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1. STANJE IN ZNAČILNOSTI SOCIALNEGA PODJETNIŠTVA OBALNO-KRAŠKE REGIJE 

 

V Sloveniji je koncept socialnega gospodarstva slabo poznan, socialna podjetja pa so šele po 

letu 2012, ko je bil sprejet nacionalni zakon na področju socialnega podjetništva, uradno 

priznana. Kljub temu se moramo zavedati, da ima Slovenija že dolgo tradicijo nekaterih oblik 

socialnega podjetništva, ki se popolnoma ujemajo s sedanjimi opredelitvami, čeprav v 

preteklosti niso bile poznane pod tem imenom. V Evropski uniji pa je socialno podjetništvo 

eden od najhitreje rastočih sektorjev poslovne dejavnosti in naj bi po nekaterih podatkih 

zaposlovalo že več kot 11 milijonov ljudi, kar predstavlja 6 % vseh zaposlenih. Približno eno 

od štirih ustanovljenih podjetij naj bi bilo socialno.  

 

Obalno-kraška regija ima trenutno registriranih sedem socialnih podjetij, kar znaša 6,6 % 

vseh slovenskih socialnih podjetij. Pravno formalne oblike organizacij so zavod, zadruga, 

društvo ter d.o.o., kar jasno nakazuje, da v socialnem podjetništvu največjo priložnost vidi 

predvsem nevladni sektor. 

V prvi vrsti zato, ker gre pri poslovanju tovrstnih podjetij v veliki meri najprej za odgovornost 

do družbe, ljudi in okolja v katerem delujemo. Glavni motiv poslovanja teh podjetij so 

razreševanje socialnih, gospodarskih, okoljskih in drugih problemov družbe. 

Podjetja morajo vseeno biti podjetna in tržno naravnana, vendar se ves dobiček vlaga v 

razvoj podjetja. Glavni element socialnega podjetništva je tudi soodločanje zaposlenih o 

načinu vodenja in upravljanja organizacije. 

 

1.1. Identifikacija organizacij na področju socialnega podjetništva 

 

Prva faza analize je bila namenjena identifikaciji organizacij in podjetij v Obalno-kraški regiji 

(občine Ankaran, Divača, Hrpelje-Kozina, Izola, Komen, Koper, Piran in Sežana), ki jih lahko 

umeščamo na področje socialnega podjetništva in raziskati njihove značilnosti, potrebe ter 



 

 

poglede na nadaljnji razvoj socialnega podjetništva v regiji. Pri raziskovanju so bile 

uporabljene različne baze podatkov in enoten vprašalnik.  

 

Ključna raziskovalna vprašanja o stanju socialnega podjetništva v Obalno-kraški regiji: 

 

• Katere in koliko organizacij lahko uvrščamo v področje socialnega podjetništva? 

• Kakšne so značilnosti teh podjetij? 

• Kakšni so socio-ekonomski učinki teh podjetij? 

• Katere so ključne ciljne skupine tako z vidika ustanavljanja in vodenja podjetij kot tudi 

zaposlovanja? 

• Kakšne socialne inovacije uvajajo ta podjetja v lokalnem okolju?  

• Kakšne so ključne potrebe teh podjetij? 

• Kje predstavniki teh podjetij vidijo ključni potencial in ovire za razvoj socialnega 

podjetništva v regiji? 
 

Pri umeščanju organizacij v področje socialnega podjetništva se srečujemo z mnogimi 

dilemami, zlasti zaradi odsotnosti jasnih in enotnih kriterijev o umeščanju socialnega 

podjetništva. V EU in SLO socialno podjetništvo izhaja iz socialne ekonomije, v katero se 

uvrščajo nevladne organizacije/NVO, zadruge, invalidska podjetja idr. Vendar pa socialne 

ekonomije ne moremo enačiti s socialnim podjetništvom. Po eni strani je to namreč širši 

pojem, saj zajema tudi organizacije, ki niso socialna podjetja v pravem pomenu besede, po 

drugi strani pa je to ožje pojmovanje, saj avtomatično izloča npr. zasebna podjetja, ki pa so 

lahko tudi socialna podjetja. Tudi socialnih inovacij ne moremo enačiti s socialnim 

podjetništvom, saj se te lahko pojavljajo v vseh sektorjih (tudi javnem) in ni nujno, da so 

podjetniške oz. tržne (kar pa je pogoj za socialno podjetništvo). 

