzorovati in meriti učinkovitost podjetij zato, da bi lahko razširili in 

 osvojili najboljšo prakso, 

 -cilj organizacije bi moral biti vpliv na spreminjanje stališč in pristopa državnih in 

 evropskih avtoritet, kar naj bi koristilo ljudem, 

 -cilj organizacije bi moral biti delati na veliko s to populacijo in tako vplivati na 

 ozaveščanje družbe o pravicah in problemih ljudi, ki jih CEFEC podpira, 

 -cilj organizacije bi moral biti doseči spremembo v kulturi razmišljanja znotraj 

 Evrope, kar bi pospešilo delovanje specifičnih ciljnih organizacij. 

 

Socialno podjetje se ustanovi z namenom, da bi omogočili zaposlitev težko zaposljivim 

osebam, ki imajo dolgotrajne težave v duševnem zdravju ali druge težave na odprtem 

delovnem trgu. Dejavnost socialnega podjetništva je trženje blaga ali izvajanje storitev z 

namenom izpopolnjevanja svojega socialnega poslanstva. Najpomembnejši so zaposleni v 

podjetju, saj ne glede na produktivnost vsak dobi polno tržno plačo. Vsi zaposleni imajo 

enake možnosti, prav tako so možnosti enake za vse pri izbiri kadra (CEFEC konferenca 

1995). 

 

Pomembno pri ustvarjanju socialnega podjetja po CEFEC definiciji je (Pavel in Štefanič 

2005, 42): 

a) Ustvarjanje novih zaposlitev 

Poglavitni razlog odpiranja socialnega podjetja je omogočiti novo zaposlitev težje 

zaposljivim ljudem (težave v duševnem razvoju in ljudje z drugačnimi posebnimi 

potrebami). 

b) Integracija 

S tem ko težje zaposljive osebe zaposlijo v socialna podjetja, jim ne ponudijo zgolj 

zaposlitve, ampak jih integrirajo s trgom dela. 

c) Zaposlitvena rehabilitacija 
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Delovna rehabilitacija stremi k potrebam lokalnega tržišča. V socialnih podjetjih je v 

izobraževanje zaposlenih vključeno tudi usposabljanje za upravljanje podjetij. 

d) Pozitiven vpliv na duševno zdravje 

Zaposlitev težko zaposljivih oseb izboljša tudi njihovo duševno zdravje. Osebe, ki 

dobijo priložnost za zaposlitev in prejemajo plačo, močno izboljšajo svojo 

samopodobo in socialne odnose. 

e) Učinkovitost na področju dohodka 

Učinkovitost socialnega podjetja je tudi to, da so osebe, ki so zaposlene v podjetju, 

davkoplačevalci in niso več uporabniki podpornega sistema. 

 

Trenutno stanje je tako, da smo v Sloveniji premalo seznanjeni z zgornjo CEFEC definicijo. 

Premalo je poudarka na tem, kako pomembne so človeške vrednote in želja po enakosti težje 

zaposljivih oseb. Trenutno v ekonomsko naravnanem svetu ljudje preveč posvečajo pozornost 

lastnim interesom, osebnim vrednotam in gledanju izključno na samega sebe. Najprej se bo 

potrebno zavedati tega dejstva, potem pa lahko kot posamezniki in družba storimo nekaj, da 

bi premagali egoizem in sebičnost. 

 

2.6. Razvoj socialnega podjetništva 

 

Koncept socialno družbene ekonomije je star že več kot 100 let, vendar pa ga ljudje razumejo 

in aktivno uresničujejo šele zadnjih par desetletij. Prva ga je na nacionalni ravni definirala 

francoska vlada. To je bilo v začetku osemdesetih let. Kooperative v podjetni Evropi iz leta 

2001 narekujejo vsem vladam Evrope, naj v svojih državah razvijejo koncept socialne 

ekonomije in ga uporabijo za razvoj zaposlovanja. Dogaja se, da so si ljudje koncept socialna 

ekonomija začeli razlagati čisto napačno, zato mora vsaka vlada proučiti okvire, ki 

prepričujejo razvoj socialne (družbene) ekonomije in narediti vse, da se zanjo odprejo nove 

možnosti trženja (Branco et al. 2004). 

Socialna podjetja se učijo drug na drugem, zato je za razvoj priporočljiv širok pristop. Marcel 

Korpel iz SOGG je naredil standarde za socialna podjetja. Ta seznam so preizkusili na 

Nizozemskem in tudi v nekaterih drugih državah. Področja delovanja in faze (Pavel in 

Štefanič 2005, 26-27): 

a) Stabilnost dejavnosti (delovni načrt, overjen poslovni načrt, letno finančno poročilo 

in delovni in finančni načrt za naslednji dve leti) 
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b) Tržno orientirani proizvodi ali storitve (raziskava trga, perspektive, tržne niše, 

iskanje novih trgov, načrtovanje za hitre spremembe v proizvodnji, merjenje 

strankinega zadovoljstva, prodajne usluge in stiki z javnostjo) 

c) Delovna sila (določen delež invalidov in drugih težje zaposljivih) 

d) Rehabilitacijska orientiranost (sodelovanje z lokalnimi zdravstvenimi in socialnimi 

službami, individualno načrtovanje podpore za zaposlene, seznanjanje s procesom 

rehabilitacije, seje in odbori delavcev) 

e) Struktura organizacije (socialno podjetje ne sme biti del skrbstvenega ali 

rehabilitacijskega centra, odgovornost izvršnega direktorja in managerja mora biti 

določena, prav tako odgovornost ključnih vodilnih delavcev) 

f) Velikost podjetja (število zaposlenih za polni delovni čas, število oseb na 

usposabljanju) 

g) Načrtovani pogoji zaposlitve (redno zaposleni delavci, zunanji sodelavci, status 

neplačanih delavcev, usposabljanje in izobraževanje, načrtovanje kariere delavcev, 

jasna perspektiva za napredovanje in možnost za dodatne ugodnosti) 

h) Dobiček (letni dobiček ali izguba in investicija dobička) 

 

TrainingServicesDivision pa je definiral spodnje strateške cilje socialnega podjetja (Pavel in 

Štefanič 2005, 24): 

a) zaposlitev zagotavlja realen zaslužek 

b) zaslužek zadošča za preživetje 

c) člani imajo poln in enakopraven status delavca 

d) zaposleni imajo možnost razvoja socialnih odnosov 

e) možnosti zaposlitve so integralne glede na uspešnost delovanja podjetja 

f) zaposleni so vključeni v vse stopnje odločanja v podjetju 

g) zagotovljena je možnost usposabljanja, ki je specifična za določeno delovno mesto 

 

Zakon o socialnem podjetništvu v 29. členu določa, da svet pripravi strategijo razvoja 

socialnega podjetništva. Po določbah tega člena mora strategija vsebovati (Revizijsko 

poročilo 2015, 13): 

a) analizo potreb in smeri možnega razvoja socialnega podjetništva 

b) temeljne politike razvoja 

c) strateške razvojne cilje in glavna področja razvoja socialnega podjetništva 
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d) vlogo države in njenih institucij ter občin pri izvajanju določene politike in doseganje 

razvojnih ciljev 

 

Vlada je 25.7.2013 sprejela strategijo 2013–2016, ki določa povečanje prepoznavnosti 

socialnega podjetništva in vedenje o načelih socialnega podjetništva, nadgradnjo obstoječega 

podpornega okolja za podjetništvo in spodbujanje zaposlovanja ranljivih skupin na trgu dela 

(Revizijsko poročilo 2015, 13). 

 

 

3. SOCIALNO PODJETNIŠTVO V TUJINI 

 

 

V Italiji kot socialno podjetje deluje 225.000 podjetij, ki zaposlujejo 1,3 milijona ljudi. V 

Evropi pa je dva milijona podjetij socialnega gospodarstva, to je deset odstotkov vseh 

evropskih podjetij. Socialna podjetja zaposlujejo več kot 11 milijonov delavcev, kar je šest 

odstotkov aktivnega prebivalstva v Evropi (Kokalj 2011). 

 

V Romuniji od leta 1996 socialno podjetje s skupno 10 zaposlenimi (5 prostovoljcev, 5 

zaposlenih) slepim nudi kulturne storitve v romunščini. Na Madžarskem obstaja restavracija, 

ki ima zaposlenih 40 invalidov. Nudi jim izobraževanje in varstvo njihovih otrok. Na 

Nizozemskem obstaja podjetje, katerega dejavnost je nudenje pomoči pri branju z digitalnimi 

orodji. Metoda, ki temelji na igri, je primerna predvsem za hiperaktivne otroke in avtiste, 

drugače pa je uporabna tudi za nepismene in priseljence. Na Poljskem obstaja zadruga, ki 

zaposluje dolgotrajno brezposelne in invalide. Zaposlovanje poteka v različnih storitvah, kot 

so delo v restavraciji, mala gradbena dela in obrtna dela. Prikrajšane osebe pa so deležne tudi 

izobraževanj za poklicno vključevanje (Evropska komisija 2011a, 5). 