 

Evropska raziskovalna mreža za socialno podjetništvo (EMES) je zastavila konceptualni okvir, 

ki naj bi omogočal natančnejšo opredelitev socialnega podjetništva in identifikacijo oz. 

ločevanje socialnih podjetij od drugih oblik podjetništva (klasična podjetja in neprofitne 

organizacije oz. socialna ekonomija). Okvir definira tri ključne dimenzije/vidike socialnega  

podjetništva in nabor pripadajočih indikatorjev oz. kriterijev, ki so predstavljeni v spodnji 

preglednici.  

Vendar pa poudarjamo, da tudi ta okvir ne odgovarja na vsa vprašanja/dileme. Tako na 

primer pri EMES ne namenjajo večje pozornosti inovativnosti, ki pa jo veliko avtorjev 

opredeljuje kot enega ključnih kriterijev socialnega podjetništva.  

 



 

 

 

 

 

 

 

Vidik Kriteriji 

Trajno opravljanje ekonomskih aktivnosti (proizvodnja in/ali storitve) 

Visoka stopnja ekonomskega tveganja 

Ekonomski/podjetniški 

Zaposlovanje oziroma prisotnost plačanega dela 

Ključni cilj je delovanje v družbeno korist (družbeni učinek) 

Omejena delitev dobička 

Družbeni 

Ustanovitelji so skupine državljanov ali organizacije civilne družbe 

Visoka stopnja avtonomnosti (od države in profitnih podjetij) 

Demokratičnost vodenja, ki ni pogojena s kapitalskim vložkom 

Participativno upravljanje 

Udeležba različnih deležnikov pri upravljanju 

 

 

V raziskavi oz. popisu organizacij smo se osredotočili na tipe organizacij/podjetij, ki 

izkazujejo značilnosti socialnega podjetništva 

 

a) Nevladne organizacije (društva, zasebni zavodi, druge ustanove …) 

Večina NVO deluje v javno korist in po načelih participativnega upravljanja, med tem pa jih le 

malo izpolnjuje tudi ekonomske kriterije socialnega podjetništva. Zato večine NVO ne 

moremo enačiti s socialnim podjetništvom. Za socialna podjetja lahko opredelimo tiste NVO, 

ki imajo jasno opredeljeno družbeno poslanstvo (izmerljiv družbeni učinek) in ustvarijo večji 

del prihodkov s tržnimi dejavnostmi oz. je delež javnih sredstev nižji od vseh drugih 

prihodkov ter pri tem vključujejo tudi plačano delo oz. zaposlujejo (minimalno. 1 zaposlen). 

Zato smo se v raziskavi osredotočili na NVO, ki imajo minimalno 1 zaposlenega in večji del 

prihodkov ustvarijo iz tržnih dejavnosti.  

V Obalno-kraški regiji je bilo leta 2014 registriranih 1917 nevladnih organizacij (1641 društev, 

267 zavodov, 9 ustanov).  

Od tega je v kraških občinah 310 NVO, v obalnih pa 1607 NVO. 

 



 

 

Od vseh organizacij le manjši delež ustreza kriterijem, ki smo jih določili za raziskovanje (vsaj 

1 zaposlen, vsaj 50% tržni delež prihodkov v letu 2014). 

 

TIP ORGANIZACIJE ŠTEVILO NAZIV 

društvo 7 
 

Kulturno umetniško društvo Balerima 
Avto-moto društvo Piran 
Jadralni klub Burja Piran 
RKS-Območno združenje Izola 
Plavalni klub Biser Piran 
Soy cubano 

zasebni zavod 7 Zaposlitveni center Papilot 
Zavod Krog 
Zavod Matjaž 
Montessori Mozaik 
Ima, Koper 
Nativa 
IPPA 

 
 
 

b) Zadruge/kooperative in socialne zadruge  

Večina zadrug izpolnjuje ekonomske kriterije ter kriterij neprofitnosti, manj pa kriterije 

participativnega upravljanja. Na območju Obalno-kraške regije je registiranih 28 zadrug, od 

tega le dve izpolnjujeta pogoje za analizo, t.j. minimalno. 1 zaposlen in večji del prihodkov 

ustvarijo iz tržnih dejavnosti.  

 

TIP ORGANIZACIJE ŠTEVILO NAZIV 

zadruga 2 

 

KZ Agraria Koper 

VinaKras 

 

 

c) Invalidska podjetja in zaposlitveni centri 

Večina izpolnjuje ekonomske kriterije (zaposlitveni centri so sicer nekoliko bolj odvisni od 

javnih sredstev) ter kriterij neprofitnosti. Družbeno poslanstvo oz. učinek je v veliki večini 

vezan izključno na zaposlovanje invalidov. Večina teh podjetij pa ne sledi načelom 

participativnega upravljanja. V Obalno-kraški regiji sta registirani dve invalidski podjetji ter 1 

zaposlitveni center, vse tri organizacije imajo zaposlene in pretežni delež prihodkov pridobijo 

na trgu. 



 

 

 

TIP ORGANIZACIJE ŠTEVILO NAZIV 

Invalidsko podjetje 2 

 

Dom Dva topola 

Luka Koper INPO d.o.o. 

Zaposlitveni center 1 Zaposlitveni center Papilot Koper 

 

 

d) Registrirana socialna podjetja  

Trenutno je v SLO registriranih 106 socialnih podjetij (30.9.2015). V Obalno-kraški regiji je od 

julija 2015 registriranih 7 socialnih podjetij. Kriterije za analizo izpolnjujeta dve podjetji 

(Zavod Matjaž in Brinjevka d.o.o), ki sta v letu 2014 imela več kot enega zaposlenega in 50% 

prihodkov iz tržne dejavnosti. To je sicer povezano tudi s tem, da jih je bila večina 

ustanovljena šele pred kratkim oziroma so v semenski in zagonski fazi, zato bo potrebno še 

nekaj časa, da se pokažejo njihovi rezultati oziroma učinki. 

 

TIP 

ORGANIZACIJE 

NAZIV POVPREČJE 

ZAPOSLENIH V 

LETU 2014 

LETNI 

PRIHODEK 

PRIHODKI IZ 

TRŽNE 

DEJAVNOSTI 

zasebni zavod Turistično razvojni Zavod 
Vrtnica, so.p. 
 

0,25 2.561 eur 2.561 eur 

d.o.o. Brinjevka, socialne 
storitve, pridelava in 
predelava hrane, d.o.o., 
so.p. 
 

5,4 121.046 eur 

 

55.154 eur 

zasebni zavod Turistično gastronomski 
razvojni zavod Matjaž 
so.p. 
 

7,5 147.480 eur 

 

147.480 eur 

 

društvo Društvo, zveza društev 
brezposelnih oseb 
Obalno kraške regije 
so.p. 
 

0 0 0 



 

 

zasebni zavod IstraTerra, zavod za 
trajnostni razvoj in 
turizem Istre, so.p. 

0,3 11.984 eur 
 

7.837 eur 

zadruga Zadruga golf Lipica-
zadruga za razvoj golfa 
in turizma Lipica z.b.o., 
socialno podjetje 

0 0 0 

zadruga Podeželska kmetijsko-
turistična zadruga 
Bržanija, z.o.o., so.p. 

n.p. n.p. n.p. 