 

Leta 2009 so bile narejene študije o tem, koliko procentov aktivnega prebivalstva je 

zaposlenih v socialnih podjetjih. Pridobljeni so naslednji rezultati: 

• Belgija 4,1 % 

• Finska 7,5 % 

• Francija 3,1 % 

• Italija 3,3 % 
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• Slovenija 5,4 % 

• Združeno kraljestvo 5,7 % 

 

Znano je, da je vsako četrto podjetje socialno podjetje, za to naj bi bil razlog v boljših pogojih 

dela in višji osebni zavzetosti (Evropska komisija 2011a). Z namenom, da bi EU spodbujala 

"zelo konkurenčno socialno ekonomijo", se je Evropska komisija v strategiji Evropa 2020 

(Evropa 2020, 2010), vodilni pobudi Unija inovacij (2010), Evropski platformi proti revščini 

in socialni izključenosti (2010) ter Aktu o enotnem trgu (2011) osredotočila na socialno 

ekonomijo in družbene inovacije, tako v smislu teritorialne kohezije kot tudi pri iskanju 

izvirnih rešitev za družbene težave, zlasti pri  odpravljanju revščine in socialno 

izključenih (Mesojedec et al. 2012, 27). 

 

V nadaljevanju si poglejmo, kaj so prednosti in pomanjkljivosti socialnega podjetništva v 

ostalih državah in Sloveniji.  

 

Prednosti v Sloveniji so (Branco et al. 2004, 67): 

• veliko število invalidskih podjetij, 

• podrobna zakonodaja s področja invalidov, 

• široko področje javnih del, 

• skozi desetletja privzgojena solidarnost do ljudi z oviranostmi, 

• veliko število nevladnih neprofitnih organizacij. 

 

Prednosti ostalih držav so (Branco et al. 2004, 67): 

• socialne kooperative so podjetja z omejeno odgovornostjo njenih članov in se lahko 

pojavijo na finančnem trgu kot druge podjetniške oblike, 

• majhna podjetja, ki so usidrana v lokalni teritorij in so blizu človekovim potrebam, 

• računajo lahko na prostovoljce in človekoljubno vedenje, 

• visoka raven neodvisnosti od javne oblasti pri določanju strategije, 

• oblast vse bolj prepoznava pomembnost vloge socialnih podjetij pri izgradnji sistema 

blaginje. 

 

Pomanjkljivosti v Sloveniji so (Branco et al. 2004, 68): 

• pomanjkanje podpornih mrež socialni ekonomiji – ni sistemsko podporne spremljave, 
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• obstoječa zakonodaja obravnava samo eno ciljno skupino, 

• ni izdelane doktrine za obravnavo socialno izključenih in ogroženih, 

• programsko neprilagojen šolski sistem za usposabljanje strokovnjakov na področju 

socialne ekonomije – slabo usposobljen strokovni kader, 

• pogosto nerazumevanje lokalnega okolja za potrebe izključenih skupin kot posledica 

pomanjkljivega informiranja in slabše osveščenosti, 

• pogosta nepripravljenost lokalnega okolja za reševanje problematike socialno 

izključenih, 

• pomanjkanje sistemske zakonodaje na področju financ, zaposlovanja, davčne politike 

in javnih naročil . 

 

Pomanjkljivosti v ostalih državah so (Branco et al. 2004, 69): 

• prehiter razvoj v zadnjih letih, 

• vse bolj so odvisni od javnih podjetij, saj večkrat služijo potrebam javne 

administracije kot svojim, 

• mnogi nimajo prostovoljcev, 

• povečuje se odvisnost od zunanjih fundacij, 

• sposobnost inoviranja je na vseh področjih precej nizka. 

 

3.1. Italija 

 

Definicija socialne ekonomije v Italiji se glasi: "Socialna ekonomija je uspešna in naraščajoča 

združba organizacij, ki so razpete med tradicionalnim zasebnim sektorjem na eni in javnim 

sektorjem na drugi strani" (Branco et al. 2004, 24). 

 

Leta 1972 je bila v Trstu ustanovljena prva socialna kooperativa. Leta 1991 je objavljen zakon 

381, ki ureja socialno področje in opredeljuje socialne kooperative (Pavel in Štefanič 2005). 

"V Italiji nek zdravstveni dom poleg visoko specializiranih storitev zagotavlja tudi kulturno 

mediacijo, zlasti v območjih, v katerih so javne storitve slabo pokrite, s posebnim poudarkom 

na osebah v težkem socialno ekonomskem položaju (npr. priseljenci)" (Evropska komisija 

2011a, 5).  
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Zakon 381 opredeljuje (Pavel in Štefanič 2005, 53-54): 

• zadružnike in prostovoljce, 

• obveznosti in prepovedi, 

• težje zaposljive osebe (italijansko persone svantaggiate), 

• pogodbe, 

• regionalno ureditev zakona, 

• udeležbo drugih pravnih in fizičnih oseb pri delu v socialnih kooperativah. 

 

"Socialne kooperative v Italiji so strokovno in praktično utemeljena oblika zaposlovanja 

marginalnih skupin ljudi, ki ima že dolgo tradicijo" (Pavel in Štefanič 2005, 54). 

 

"Socialno podjetništvo je lahko definirano kot strokoven, inovativen in tajen pristop do 

sistemskih sprememb, ki razrešujejo napake socialnega trga in izkoriščajo obetajoče 

priložnosti. Socialno podjetništvo vključuje široko paleto poslov ter profitnih in neprofitnih 

organizacijskih modelov. Uspeh njihovih aktivnosti je merljiv predvsem in najprej po 

socialnem vplivu" (Branco et al. 2004, 24). 

 

Na Sliki 3.1 lahko vidimo upravičence in ciljne skupine socialne ekonomije. Razvidno je, da 

v to niso vključeni samo tisti z gibalnimi ovirami ali čustvenimi motnjami, ampak vključuje 

tudi osebe s sistematskimi omejitvami. Gre tudi za imigrante, osebe z AIDSOM, starejše 

osebe, osebe, ki že dlje časa iščejo zaposlitev, odvisnike od drog in vse tiste, ki imajo začasni 

ali trajen problem na trgu dela. Njihov namen je vzpodbuditi interes lokalne skupnosti za 

pomoč tem osebam. Njihova združenja pa se delijo na tip A (združenja, katerih dejavnosti so 

socialne, izobraževalne in zdravstvene storitve) in tip B (združenja, katerih dejavnost je 

proizvodnja blaga in storitev in imajo najmanj 30 % oviranih ljudi). Na spodnji sliki imamo 

tip A označen z vijolično barvo, tip B pa z modro (Branco et al. 2004). 
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Slika 3.1: Definicija upravičencev in ciljnih skupin 

 

Vir: Prirejeno po Branco et al. 2004, 25. 

 

Zakonodaja v Italiji določa, da prostovoljci v organizacijah delajo brez plačila. Plačane imajo 

samo stroške in nezgodno in zdravstveno zavarovanje. Podjetja ne smejo imeti zaposlenih več 

kot 50 % prostovoljcev. Njihova aktivnost je dopolnilo dejavnosti vključenih, prav tako pa 

imajo kot vsi ostali zaposleni možnost usposabljanja (Branco et al. 2004). 

 

Glavne davčne olajšave v Italiji so: 

a) ugoden sistem DDV, 

b) neobdavčene investicije in dobiček, 

c) socialni prispevki, 

d) prednost na javnih razpisih, 

e) neobdavčeni strokovni in drugi prispevki v socialni sferi (Branco et al. 2004, 26). 
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Na koncu lahko podamo SWOT analizo socialnega podjetništva v Italiji. Prikazali smo jo na 

spodnji Sliki 3.2. 

 

Slika 3.2: SWOT (PPPP) analiza Italije 

 

Vir: Prirejeno po Branco et al. 2004, 53–54. 

 

3.2. Belgija 

 

V Belgiji imajo bolj socialno usmerjena podjetja, saj lahko vsako profitno podjetje pridobi 

status socialnega podjetja (seveda pod določenimi pogoji, ki so navedeni v zakonodaji). 

Socialnim podjetjem pomoč nudijo vladne subvencije in oprostitev prispevkov za plače. V 

Belgiji za vsako novo zaposlitev težje zaposljive osebe pripada en bonus (Branco et al. 2004). 

 

3.3. Francija 

 

V Franciji morajo v socialnih podjetjih obvezno zaposlovati vse težko zaposljive osebe in 

tiste brezposelne, ki nimajo zaposlitve že več kot dve leti (Branco et al. 2004). 

PREDNOSTI

• socialne kooperative so podjetja z omejeno 
odgovornostjo njenih članov in se lahko pojavijo na 
finančnem trgu kot druge podjetniške oblike

• so majhna podjetja, ki so vsidrana v lokalni teritorij 
in so blizu človeškim podtrebam

• povezovanje v lokalne in nacionalne konzorcije 
prinaša prednost velikim podjetjem (rast in razvoj)

• računajo lahko na prostovoljce in človekoljubno 
vedenje

• visoka raven neodvisnosti od javne oblasti pri 
določanju strategije

PRILOŽNOSTI

• nagnjenje lokalnih oblasti k zaupanju socialnih 
kooperativ, ki ponujajo socialne storitve in so 
usmerjene k razvoju novih storitev

• nova politika davčnih olajšav v primeru zasebnih 
potreb po storitvah in pri zagotavljanju vavčerja

• zakon, ki bo oprostil plačilo davka na zasebne 
donacije neprofitnim ustanovam

• ukvarjanje politike s socialnimi kooperativami

POMANKLJIVOSTI

• prehiter razvoj v zadnjih letih
• vse bolj so odvisni od javnih podjetij, saj 
večkrat služijo potrebam javne administracije 
kot svojim

• mnogi nimajo prostovoljcev
• povečuje se odvisnost od zunanjih fondacij
• ni jasnega in kakovostnega certificiranja 
socialnih podjetij

PRETNJE

• Prehitremu razvoju nekoč obrtno usmerjene 
delavnice ne zmorejo slediti in se prilagajati 
zahtevnim novim organizacijskim obllikam

• naraščajoča stopnja odvisnosti kooperativ od 
oblasti vpliva na njihovo povečano 
ogroženost zaradi nenadnih sprememb 
aktualne politike in s tem tudi proračunskega 
financiranja
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"V Franciji je neko podjetje leta 2004 uvedlo inovativni koncept za pranje avtomobilov brez 

vode in z biološko razgradljivimi proizvodi. Zaposluje nekvalificirano ali marginalizirano 

delovno silo in jo tako ponovno vključuje na trg dela" (Evropska komisija 2011a, 5). 