(Vir: GVIN) 

 

 

 

e) Podjetja z družbenim učinkom  

 

V to kategorijo sodijo podjetja, ki jih ne moremo umestiti v nobeno od zgoraj 

opredeljenih kategorij, a kljub temu izpolnjujejo (enega ali več) kriterijev socialnega 

podjetništva. Pri tem ne gre za »klasična« družbeno odgovorna podjetja, ampak zlasti za 

podjetja, ki že v svojem bistvu oz. poslovnem modelu rešujejo družbene ali okoljske 

probleme in s tem ustvarjajo pozitiven družbeni učinek. Njihova dodatna značilnost je 

visoka stopnja kreativnosti in inovativnosti, bodisi tehnološke, bodisi storitvene. Ta 

podjetja izpolnjujejo ekonomske in deloma socialne kriterije, v manjšem obsegu pa tiste, 

povezane z (ne)delitvijo dobička in participativnim upravljanjem.  

 

TIP ORGANIZACIJE NAZIV 

Samostojni 

podjetnik 

Metka Šori s.p., del neformalnega združenja 

NOWAst3 

Start up Utrip – ponovna uporaba pohištva 

d.o.o. Balgarden d.o.o. – Urbanplanty 

 

 

 



 

 

1.2. Značilnosti podjetij na področju socialnega podjetništva 

 

Pri raziskovanju značilnosti podjetij je bil uporabljen enoten vprašalnik (glej prilogo 

Vprašalnik 1). Vprašani so vprašalnik dobili prek osebne in elektronske pošte, osebno v roke, 

bili so tudi osebno nagovorjeni prek osebnega srečanja in telefonskega pogovora. 

V raziskavo so bile vključene organizacije, ki spadajo v polje organizacij z vsaj enim 

zaposlenim in vsaj 50% tržnim deležem v pravni obliki društvo, zavod, zadruga, invalidsko 

podjetje, zaposlitveni center, socialno podjetje, podjetje z družbenim učinkom. 

 

Od 29 identificiranih organizacij, se jih je na prošnjo odzvalo 16, vendar vsi vprašalniki niso 

popolno izpolnjeni. 

 

Rezultati opravljene raziskave 

 

Vsebinsko se v analizi osredotočamo na naslednje teme/vprašanja: 

- kdo so nosilci teh podjetij (starost, spol, izobrazba, motivi), 

- na katerih področjih/dejavnostih delujejo, 

- kdo so ciljne skupine z vidika zaposlovanja (vezano na socialno podjetništvo), 

- ekonomski in družbeni učinki, 

- potrebe po podpornem okolju, 

- ovire s katerimi se srečujejo pri razvoju socialnega podjetništva, 

- potenciali za razvoj socialnega podjetništva. 

 

Nosilci podjetij so stari med 31 in 62 let, povprečna starost znaša 44,5 let. Enakovredno so 

med vprašanimi zastopane tako ženke (50%) ko moški (50%). Povprečna stopnja izobrazbe 

vprašanih je univerzitetna oziroma II. bolonjska stopnja, en vprašani ima višjo oziroma I. 

Bolonjsko stopnjo, en pa magisterij oziorma doktorat. 

 

37,5% vključenih organizacij deluje kot zavod, isti delež pa kot d.o.o., 25% pa kot zadruga. 

25% ima status invalidskega podjetja, 25% vprašanih ima status socialnega podjetja. 

 

Podjetja vključena v analizo delujejo od 3 do 68 let. 

Najvišje ocenjeni razlogi za pot v podjetništvo so »podjetništvo mi predstavlja osebni izziv« 

(4,6), »s podjetništvom želim aktivno prispevati k spremembi na bolje oziroma razvoju 



 

 

lokalne skupnosti« (4) ter želja po neodvisnosti (3,6). Kot glavna motivacija sta tudi 

uresničevanje lastnih inovacij ter skupni nastop na trgu. 