 

3.4. Portugalska 

 

Na Portugalskem socialna podjetja delujejo na področju varovanja okolja, narodne dediščine, 

na področju zdravstvenega varstva in turizma. Od države dobivajo finančno in tehnično 

pomoč z namenom razvijanja in sprostitve novih delovnih mest (Branco et al. 2004). 

 

3.5. Irska 

 

Na Irskem želijo s socialnim podjetjem izboljšati življenja ljudem, s tem da ponujajo storitve 

tistim, ki jih resnično potrebujejo. Socialna podjetja so dobičkonosno usmerjena (Branco et al. 

2004). 

 

3.6. Finska 

 

Na Finskem morajo biti socialna podjetja uradno registrirana. Za to je potrebno izpopolnjevati 

določene pogoje, kot so: 

-zaposlitev najmanj 30 % oviranih oseb (v kolikor ta pogoj ni izpolnjen, imajo šest mesecev 

časa za izpolnitev pogojev), 

-plača zaposlenih je točno določena (Branco et al. 2004). 

 

3.7. Avstrija 

 

V Avstriji je nujno izpostaviti prostovoljno neprofitno organizacijo PRO MENTE, ki deluje 

na področju odvisnosti, psihosocialne in svetovalne pomoči. Njihovi zaposlitveni projekti so 

lahko primerljivi s CEFEC kriterijem, saj imajo dobro organizacijo dela in veliko vključenost 

uporabnikov (Pavel in Štefanič 2005). "Organizaciji PRO MENTE je uspelo, da danes pomeni 

pomemben ekonomski doprinos Zgornje Avstrije z vključenostjo v vsa področja družbe. Že 

samo z vidika zaposlovanja je postala pomemben socialno-ekonomski dejavnik" (Pavel in 

Štefanič 2005, 52). 
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Slika 3.3: SWOT (PPPP) analiza Avstrija 

 

Vir: Prirejeno po Branco et al. 2004, 56–57. 

 

3.8. Nemčija 

 

V Nemčiji je ves profit, ki ga proizvede socialno podjetje, namenjen lokalni skupnosti 

oziroma za interese lokalne skupnosti. Od države dobivajo subvencijo za pomoč pri izplačilu 

plač za zaposlene (Branco et al. 2004). "Socialna podjetja so se v Nemčiji razvila najprej kot 

praktična rešitev usposabljanja in zaposlovanja ljudi s psihičnimi težavami (težave v 

duševnem zdravju)" (Pavel in Štefanič 2005, 55). Zaradi Zakona o invalidnosti, ki je bil 

sprejet v Nemčiji leta 2002, se je ustanovilo mnogo novih socialnih podjetij. Trenutno jih je 

okoli 400, znotraj je 12.500 zaposlenih, od tega 10.000 zasluži dovolj, da lahko živijo 

samostojno življenje, ostalih 2.500 pa dodatno dobiva še državno podporo. Socialna podjetja 

v Nemčiji delujejo predvsem v storitvenem sektorju, v katerem se pričakuje kontinuirana 

možnost zaposlitve. S proizvodnjo se ukvarja 8 odstotkov socialnih podjetij, s poljedelstvom 

pa le 6. Treba je poudariti, da so socialna podjetja in njihov naraščajoč vpliv postala zanimiva 

za ministrstvo in finance. Večina socialnih podjetij ima status neprofitne organizacije, zato 

uživa razne oprostitve davkov (Pavel in Štefanič 2005). 

PREDNOSTI

• primeren sistem javnega financiranja znotraj 
države blagajne

• delno visoko razviti standardi in davčni 
sistem

• začetek sodelovanja v sektorju na lokalni 
ravni v okviru zaposlovalskih sporazumov

• oblast vse bolj prepoznava pomembnost 
vloge socialnih podjetij pri izgradnji sistema 
blaginje

PRILOŽNOSTI

• politični interesi v socialnih podjetjih so zelo 
visoki in naraščajoči

• socialni učinki investicij postajajo vse 
pomembnejši

• alternativne oblike financiranja postajajo vse 
pomembnejše

• dajanje prednosti določenim ciljnim 
skupinam

POMANJKLJIVOSTI

• sposobnost inoviranja je na vseh področjih precej nizka
• vpetost v lokalno okolje in razumevanje potreb oseb z 
oviranostmi je pogosto slaba

• odstotnost ali nizka  raven strateškega planiranja v 
socialnih podjetjih

• slabo sodelovanje v sektorju in pomanjkanje lobiranja
• nizko število prostovoljcev na številnih področjih (npr. 
integracija na trg dela)

• visoka stopnja odvisnosti od javnega financiranja 
pomanjkanje alternativnih oblik financiranja 
(mikrokrediti)

• preveč regulativ znotraj posameznega področja

PRETNJE

• dajanje prednosti določenim ciljnim 
skupinam

• vpetost v lokalno okolje in razumevanje 
potreb oseb z oviranostmi je pogosto slaba

• ni alternativnih oblik financiranja
• deregulacija in privatizacija ter s tem 
povezane finančne omejitve zahtevajo večjo 
tržno naravnanost

• nizka tržna naravnanost socialnih podjetij
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3.9. Španija 

 

V Španiji so socialna podjetja tista, ki imajo zaposlene dolgotrajno brezposelne osebe. Za to 

dobijo manjšo finančno pomoč pri oblasteh, ki se ukvarjajo s težje zaposljivim osebam z 

namenom povečanja števila zaposlenih. Vlada pa financira socialne dejavnosti za socialno 

integracijo (Branco et al. 2004). 

 

Vredno je omeniti organizacijo IDEA S.A., ki je bila ustanovljena kot razvojno socialno 

podjetje leta 1990. Njen namen je zaposlovati duševno bolne osebe in druge težje zaposljive 

ljudi. Torej tudi v Španiji ni glavni cilj ustvarjanje dobička, ampak pomoč na več načinov 

tistim, ki jo dejansko potrebujejo. "Na trgu delovne sile se ljudje s težavami v duševnem 

zdravju srečujejo s številnimi ovirami pri delovni integraciji, ki jih je potrebno obravnavati 

skozi načrtovanje posebnih vrst intervencij. Andaluzijski provinci je skozi spremembe na 

področju organizacije služb za duševno zdravje uspelo doseči znaten napredek pri 

zaposlovanju težje zaposljivih" (Pavel in Štefanič 2005, 58). 

 

 

4. MOTIVACIJA ZA SOCIALNO PODJETNIŠTVO 

 

 

Socialnega podjetnika naj bi motivirala že sama ideja. Le-ta pa naj bi reševala določen 

družbeni problem. Večji kot je problem, bolj bodo ljudje nagnjeni pomagati podjetju, kar 

pomeni, da bo podjetje delovalo za daljše časovno obdobje. Kot smo že večkrat povedali, 

bistvo ustanovitve socialnega podjetja ne sme biti želja po dobičku, ampak dobrobit družbi. 

Tisti, ki ustanovi socialno podjetje, mora v tem resnično uživati, biti stoodstotno predan 

svojemu delu in stremeti k svojemu cilju. Torej, da bo dejavnost njegovega podjetja na daljši 

rok spremenila, izboljšala ali celo odstranila določen družbeni problem. Socialno podjetništvo 

je še vedno podjetništvo, ki pač mora preživeti na trgu. Gledati pa mora seveda tudi na to, da 

bo podjetje prineslo določen dobiček, da se izboljšava ohranja. Socialni podjetnik naj bi 

obvezno bil zelo vztrajen človek, kar pomeni, da je potrebna notranja motivacija, ki jo najde 

v sebi in posledično v družbi. 
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Vedenje podjetnika oblikujejo notranji dejavniki, ki so: 

a) Podjetniške potrebe: Zadovoljitev bioloških in socialnih potreb podjetnika zagotavlja 

njegov obstoj. Najbolj pomembna potreba pa je potreba po dosežkih in posledično 

potreba po spoznavanju rezultatov svojega dela. 

b) Zaznave: Podjetnik glede na svoje potrebe zaznava okolje, kar pa ima tudi vpliv na 

njegovo vedenje. 

c) Stališča: Stališča, ki jih imajo posamezniki, vplivajo na cilje in delovanja, ki jih želijo 

doseči. 

d) Motivi: Da bi podjetnik uspeval premagovati vse ovire, je za to potrebna dovolj 

močna motivacija. Ločimo dve skupini motivov. To so zunanji motivi (zadovoljujemo 

jih s posledicami svoje dejavnosti) in notranji motivi (zadovoljujemo jih s samo 

dejavnostjo) (Steblovnik et al. 2000). 

 

4.1. Opredelitev pojma motivacija 

 

Na tem mestu se bomo najprej lotili definiranja pojma motivacije. "Motivacija je notranji 

proces, zagon, akcija, ki sili ljudi, da delajo stvari, ki zadovoljujejo njihove potrebe" (Prša 

2007, 3). Zaradi človeških potreb pride posameznik do tega, da s svojo dejavnostjo stremi k 

določenim ciljem. Človek brez kakršnih koli potrdil ali navodil samoumevno zadovoljuje 

svoje primarne potrebe (to so fiziološke in socialne za preživetje in ohranitev), kar pa ne velja 

za sekundarne potrebe (ne ogrožajo preživetja, ampak povečujejo osebno zadovoljstvo). Za 

zadovoljitev le-teh moramo posameznika spodbujati in glavno pri tem je, da mora imeti 

človek motiv, kar pomeni vzgib, ki povzroči in usmerja človekovo dejavnost (Repovš 

Drnovšek 2004). 

 
Slika 4.1: Osnovni motivacijski krog 

 
Vir: Prirejeno po Repovš Drnovšek (2004). 
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Motivacija sodi med najbolj zapletene psihične procese. Motivacija je volja, da napredujemo, 

se razvijamo in nekaj dosežemo v svojem življenju. Zanjo je poleg naše volje potreben še 

razum, sposobnost abstraktnega in logičnega mišljenja. Predvsem je pomembno, da svojo 

voljo usmerimo v naše cilje"(Repovš Drnovšek 2004). Vsak človek je zase individuum. 

Vsakemu je prioriteta druga potreba. Nekomu skrb za sočloveka, drugemu boj za preživetje. 

Vsakega bo motivirala druga stvar, da pride do svojega cilja in zadovolji potrebo.  

 

Abraham Maslow opredeljuje človekove potrebe vpet različnih kategorij. Pravi, da lahko 

človek napreduje samo po piramidi. Šele ko so zadovoljene spodnje potrebe, lahko 

napredujemo po hierarhiji navzgor. Torej, ko zadovoljimo fiziološke potrebe, lahko začnemo 

zadovoljevati potrebe po varnosti. Sledijo jim potrebe po pripadnosti in ljubezni, nato potrebe 

po spoštovanju in samospoštovanju in na vrhu piramide potrebe po samouresničevanju. 

Večina ljudi ne pride do zadnje stopnje, saj mora vsak v prvi vrsti najprej zadovoljiti vse 

ostale stopnje, da pride do najvišje (Repovš Drnovšek 2004). 

 

Slika 4.2: Hierarhija potreb po Maslowu 

 

Vir: Prirejeno po: Repovš Drnovšek (2004). 
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Obstaja seveda vrsta drugih teorij o motivaciji, ki so se izoblikovale v literaturi. Za potrebe 

naše diplomske naloge se bomo omejili samo na zgoraj povedano, ker bi poglabljanje v to 

široko področje raziskovanja krepko preseglo njen tematski okvir.  

 

4.2. Financiranje socialnega podjetništva 

 

Socialni podjetniki naj torej ne bi odpirali socialnih podjetij samo zaradi finančnih ugodnosti. 

Spodaj naštete so kategorije finančnih sredstev, ki jih lahko socialni podjetniki pridobijo. Od 

sedmih naštetih sem si izbrala štiri, za katere se mi zdi, da so povezane z odprtjem socialnega 

podjetja v slovenskem prostoru. 

 

Vrste financiranja socialnega podjetja (Mesojedec et al. 2012): 

a) Donacije, sponzorstva, članarine 

Torej gre za finančna sredstva, ki jih pravne osebe ali posamezniki namenijo kot 

finančno podporo odprti dejavnosti. 

b) Nepovratna sredstva 

Pri nepovratnih sredstvih govorimo o dotacijah in subvencijah, ki se jih pridobi iz 

javnih sredstev, sredstev Evropske unije in raznih tujih zasebnih fundacij, 

veleposlaništev itd. Za ta sredstva naj bi se praviloma prijavili preko javnega razpisa. 

Na razpis se pošlje prijava projekta, ki se bo izvajal. V kolikor je projekt izbran in 

uspešno izveden, se dobi navedena denarna vsota, ki je ni potrebno vračati.  

c) Koncesije 

Zakonodaja socialnemu podjetništvu omogoča pridobitev koncesij za razvoj socialnih 

storitev in razvoj. Obstajajo različne oblike izvajanja koncesij, ki jih določa zakon. 

d) Javno-zasebna partnerstva 

Tudi v javno-zasebnem partnerstvu gre za projekt, za katerega ni razpisa. Gre za 

vlaganje v projekte ali javno sofinanciranje le-teh, če so ti v javnem interesu. 
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Slika 4.3: Viri financiranja socialnega podjetja 

 

Vir: Prirejeno po Mesojedec et al. (2012, 99). 

 

Financiranje socialnih podjetij s strani države je pri zaposljivosti težje zaposljivih oseb zelo 

učinkovito. Država namreč lahko socialnemu podjetju nameni subvencijo za zaposlitev 

prizadetih oseb, kar pomeni, da te osebe ne bojo več finančno odvisne od države. Zmanjšala 

se bo tudi brezposelnost v državi (Pavel in Štefanič 2005). 

 

 

5. SOCIALNO PODJETNIŠTVO V SLOVENIJI 

 

 

Da bi se na delovni trg vrnile tiste osebe, ki so brezposelne že dalj časa, se je s 1.1.2012 v 

Sloveniji sprejel Zakon o socialnem podjetništvu. Namen tega je, da te samostojno ustvarjajo 

prihodke in si z odgovornostjo priskrbijo lastno preživetje, hkrati pa je omogočena zaposlitev 

najbolj ranljivim skupinam brezposelnih. Ostali razlogi za uvedbo zakona so tudi (Jelovac 

2014, 54): 

- proces globalizacije in standardizacije, ki je zajel ne le svetovno gospodarstvo, temveč 

vse ostale družbene sfere na celotnem planetu; 
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- ekonomija obsega je pridobila primat na globalnem svetovnem tržišču; 

- IKT revolucija in globoke tehnološke spremembe, ki so prinesle nastanek in razvoj 

visokotehnoloških podjetij, ki dominirajo v svetovnem gospodarstvu; 

- v EU in Sloveniji je prišlo kot posledica prvih treh zgornjih dejavnikov do opuščanja 

tradicionalnih dejavnosti, posebej klasične industrije, ker se proizvodnja relocirala 

(preselila) na trge, na katerih je bistveno cenejša delovna sila (npr. Balkan, Daljni 

vzhod, ipd.); 

- zvišanje deleža zaposlenih v storitvenih dejavnostih (raziskovalno-razvojni, finančni 

sektor, logistika, trgovina ipd.), kar zahteva ustrezno visoko izobrazbo in kompetence 

zaposlenih; to je bistveno zmanjšalo zaposlitvene zmožnosti precejšnjega števila 

prebivalstva Slovenije z nižjo ali neustrezno izobrazbo, ki so postali trajno 

nezaposljivi; 

- razvojna nesorazmerja v Sloveniji se ne zmanjšujejo; kajti regionalne razlike v 

Sloveniji se povečujejo, kljub temu da zakonsko še vedno ni uvedena delitev na 

pokrajine;  

- kronične demografske težave z nizko rodnostjo in podaljševanjem življenjske dobe, 

posebej žensk, kar resno ogroža sistem pokojninskega zavarovanja; oskrba starejših 

postaja vse bolj resen problem tako družbe kot celote kot tudi posameznikov, ki jim 

odhod v pokoj pomeni potencialni vstop v revščino. 

 

5.1. Ustanovitev socialnega podjetja v Sloveniji 

 

Kokalj (2011) pravi, da je socialno podjetništvo posebna priložnost za krizne čase. Stojan 

Zagorc je 1991 leta odprl zavod Papilot, ki je omogočil zaposlitev štiri tisoč brezposelnim. 

Njegov prvi namen je bil kadrovati samo brezposelne osebe, ker pa je bilo na Zavodu RS za 

zaposlovanje čedalje več ranljivih skupin, se je odločil za specializacijo rehabilitacije in 

pomoč pri zaposlovanju ranljivih skupin ljudi, kot so bivši zaporniki, invalidi, etnične 

skupine, mladi, starejši in presežni delavci. Sodeluje tudi pri projektu, ki je trenutno največji v 

Evropi, povezanim z rehabilitacijo nekdanjih zapornih obsojencev. Sam trdi, da mora pravi 

socialni podjetnik stremeti k lastni koristi v tolikšni meri, kot stremi h koristim drugih ljudi. 

Pravi, da socialno podjetje mora poslovati pozitivno in seveda dobiček vračati nazaj v 

dejavnost. Trdi tudi, da je socialno podjetništvo ogromna priložnost, da lahko s pravim 

načrtom in pristopom občutno zmanjšamo brezposelnost in kakovost celotnega trga in družbe. 
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Po njegovih izračunih naj bi država lahko prihranila 15 milijard letno, da ne bi več namenjala 

sredstev težje zaposljivim ljudem (Pahor et al. 2004). 