 

Največ znanja so vprašani pridobili prek praktičnega dela in neformalnega izobraževanja, 

takoj za tem pa prek formalnega izobraževanja. 

 

Področje delovanje vprašanih so: promet, gradbeništvo, turizem, podeželje, socialno varstvo, 

zaposlovanje invalidov, gostinstvo, spletne storitve, priprava poslovnih modelov, svetovanje 

startupov, organizacija dogodkov, tržne analize, poslovne strategije, združevanje, marketing, 

delo na področju vključujoče družbe in krožnega gospodarstva, preventiva zdravja na 

delovnem mestu, pridelava, odkup in prodaja grozdja in zelenjave, trženje in prodaja vina, 

prodaja blaga za kmetijstvo. 

 

Vprašani ocenjujejo, da so najbolj inovativni na področju znanja (4,2), organizacije in 

upravljanja s podjetjem (4,1) enakovredno pa na področju razvoja produktov in storitev (3,7) 

ter trženja (3,7).  

Vprašana podjetja so v 33% v zreli fazi, v 22% v zagonski, start-up fazi, en vprašani ne zna 

oceniti v kakšni fazi je podjetje. Skupni letni prihodek organizacij vključenih v raziskavo (NVO, 

zadruge, organizacije s stausom socilanih podjetij, podjeta z družbenim učinkom) je 

17.674.000 eur, s tem, da na to vprašanje niso vsi odgovorili. 37,5% vprašanih dobi med 16 in 

30% prihodkov iz nepovratnih sredstev, 25% ne dobiva nepovratnih sredstev, ostali pa v 

enakomernem razmerju pa med 1 in 15% ter 31-50% in 51-70%. 

 

Podjetja vključena v analizo zaposlujejo skupno 277 ljudi. Število začasno zaposlenih pa je 

cca 10. Struktura zaposlenih je zelo raznolika od posameznikov z osnovnošolsko izobrazbo do 

oseb z visoko izobrazbo (univerzitetna, magisterij, doktorat), večina izhaja iz lokalnega 

okolja, med zaposlenimi so tudi predstavniki ranljivih skupin, večinoma so to invalidi. 

 

Struktura zaposlenih glede na segmentacijo ranljivih skupin je naslednja: 

25% osebe z motnjami v duševnem zdravju 

25% dolgotrajno brezposelne 

18,75 % invalide 

25% mlade brezposelne/iskalce prve zaposlitve 

6,25% ne zaposluje ranljive skupine 

 



 

 

Vprašani bi potrebovali največ pomoči pri pridobivanju nepovratnih sredstev (3,7), trženju 

(3,6), managementu in vodenju podjetja (3,4), enake ocene so dobili pomoč delu s socialno 

ranljivimi skupinami, financiranju, mreženju in iskanju partnerjev (3,2). 

 

Podjetja se najbolj poistovetijo z naslednjimi trditvami: 

Poslovanje našega podjetja prinaša pozitivne koristi/učinke za lokalno skupnost in/ali okolje 

(4,5). 

Večji del dobička vlagamo v razvoj podjetja, zaposlovanje (4,3). 

Povezujemo se z različnimi organizacijami v lokalni skupnosti (4,2). 

Ugled v lokalni skupnosti nam je pomemben (4,2). 

Vprašani ocenjujejo, da dejavnost njihovih podjetij prinaša naslednje pozitivne učinke na 

okolje: pravica dela za vse, razvoj novih pristopov in storitev, medsektorsko sodelovanje, 

varovanje okolja, vključevanje in zaposlovanje družbeno ranljivih skupin, prehranska 

samooskrba, podpora lokalnim novoustanovljenim podjetjem pri nadaljnjem razvoju, 

večanje turistične prepoznavnosti lokalnega okolja, zaposlovanje ranljivih skupin, so 

pobudnik in del pobud za spremembe, obdelujejo kmetijske površine – preventiva pred 

zaraščanjem, strokovni nasveti za razvoj dejavnosti. 