 

Načela iz zahteve socialnega podjetništva (Ur.l. RS, ZSocP, čl. 4): 

V socialno podjetništvo se lahko vključujejo nepridobitne pravne osebe, ki so 

ustanovljene in poslujejo po naslednjih načelih in zahtevah (v nadaljnjem besedilu: 

načela), ki izkazujejo njihov javno koristni in socialni značaj: 

– so ustanovljene na podlagi prostovoljne odločitve ustanoviteljev (avtonomna 

pobuda); 

– namen ustanovitve ni izključno pridobivanje dobička (nepridobitni namen 

ustanovitve); 

– so ustanovljene pretežno z namenom trajnega opravljanja dejavnosti socialnega 

podjetništva ali drugih dejavnosti z namenom zaposlovanja najbolj ranljivih skupin 

ljudi na trgu dela, s čimer se dosega javni interes (opravljanje dejavnosti v javnem 

interesu); 

– člani v njih delujejo prostovoljno (prostovoljnost delovanja); 

– pri upravljanju so samostojne (neodvisnost); 

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

poslujejo po tržnih zakonitostih (tržna naravnanost); 

– praviloma vključujejo prostovoljsko delo (vključevanje prostovoljskega dela); 

– posamezni ustanovitelji ali lastniki pri odločanju nimajo prevladujočega vpliva, 

odločitve sprejemajo vsi člani po načelu en član – en glas, neodvisno od deleža 

vloženega kapitala (enakopravnost članstva); 

– v odločanje vključujejo tudi deležnike (sodelovanje deležnikov pri upravljanju); 

– premoženje, dobiček in presežke prihodkov nad odhodki uporabljajo za namene 

socialnega podjetništva in druge nepridobitne namene, delitev dobička ali presežkov 

prihodkov pa ni dopustna ali je skladno s tem zakonom omejena (neprofitnost 

delovanja); 

– zagotavljajo preglednost finančnega poslovanja in notranje nadzorstvo nad 

materialnim in finančnim poslovanjem (preglednost poslovanja); 

– trajno delujejo v korist svojih članov, uporabnikov in širše skupnosti (javno koristno 

delovanje)(Ur.l. RS, ZSocP, čl. 4). 
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Ur.l. RS, ZSocP, čl. 18: 

Nepridobitna pravna oseba lahko posluje kot socialno podjetje, če pridobi status 

socialnega podjetja. Socialno podjetje mora dobiček in presežke prihodkov nad odhodki iz 

dejavnosti socialnega podjetja namenjati za opravljanje teh dejavnosti oziroma za druge, 

s tem zakonom določene namene. 

 

Na koncu lahko sklenemo, da socialno podjetništvo deluje na način, da se ves dobiček vlaga 

nazaj v podjetje, ne pa "v svoj žep". Bolje kot podjetje obratuje, več lahko vlagamo vanj in ga 

s tem širimo. Posledično pa to pomeni še več novih zaposlitev, več pomoči drugim in tudi 

večji razvoj socialnega podjetništva kot celote. Ljudje bodo več slišali o tem in začeli se bodo 

zavedati, da je na svetu še veliko takšnih, ki bi radi zaslužili kaj denarja, pa jim ni tako 

samoumevno priti do tega kot ostalim. Socialno podjetje ni težko odpreti. Vendar ko se 

odločiš, da ga odpreš, primarni cilj ne sme biti pridobivanje sredstev s strani države, vendar 

pomoč sočloveku. 

 

 

6. EMPIRI ČNI DEL 

 

 

6.1. Hipoteze 

 

Cilj raziskave je izvedeti, akaj se posamezniki odločajo za ustanovitev socialnega podjetja, se 

pravi rešiti dilemo –ali je razlog v subvencijah, ki jih dodeljuje država ali je razlog prispevati 

k družbeni koristi. Od rezultatov pričakujemo, da posameznike, ki ustanavljajo socialna 

podjetja, vodijo k temu osebne in družbene vrednote ter želja po prispevanju k družbeni 

koristi. Pričakujemo tudi, da so subvencije za vodenje socialnega podjetništva s strani države 

samo dodatna motivacija in prednost za ustanovitev podjetja. Vsekakor ne pričakujemo, da so 

le-te glavna motivacija za odločitev. 

 

Na podlagi preučitve teoretičnih dognanj o socialnem podjetništvu doma in v tujini smo 

zastavili naslednje hipoteze, ki jih bomo v nadaljevanju naloge poskusili preveriti na podlagi 

uporabe primarnih podatkov iz spodaj opisanega empiričnega projekta, izvedenega leta 2015 

na FUDŠ: 
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H1: Razlog, zaradi katerega se bodo posamezniki odločali za ustanovitev socialnega podjetja, 

je prispevati k družbeni koristi oz. blaginji. 

H2: Razlog, zaradi katerega se bodo posamezniki odločali za ustanovitev socialnega podjetja, 

ni v pridobivanju subvencij s strani države. 

H3: Socialni podjetniki v Sloveniji bodo na hierarhiji vrednot razvrščali osebne in družbene 

vrednote nad kapitalom in denarjem. 

H4: Socialna podjetja v Sloveniji bodo sodila v kategorijo SME (angl. small media 

enterprise). 

H5: Socialna podjetja v Sloveniji bodo sodelovala z več kot 25 prostovoljci letno. 

H6: Socialna podjetja v Sloveniji se v največji meri ne financirajo iz javnih sredstev. 

H7: Inštitucija, ki ima največji vpliv na socialna podjetja v Sloveniji, je Ministrstvo za 

gospodarstvo in tehnologijo. 

H8: Glavni razlog, zaradi katerega se bodo posamezniki odločali za ustanovitev socialnega 

podjetja pri nas, ne bo v rešitvi iz lastne brezposelnosti. 

 

6.2. Opis projekta Socialno podjetništvo v Sloveniji: gonilniki in zaviralci njegovega 

razvoja 

 

V obdobju med 1. 4.2015 in 31.7.2015 sem preko Fakultete za uporabne družbene študije 

sodelovala kot članica raziskovalnega tima pri projektu Socialno podjetništvo v Sloveniji: 

gonilniki in zaviralci njegovega razvoja, ki sta ga na podlagi Javnega razpisa za 

sofinanciranje projektov po kreativni poti do praktičnega znanja v letu 2015 delno financirala 

MIZŠ, Javni sklad RS za razvoj kadrov in štipendije, in EU socialni sklad. V tem projektu so 

člani raziskovalnega tima, ki ga je mentorsko koordiniral prof. dr. Dejan Jelovac, s 

kvantitativno in kvalitativno metodo raziskovanja (poglobljeni intervju in anketni vprašalnik) 

poskušali: a) osvetliti področja socialnega podjetništva, b) prepoznati razumevanje socialnega 

podjetništva s strani odgovornih v socialnih podjetjih, c) identificirati gonilnike in zaviralce 

delovanja poslovanja socialnih podjetij in d) ocenjevati pomen in vlogo socialnega 

podjetništva za ekonomijo in trajnostni razvoj družbe pri nas. 

 

Na začetku projekta smo vsem, ki so bili dne 2.4.2015 na Ministrstvu za gospodarski razvoj in 

tehnologijo registrirani kot socialno podjetje, poslali anketni vprašalnik, ki se je delil na dva 

dela. V prvem delu so respondenti odgovarjali na vprašanja in podajali ocene o stanju 

socialnega podjetništva v Sloveniji. V drugem delu pa smo s pomočjo PEST analize 
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ocenjevali mero ekonomskih, političnih, kulturno-družbenih in tehnoloških dejavnikov, ki 

zavirajo razvoj socialnih podjetij ali vplivajo na njihovo delovanje. Kasneje smo v 16 

podjetjih izvedli tudi intervju, s katerim smo se preko SWOT analize še bolj poglobili v vpliv 

vloge vlade Republike Slovenije, EU in ostale dejavnike. S pomočjo intervjuja smo lahko bolj 

natančno opredelili razloge za njihovo odločitev, da bodo delovali v okolju socialnega 

podjetništva. Rezultati te raziskave do sedaj niso bili javno objavljeni, razen Zaključenega 

poročila projekta, ki je bilo poslano financerjem po njegovem koncu (Končno poročilo o 

izvedenih projektnih aktivnostih, 2015). 

 

6.3. Utemeljitev izbranega raziskovalnega pristopa 

 

V diplomski nalogi smo izbrali kvantitativni raziskovalni pristop z merskim instrumentom 

anketnega vprašalnika. Kvantitativna paradigma raziskovanja je pozitivistična, ker izvira v 

pozitivistični ali naravoslovni znanosti. Rezultate izražamo s celostnim zadovoljstvom 

uporabnikov ali z občutenjem sreče izražamo deleže respondentov, ki so se strinjali z enim 

izmed navedenih odgovorov. Kvantitativna paradigma je objektivistična, znanstvena, 

tradicionalna in deduktivna. To metodo uporabljamo pri obdelavi večjih števil podatkov, 

anketni vprašalnik pa je kot merski instrument natančen in nedvoumen (Lamut, Macur 2012). 

Razlog za izbiro tega merskega instrumenta je v ekonomskem zbiranju večjih količin 

podatkov in v poznavanju obdelave podatkov. 

 

6.4. Predstavitev vzorca 

 

Od 69 registriranih socialnih podjetij se jih je odzvalo 19. Lahko torej rečemo, da je bila 

stopnja odzivnosti (angl. responserate) 27,5 %, kar je glede na razmere v Sloveniji na 

področju družboslovnih raziskav relativno soliden rezultat. 

 

Glede spola smo dobili v vzorec več respondentov ženskega spola (63 %) v primerjavi z 

moškimi (37 %). Ker je bil takšen izid stvar naključja, ne moremo iz tega povleči nobene 

daljnosežne zaključke, posebej pa ne tega, da so ženske tiste, ki so bolj nagnjene k 

ustanavljanju socialnih podjetij v Sloveniji od svojih moških kolegov. Interpretacija podatka, 

ki kaže na skoraj 2/3 udeležbo ženskih podjetnic v raziskavi, lahko gre v smeri, da so ženske 

bolj skrbne, občutljive za potrebe okolja in družbeno odgovorno naravnane k delovanju v 

dobrobit družbi, moški pa so bolj nagnjeni k ustvarjanju materialnih dobrin, dobičku in 
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stremijo k lastnim ciljem, v katere vsekakor ne sodi zapravljanje časa za sodelovanje v 

raziskavi, od katere osebno nimajo nobene materialne koristi. 