 

 

Pri vprašanju » Ali se smatrate kot »socialno podjetje« oz. podjetje« se pokaže dejansko 

težavo definiranja pojma socialno podjetje. Vprašani se ne prepoznajo kot socialno podjetje, 

čeprav delujejo po teh načelih oz sami sebe vidijo kot socialno podjetje, ampak zaradi 

birokracije ne morejo oziroma ne želijo pridobiti uradnega statusa. 

 

87,5% vprašanih ne razmišlja o novem projektu, storitvi ali produktu, ki bi slonel na 

socialnopodjetniških načelih. 

 

Največji potencial razvoja v regiji vidijo na področju ekološke pridelave in predelave hrane 

(4,1), socialno in družinsko varstvo (4,1) enakovredno so ocenjene (3,7) ohranjanje narave, 

urejanje in varstvo okolja, spodbujanje rabe obnovljivih virov energije ter 

trgovina/posredništvo majhnih lokalnih proizvajalcev. 

 

Glavne ugotovitve 

Glavne ugotovitve ankete so, da je povprečen nosilec podjetja, ki deluje v polju socialnega 

podjetništva posameznik srednjih let z univerzitetno izobrazbo, da vodi podjetje s statusom 

nevladne organizacije (zavod, zadruga, društvo) in da le četrtina vprašanih podjetij ima 

dejansko status socialnega podjetja. 



 

 

Glavni motiv za vstop na pot podjetništva je osebni izziv ter želja spremeniti družbo, lokalno 

skupnost na bolje. Znanje za vodenje podjetja je dobil prek praktičnega dela in neformalnega 

izobraževanja, ter svojo prednost vidi v lastnem znanju in načinu upravljanja ter organizaciji 

podjetja. Enakovredno zaposlujejo različne ranljive skupine ljudi (osebe z motnjami v 

duševnem zdravju, dolgotrajno brezposelne, invalide, mlade brezposelne/iskalce prve 

zaposlitve). Največ pomoči bi potrebovali pri pridobivanju nepovratnih sredstev, trženju in 

managementu podjetja 



 

 

2. ANALIZA CILJNIH SKUPIN, KI IMAJO POTENCIAL ZA IZVAJANJE SOCIALNEGA 

PODJETNIŠTVA 

 

Ključni namen faze je ugotoviti katere so tiste ciljne skupine, ki imajo največji potencial za 

izvajanje socialnega podjetništva v Obalno-kraški regiji ter njihove značilnosti, pogledi in 

potrebe. Pri raziskovanju je bil uporabljen enoten vprašalnik. 

 

Ključna raziskovalna vprašanja 

a) Kdo so potencialni nosilci socialnega podjetništva? 

b) S katerimi ovirami se srečujejo pri razvoju socialnega podjetništva? 

c) Kakšne so njihove potrebe pri razvoju socialnega podjetništva? 

d) Kakšno dejavnost razvijajo? 

e) Kje vidijo ključen potencial za razvoj socialnega podjetništva v regiji? 

 

2.1. Identifikacija ciljnih skupin  

Ciljne skupine vključene v analizo so posamezniki, ki razmišljajo o izvajanju svoje dejavnosti v 

obliki socialnega podjetništva oziroma ki planirajo izvajati aktivnosti, ki jih lahko uvrščamo na 

področje socialnega podjetništva. 

Baza za raziskavo potencialov ciljnih skupin so baze vezane na: 

• baza nevladnih organizacij Obalno-kraške regije, 

• baza svetovancev, ki so izrazili kakršenkoli interes za socialno podjetništvo v okviru 

Stičišča NVO Obalno-kraške regije, 

• baza potencialnih podjetnikov, vključenih v program Podjetno v svet podjetništva, ki 

ga je izvajal RRC Koper, 

• vključeni v aktivnosti posveta, delavnic na temo socialnega podjetništva oziroma so 

izrazili kakršenkoli interes za socialno podjetništvo, 

• pridobivanje informacij na terenu (preko pogovorov s podpornimi institucijami, preko 

izvedbe anket, …), 

• objave v medijih in na spletu. 