 

Glede starostne strukture respondentov, ki so bili naključno zajeti v vzorec, je rezultat 

naslednji: 16 % je starih do 25 let, 31 % je starih med 26 do 35 let, 32 % med 36 do 45 let, 21 

% od 46 do 55 let in 16 % jih je starih 56 ali več. Takšen rezultat samo kaže na to, da je bilo 

največ respondentov v starosti od 26 do 45 let (oz. slabi dve tretjini) dovzetno za sodelovanje 

v naši študiji. Za odgovor na vprašanje, ali to pomeni, da so ljudje najbolj dovzetni za 

odpiranje socialnih podjetij v starosti od 26 do 45 let, bodo potrebne nove študije v 

prihodnosti.  

 

Kar se nanaša na izobrazbo respondentov, zajetih v naš vzorec, smo dobili naslednjo 

porazdelitev: več kot polovica, in sicer 53 %, ima 7. stopnjo izobrazbe, 10,5 % ima 8. stopnjo 

izobrazbe, 10,5 % ima 6. stopnjo izobrazbe, 16 % ima 5. stopnjo izobrazbe, 5 % ima 4. in 5 % 

je odgovorilo z neustreznim odgovorom. Skoraj dve tretjini respondentov iz socialnih podjetij 

imata najvišjo izobrazbo. Ker je naš vzorec visoko reprezentativen v smislu, da vključuje 

slabo tretjino celotne populacije, ga potemtakem lahko posplošimo v naslednjo ugotovitev–

višja kot je stopnja izobrazbe, bolj so ljudje dovzetni za ustanavljanje socialnih podjetij. Ali 

takšna korelacija zares drži zunaj našega okolja, bi bil potrebno v prihodnje izpeljati 

mednarodne komparativne študije. Če bi le-te prinesle replikacijo rezultatov, ki so pridobljeni 

v raziskavi na FUDŠ leta 2015, bi z več gotovosti lahko trdili, da so za socialno podjetništvo 

nujno potrebni bolj izobraženi ljudi, ker so samo oni sposobni globlje razumeti širši družbeni 

kontekst, posledično so tudi bolj pripravljeni delati za splošno dobro in pomagati družbi z 

ustanovitvijo in vodenjem socialnega podjetja, ne pa klasičnega. 

 

6.5. Analiza in predstavitev pridobljenih rezultatov 

 

V nadaljevanju se bomo osredotočili na analizo primarnih podatkov, pridobljenih s pomočjo 

17 vprašanj, izbranih iz kroga vseh zastavljenih vprašanj respondentom (Končno poročilo o 

izvedenih projektnih aktivnostih, 2015), ker so le-ti relevantni za diplomsko nalogo. 

 

V prvem delu anketnega vprašalnika smo respondente spraševali, v kolikšni meri se strinjajo 

s ponujenimi trditvami. Imeli so možnost izbire na lestvici od 1 do 5 (od sploh se ne strinjam 

do popolnoma se strinjam).  
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Graf 6.1: Socialno podjetništvo so ljudje (pred kapitalom, državo, birokracijo, denarjem, ipd.). 

 

Vir: Kokol, lastna raziskava (2016) 

 

Iz Grafa 6.1 je razvidno, da se 79 % respondentov popolnoma strinja s tem, da so socialno 

podjetništvo ljudje, ob tem pa se 10,5 % respondentov deloma strinja in 10,5 % se večinoma 

strinja s to trditvijo. Noben ni izrazil nestrinjanja, kar je podatek, dovolj zgovoren sam zase. 

Na podlagi pridobljenih rezultatov lahko trdimo, da pri ustanovitvi socialnega podjetja niso na 

prvem mestu respondentom ključni ekonomski, profitni, kapitalski ipd. dejavniki, ampak se 

zavedajo dejstva, da so v socialnem podjetništvu bolj prisotni humanitarni dejavniki. Torej 

prevladajo ključni družbeni dejavniki, kot so delovati v dobrobit družbi, kar se sklada z našo 

hipotezoH3, ki domneva, da socialni podjetniki v Sloveniji postavljajo vrednote družbe pred 

kapitalom in denarjem. 
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Graf 6.2: Socialno podjetništvo je mobilizator poslovnih idej za odpravo socialnih problemov 

v družbi 

 

Vir: Kokol, lastna raziskava (2016) 

 

Iz Grafa 6.2 je razvidno, da se 53 % respondentov popolnoma strinja s tem, da je podjetništvo 

mobilizator poslovnih idej za odpravo socialnih problemov v družbi, 36,5 % se s tem 

večinoma strinja in 10,5 % se deloma strinja. Nihče ni izrazil svojega nestrinjanja. Iz 

pridobljenih rezultatov je jasno razvidno, da je 89,5 % respondentov mnenja, da obstajajo 

socialni problemi v Sloveniji in da je socialno podjetništvo generator poslovnih idej za 

odpravo tovrstnih problemov v naši družbi. Respondenti so ocenili, da je obstoječe probleme 

v naši družbi možno reševati na podlagi socialnih podjetniških podjemov. To pomeni, da na 

nek način respondenti verjamejo v tisto, kar je domnevala naša H3, in sicer da bodo slovenski 

socialni podjetniki postavili vrednote družbe višje na hierarhiji vrednot od kapitala in dobička 

kot središčnega ali edinega motiva gospodarskega delovanja. Zato lahko sklenemo, da gre 

pridobljeni rezultat v prid naši hipotezi H3. 
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Graf 6.3: Socialno podjetništvo ne temelji na ustvarjanju družbene vrednosti, prepoznavanju 

priložnosti, prevzemanju tveganja in prostovoljnosti 

 

Vir: Kokol, lastna raziskava (2016) 

 

Iz Grafa 6.3 je razvidno, da se 74 % respondentov sploh ne strinja s trditvijo, da socialno 

podjetništvo ne temelji na ustvarjanju družbene vrednosti, prepoznavanju priložnosti, 

prevzemanju tveganja in prostovoljnosti, 21 % se s tem večinoma strinja in 5 % je podalo 

neustrezen odgovor. Glede na te rezultate lahko rečemo, da se respondenti upajo tvegati in 

prostovoljno pomagati, da bi koristili družbi. Večina jih prepoznava priložnosti in ve kaj 

postoriti, da bi lahko izboljšali trenutno stanje družbe. Za to so pripravljeni tvegati, saj dobro 

poznajo družbeno vrednost. Sami so pripravljeni opravljati dejavnost prostovoljno in stati za 

vsemi idejami in rezultati le-teh. Pripravljeni so prevzeti celotno odgovornost, zato lahko še 

enkrat dodatno potrdimo hipotezo H3. 
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Graf 6.4: Socialno podjetništvo razvija nove možnosti zaposlovanja predvsem težje 

zaposljivih kategorij brezposelnih 

 

Vir: Kokol, lastna raziskava (2016) 

 

Iz zgornjega Grafa 6.4 je razvidno, da se 68,5 % respondentov popolnoma strinja s trditvijo, 

da socialno podjetništvo razvija nove možnosti zaposlovanja predvsem težje zaposljivih 

kategorij brezposelnih, 21 % se večinoma strinja in 10,5 % se deloma strinja s to trditvijo. Iz 

tega grafa lahko razberemo, da je veliki večini eden izmed motivatorjev ponuditi 

brezposelnim nova prosta delovna mesta. To pomeni, da je več kot tri četrtine respondentov 

pripravljeno zaposlovati tudi ranljive skupine, kot so mladi iskalci prve zaposlitve, invalidi, 

starejši ljudje, bivši zaporniki, zdravljeni narkomani itd., kar pa naj bi bil, vsaj po literaturi 

sodeč, eden izmed glavnih motivatorjev za ustanovitev socialnega podjetja. S tem rezultatom 

lahko zopet potrdimo naši hipotezi H1 in H3. 
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Graf 6.5: Poslanstvo socialnega podjetništva je v tem, da izpostavlja družbeno korist nad 

profitabilnostjo in parcialnimi interesi 

 

Vir: Kokol, lastna raziskava (2016) 

 

Iz Grafa 6.5 je razvidno, da se 58 % respondentov popolnoma strinja s trditvijo, da je 

poslanstvo socialnega podjetništva v tem, da izpostavlja družbeno koristnost nad 

profitibilnostjo in parcialnimi interesi, 26 % se s to trditvijo večinoma strinja, 11 % se deloma 

strinja in 5 % se večinoma ne strinja. Po teh rezultatih lahko trdimo, da se več kot polovica 

respondentov ukvarja s socialnim podjetništvom z namenom prispevati k družbeni koristi. V 

času delovanja na polju socialne ekonomije 84 % respondentom (če združimo kategoriji 

"popolnoma se strinjam" in "večinoma se strinjam") ni glavni cilj ustvarjanje dobička in lastni 

interesi, temveč prispevek k družbeni koristi. Torej velika večina respondentov razmišlja v 

korist družbi, ne pa samemu sebi, kar pomeni, da lahko dodatno potrdimo naši hipotezi H1 in 

H3. 

 

V drugem delu anketnega vprašalnika smo za potrebe naše raziskave zbirali demografske 

podatke respondentov z namenom ugotavljanja, ali obstajajo kakšne pomembne korelacije, ki 

so zanimive za našo študijo. 
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Graf 6.6: Število članov, ki ima soupravljavske pravice v socialnem podjetju 

 

Vir: Kokol, lastna raziskava (2016) 

 

Graf 6.7: Število delavcev v socialnem podjetju 

 

Vir: Kokol, lastna raziskava (2016) 

 

Respondente smo spraševali o številu članov, ki imajo soupravljavske pravice v njihovem 

socialnem podjetju. Rezultati, prikazani v Grafu 6.6 kažejo na to, da 90 % ima 0 do 10 članov 

in 5 % ima 11 do 25 članov. Nihče ni imel 26 članov ali več. Respondente smo tudi spraševali 

o številu delavcev v socialnem podjetju. Rezultati, prikazani v Grafu 6.7 kažejo na to, da 90 

% ima 0 do 10 zaposlenih, 10 % pa 11 do 25 zaposlenih. Po teh dveh grafih lahko vidimo, da 

so socialna podjetja v Sloveniji majhne narave, se pravi mikro podjetja. Na podlagi takšnega 
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rezultata bi lahko trdili, da socialna podjetja, in s tem socialna ekonomija, pri nas še niso 

dovolj razvita. Zato lahko potrdimo našo hipotezo H4. 

 

Graf 6.8: Število prostovoljcev, s katerimi je socialno podjetje sodelovalo v letu 2014 

 

Vir: Kokol, lastna raziskava (2016) 

 

Respondente smo spraševali o številu prostovoljcev (volonterjev), s katerimi je sodelovalo 

njihovo socialno podjetje v letu 2014. Rezultati, ki so prikazani v Grafu 6.8, kažejo na to, da 

je 68 % sodelovalo z 0 do 10 prostovoljci, 10,5 % z 11 do 25 prostovoljci, 5 % s 26 do 50 

prostovoljci, 10,5 % z 51 ali več prostovoljci, 5 % pa je na to vprašanje odgovorilo 

neustrezno. Od tod izhaja, da je več kot dve tretjini podjetij naših respondentov v celem letu 

sodelovalo z nič do največ 10 prostovoljcev. Samo 5 podjetij je sodelovalo z več kot 11 

prostovoljci. Socialno podjetje bi, kot pravi ta teorija in zakonodaja, že po svoji naravi moralo 

delovati na osnovi angažiranja prostovoljcev. Očitno je v Sloveniji zelo malo dovzetnih ljudi, 

ki bi priskočili na pomoč takim podjetjem, ki delujejo v dobrobit družbi, a jim zaradi 

premajhnih finančnih virov ne morejo plačati za njihovo opravljeno delo. Pridobljeni podatki 

iz naše raziskave, ki kažejo na tako majhne številke prostovoljcev v socialnih podjetij, so 

dovolj zgovorni sami zase in ne rabijo dodatnega tolmačenja, razen mogoče opazke, da je 

čudno, da navkljub visoki stopnji brezposelnosti pri nas ljudje raje sedijo doma, kot da bi se 

lotili dela in pridobivali nujno potrebne izkušnje, veščine in kompetence ter na ta način v času 

čakanja na redno službo koristili tako sebi kot družbi. Na podlagi pridobljenih rezultatov 

lahko v celoti zavržemo hipotezo H5. 
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Graf 6.9: Koliko socialnih podjetij se je v letu 2014 financiralo iz javnih sredstev? 

 

Vir: Kokol, lastna raziskava (2016) 

 

Respondente smo spraševali, v kolikšni meri se je njihovo socialno podjetje v letu 2014 

financiralo iz javnih sredstev. Pridobljeni rezultati so razvidni iz Grafa 6.9, in sicer se je 21 % 

financiralo samo, tj. iz zasebnih sredstev, 21 % se je financiralo med 0 in 50 % iz javnih 

sredstev, 47 % se je financiralo med 51 do 100 %, nič se jih ni financiralo v celoti, v 11 % pa 

je bil odgovor neustrezen. Pridobljeni podatki kažejo, da socialna podjetja dobivajo javna 

sredstva v meri, ki presega podjetniški pristop financiranju poslovanja, saj se samo petina 

financira iz lastnih sredstev, ostali pa so tako ali drugače na javnem denarju. Kot vidimo, je 

bila slaba polovica podjetij naših respondentov v raziskavi z več kot polovico do celote 

svojega letnega proračuna v letu 2014 "pripopana" na državni proračun Slovenije, ena petina 

do polovice svojega letnega, kar pomeni, da je slabih tri četrt socialnih podjetij imelo manko 

podjetnosti in višek parazitizma. Posledično to pomeni višek "sociale", a deficit podjetništva, 

kar je v popolnem nasprotju s teoretičnimi dognanji in zakonskimi določili o tem fenomenu. 

Na podlagi pridobljenih rezultatih lahko zavržemo hipotezo H6, s katero smo domnevali, da se 

socialna podjetja pri nas ne bodo pretežno financirala iz javnih sredstev. 
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Graf 6.10: Inštitucija ali organizacija, ki ima največji vpliv na socialno podjetje 

 

Vir: Kokol, lastna raziskava (2016) 

 

V raziskavi nas je zanimalo, katera inštitucija ali organizacija ima po mnenju respondentov 

največji vpliv na njihovo socialno podjetje. Pridobljeni rezultati so razvidni iz Grafa 6.10, in 

sicer 57 % pravi, da je to Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti,   

21 % je odgovorilo, da je to Ministrstvo za gospodarstvo in tehnologijo, 10,5 % pravi, da sta 

to civilna družba in lokalna uprava (občina), 5 % Vlada in interesne skupine oz. omrežja, 16 

% je odgovorilo z neustreznim odgovorom. Na osnovi teh rezultatov lahko sklepamo, da 

imata največji vpliv na socialna podjetja dve ministrstvi – Ministrstvo za delo, družino, 

socialne zadeve in enake možnosti ter Ministrstvo za gospodarstvo in tehnologijo. Takšen izid 

je treba pripisati dejstvu, da so socialni podjetniki v preteklosti imeli največ opravka z njima. 

Mimogrede bi opozorili na okoliščino, da je od 1.1.2015 naprej socialno podjetništvo prešlo v 

pristojnost Ministrstva za gospodarstvo in tehnologijo. Kar se Ministrstva za delo, družino in 

socialne zadeve tiče, razloge za najvišjo stopnjo njegove vplivnosti je treba iskati v dejstvu, 

da je ravno le-to dajalo povratna in nepovratna sredstva (tudi iz Evropskega sklada) 

neprofitnemu sektorju prek javnih razpisov za izvajanje projektov. Skratka, na podlagi v 

raziskavi pridobljenih rezultatov moramo zavrniti našo hipotezo H7, ki je domnevala, da bo 

največji vpliv na socialna podjetja imelo eno drugo ministrstvo, in sicer MGT. 
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Graf 6.11: Najbolj pomemben dejavnik za odločitev ustanovitve socialnega podjetja 

 

Vir: Kokol, lastna raziskava (2016) 

 

V naši raziskavi so respondenti odgovarjali na ponujene odgovore, kateri je bil njihov najbolj 

pomemben dejavnik pri odločitvi za ustanovitev socialnega podjetja. Pridobljeni rezultati, 

razvidni na zgornjem Grafu 6.11, so naslednji: 53 % jih je odgovorilo "delovanje za dobrobit 

skupnosti", 16 % "uresničevanje lastnih idej", 21 % jih je odgovorilo z neustreznim 

odgovorom (večina teh je obkrožila več kot en odgovor), 10,5 % "pridobitev subvencije pri 

ustanovitvi in financiranju socialnega podjetja" in 10,5 % nič od tega, v kvadratek pa je 

respondent navedel pomanjkanje delovnih mest. Po teh rezultatih lahko trdimo, da se več kot 

polovica socialnih podjetnikov odloča za ustanovitev socialnih podjetij iz razloga, da bi 

delovali v dobrobit skupnosti, kar je popolnoma v skladu s teoretičnimi pričakovanji. Samo en 

respondent je odgovoril, da se je njegovo podjetje odločilo za ustanovitev zaradi pridobitve 

subvencij. Na osnovi takšni rezultatov lahko potrdimo, da je glavni motiv večine socialnih 

podjetnikov pri nas delovati v dobrobit skupnosti, ne pa pridobivanje finančnih sredstev in 

subvencij, kar pomeni, da lahko potrdimo hipotezo H2. 
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Graf 6.12: Brezposelnost socialnega podjetnika pred ustanovitvijo socialnega podjetja 

 

Vir: Kokol, lastna raziskava (2016) 

 

Respondente smo v vprašalniku spraševali po njihovem delovnem statusu pred ustanovitvijo 

socialnega podjetja. Pridobljeni rezultati v Grafu 6.12 kažejo, da 68 % med njimi ni bilo 

brezposelnih oseb, kar pomeni, da je bila slaba tretjina, in sicer 32 %, brezposelnih. Če je 

potemtakem več kot dve tretjini respondentov šlo v ustanovitev socialnega podjetja, kljub 

temu da so imeli redno službo, menimo, da lahko trdimo, da ni bil eden izmed glavnih 

razlogov ustanavljanja socialnega podjetja – samozaposlitev. Od tod sledi, da se posamezniki 

odločajo na podlagi drugih motivov, ki pa so za socialno podjetje bolj pomembni kot pa 

rešitev njegovega ustanovitelja iz lastne brezposelnosti. Na podlagi zgornjih rezultatov lahko 

hipotezo H8potrdimo. 

 

6.6. Diskusija 

 

Na osnovi rezultatov raziskave lahko ugotovimo, da smo od 8 hipotez potrdili 5 in zavrnili 3 

hipoteze. Rezultati nam kažejo, da v veliki večini socialni podjetniki postavljajo vrednote 

družbe pred kapitalom in državo, da se ne odločajo za ustanavljanje socialnih podjetij iz 

razloga pridobitve subvencij in da je glavni motiv večine socialnih podjetnikov pri nas 

delovati v dobrobit skupnosti. Njihov namen in motivator za ustanovitev je med ostalim 
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pomoč ranljivim skupinam na več različnih načinov. Potrdili smo tudi hipotezo, da so 

socialna podjetja v Sloveniji še vedno zelo majhna in nerazvita, imajo majhno število 

zaposlenih in na žalost še manjše število prostovoljcev, kar nas zelo razlikuje od socialnih 

podjetij v Evropi. Indikativno je to, da je ogromno brezposelnih oseb na zavodu za 

zaposlovanje, v večini tudi tistih, katerim lahko rečemo ranljiva skupina. Glede na to, da na 

razmere dela ne dobijo zaposlitve, rajši sedijo doma, kot pa da bi razmišljali v družbeno korist 

in priskočili na pomoč kot prostovoljci. Če se nekdo izkaže kot prostovoljec in rad opravlja 

svoje delo, čeprav za to ni nič plačan, bo sigurno ustanovitelj socialnega podjetja njegov trud 

opazil in naredil vse, da bi mu v prihodnosti lahko omogočil zaposlitev.  

 

Ugotovljeno je bilo v raziskavi tudi to, da naj bi se socialna podjetja pri nas financirala s 

strani donatorjev in sponzorstev v res zelo majhni meri. Pridobljeni podatki kažejo na to, da 

njih 53 % oz. več kot polovica sploh ni pridobila nobenih donacij in sponzorstev, 21 % med 0 

in 50 % iz svojega letnega proračuna, 5 % med 51 do 100 %, nihče se ne financira v celoti 

sam in 21 % odgovorov je bilo neustreznih. Iz teh podatkov je očitno, da v Sloveniji socialna 

podjetja ne morejo preživeti na način donatorstva in sponzorstva. Sklepamo lahko, da ali 

podjetja in ljudje nimajo posluha za ta socialna podjetja ali pa si sama podjetja ne delajo 

dovolj promocije oz. ne prosijo na pravi način za pomoč po denarnih sredstvih. S strani svojih 

sponzorjev bi lahko socialna podjetja resnično dobro sodelovala, saj bi jim lahko vračala proti 

usluge za denarna sredstva, ki bi jim jih namenili. Nikakor pa socialna podjetja ne bi mogla 

preživeti samo s strani tovrstnih pomoči. Indikativno je, da kar nekaj respondentov sploh ni 

želelo odgovoriti na navedeno vprašanje. Na ta problem lahko gledamo z dveh zornih kotov. 

Prvi je ta, da podjetja v Sloveniji res nimajo posluha za pomoč socialnim podjetjem in trgu ali 

pa imajo le-ta Sloveniji premajhen pogum, da bi prosili za sredstva. Ali s pošiljanjem ponudb, 

nudenjem proti uslug, problem bi lahko bil pri sami promociji, saj vemo, da današnja podjetja 

ne bodo šla sama raziskovat, komu lahko namenijo finančna sredstva.  

 

Indikativen je podatek, da sta dve ministrstvi izpostavljeni s strani respondentov kot najbolj 

vplivna institucionalna dejavnika za obstoj socialne ekonomije pri nas. Domnevali smo, da bo 

zmagalo gospodarsko, kar se ni zgodilo. Zaradi tega je padla naša hipoteza H7. Zmagalo je v 

"fotofinišu" ministrstvo za "socialo" za deset odstotnih točk, kar nas je presenetilo, posebej 

zato, ker je tudi formalno socialno podjetništvo od 1.1.2015 v pristojnosti MGT. Kajti na 

podlagi literature o teoriji socialnega podjetništva smo domnevali, da socialno podjetništvo 

kot podjetništvo sodi bolj v gospodarstvo sfero, manj pa v socialo. Pri nas je v praksi ravno 
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obratno, ker očitno danes živimo še vedno v ostankih kulture bivšega socialističnega 

samoupravljanja. V glavah mnogih je zato socialno podjetništvo samo nadomestek socializma 

v obdobju globalnega neliberalnega kapitalizma. 

 

Prav tako nam je bila zanimiva ugotovitev, da je v raziskavi sodelovalo več žensk kot moških. 

Raziskava ni bila namenjena ugotavljanju dejstva, ali so ženske dosti bolj čutne in dovzetne 

za pomoč ljudem v stiskih in s tem posledično bolj naravnane v poklic socialnih podjetnic. 

Primarni podatek, ki smo ga izluščili iz študije na FUDŠ, kaže na to, da je čedalje več žensk, 

ki ustanavljajo in vodijo socialna podjetja. Je pa res, da je pri socialnem podjetju dobro imeti 

več različnih zaposlenih, ki so vsak posebej dobro podkovani za svoje področje: eden na 

ekonomskem, drugi na marketinškem, tretji na področju nudenja psihosocialne pomoči in 

tako naprej.  

 

Starost posameznika ni igrala neke posebne vloge v procesu ustanavljanja socialnega podjetja. 

Namreč ni se pokazalo, da drži stereotip, da so starejši modrejši od mladih, pa so zaradi tega 

ustanovitelji socialnih podjetij, ker starejši ljudje bolj razmišljajo o tem, kako se počutijo na 

svojem trenutnem delovnem mestu, kaj jih v življenju resno veseli, razvijejo tisti čut, kako 

pomagati ljudem oz. človeške vrednote. Ker je slabih 2/3 respondentov padlo v kategorijo 

med 25. in 45. letom starosti, to pomeni, da ta čut oz. vrednote socialnega podjetništva niso 

povezane z leti, ampak s samim načinom razmišljanja in moralnimi normami posameznika.  

 

Pri stopnji izobrazbe se je pokazala kot značilna ena korelacija, in sicer da bolj ko so ljudje 

izobraženi, bolj se zavedajo problema družbe in, posledično, da v življenju ni vedno vse v 

materialnih dobrinah. Izobraženi ljudje znajo bolj globoko in široko gledati na svet okoli sebe. 

Razširjena obzorja jim omogočajo, da lažje dojamejo težave v svojem okolju in odkrijejo, kaj 

trenutno trg in družba potrebujeta. Na ta način so zmožni videti stiske drugih in temu 

primerno pomagati sočloveku. Glede na to, da je imela velika večina respondentov 7. stopnjo 

izobrazbe ali več, so očitno dobili tudi veliko veščin v smislu razvijanja novih idej, vztrajanja 

in gledanja na splošno družbo in javni interes izven sebe.  

 

Na koncu je treba poudariti, da ustanovitev socialnega podjetja ni bila rešitev problema lastne 

brezposelnosti respondentov. V večini takšnih primerov je to rešitev v nuji ali tudi iz obupa. 

Takrat človek razmišlja preveč ozko, nekateri morajo preživeti tudi družino, zato gledajo na to 

tudi dobičkonosno. V tem primeru je motiv za ustanovitev pridobivanje sredstev s strani 
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države ali iz drugih virov, kar pa dolgoročno ne prinaša dobrih rezultatov. Trenutno vidimo, 

da se socialna podjetja pri nas ustanavljajo in poslujejo z namenom delovanja v dobrobit 

skupnosti, ne pa iz nepravih razlogov, kot so recimo samozaposlitev, pridobitev državnih 

subvencij ipd. Slaba novica je, da je socialna ekonomija v Sloveniji, za razliko od držav članic 

EU, še dokaj nerazvita, vendar pa je dobra novica, da ima večina socialnih podjetnikov, če si 

dovolimo posplošitev ključnih ugotovitev uporabljene študije na FUDŠ, pravi motiv in pravo 

razmišljanje, kar lahko v prihodnje prinese realizacijo dolgoročno zastavljenih ciljev.  

 

Glede na pridobljene rezultate je razvidno, da bi bilo modro izvesti še več raziskav na to 

temo. Sama bi se za nadaljnjo raziskavo odločila raziskati področje prostovoljstva. Zakaj naša 

socialna podjetja "kričijo" za prostovoljci, njih pa ni od nikoder. Kateri ljudje so bolj dovzetni 

za pomoč brez plačila, ali so to bolj izobraženi, mlajši, mogoče bi bilo modro razmisliti, ali je 

motiv vezan tudi glede na spol. Za razmisliti je tudi to, da v Sloveniji obstaja veliko podjetij, 

ki delujejo kot socialna, vendar so registrirana kot zadruge, društva, zavodi in klasična 

podjetja. Lahko bi izvedli raziskavo, da bi se osredotočili samo na ta podjetja in jih preko 

intervjujev povprašali, zakaj je temu tako.  

 

Živimo v času, kjer najdemo čedalje več ranljivih skupin. Treba je gledati na prihodnost. 

Socialno podjetništvo obeta dobro prihodnost, ki je odvisna od nas vseh. Biti je treba 

pripravljen priskočiti na pomoč, pa ne glede na kakšen način. Vsi lahko pomagamo, samo če 

je volja in želja. Žal pa je tako, da dokler se človeku ne zgodi nekaj slabega, torej v tem 

primeru, da recimo pri 50-ih letih izgubi službo in iz danes na jutri postane ranljiva skupina, o 

tem ne bo razmišljal. Močno verjamem v to, da lahko z razvojem socialnega podjetništva 

rešimo marsikateri socialni problem. Denimo, da bivši zapornik lahko dobi zaposlitev. 

Končno lahko v življenju odpre nov list, postane samostojen in si lahko ustvari družino. 

Nekatere ranljive skupine ljudi so že tako na robu, da jim samo z enim problemom manj lahko 

rešimo celo življenje. Takšni ljudje rabijo spodbudo, vero vanje in v nov začetek. To pa jim 

socialno podjetništvo tudi omogoča.  
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