 

V anketo je bilo vključenih 30 posameznikov. 

 



 

 

2.2. Značilnosti ciljnih skupin 

Povprečna starost vprašanih je 39 let z univerzitetno izobrazbo oziroma z II. bolonjsko 

stopnjo. 

 

Večina vprašanih, 85% vidi potencial razvoja svoje poslovne ideje v okviru in po načelih SoP.  

S konceptom in cilji SoP je zelo dobro (4) seznanjenih 59 % vprašanih, 23 % je s konceptom 

dobro (3) seznanjenih. 

 

Vprašani razvijajo svoje ideje na področju  

ozelenitve urbanih površin,  

izkoriščanja izkušenj, znanj in kompetenc nezaposlenih oseb prek oblikovanja celostne 

ponudbe na področju varovanja, vzdrževanja, urejanja okolja, nudenje osebne pomoči, 

oskrbovanje oseb,  

spletne zdravniške asistence, 

skupnem delovnem prostoru z možnostjo souporabe strojev, orodij, 

spletne aplikacije, 

kulinarika, pridelava, predelava ekoloških živil. 

 

Vprašani bodo s svojimi idejami pozitivno vplivali na lokalno okolje v katerem živijo – od 

družbenih do okoljskih vplivov. 

 

88 % vprašanih je v zadnjem letu izvajala aktivnosti za zagon svoje dejavnosti, 75 % bo 

ustanovilo novo pravno osebo, 76 % vprašanih bo lastnik oziroma solastnik podjetja, 12 % ne 

bodo lastniki, 13 % ni odgovorilo na to vprašanje. 

Večina, 52 % razvija idejo v podjetniški ekipi, 35 % jih razvija samostojno, ostali so brez 

odgovora. 

 

Razvojne faze podjetniške ideje sta v 35% na ravni idej, 35 % v fazi izdelane poslovne ideje, 

25 % ima za poslovno idejo že pripravljen poslovni načrt oz je v fazi priprave. 

 

Motivi za razvoj socialno podjetniške ideje vprašanih so predvsem neodvisnost (povprečna 

ocena 3,9), želja aktivno vplivati na razvoj lokalne skupnosti v boljšo, pozitivno smer 

(povprečna ocena 3,7) ter želja po višjih prihodkih (povprečna ocena 3,5).  

 



 

 

Vprašani so v 31 % svoja znanja in veščine pridobili prek neformalnega izobraževanja, 25 % 

prek formalnega izobraževanja, 28 % prek praktičnega dela v podjetništvu, 15 5 pa nima 

posebnih znanj s področja podjetništva. 

 

S povprečno oceno 3,9 vprašani vidijo svoj produkt kot inovativen, le odstotek nižje (3,8) pa 

ocenjujo svoje rešitve in pristope trženja kot inovativne. 

 

Po mnenju vprašanih največje težave povzročajo zakonodaja in birokracija ter slaba klima 

oziroma stimulacija za podjetništvo (povpr. ocena 4), tik za tem pa pomanjkanje finančnih 

virov ter prostorov za opravljanje dejavnosti (ocena 3,7, 3,6). Vprašani menijo, da imajo 

zadosti lastnega znanja in veščin s pdoročja podjetništva za zagon dejavnosti (2,5). 

 

Ravno zato vprašani ocenjujejo, da potrebujejo največ pomoči in podpore pri zakonodaji, 

pravu in postopkih za ustanavljanje podjetij (4,1), financiranju (4,1), pridobivanju 

nepovratnih sredstev (4), računovodstvu (3,8) ter pri vzpostavljanju osnovne inforastrukture 

– delovni prostori (3,7). 

Vprašani vidijo veliko odgovornost ravno na lokalnih občinah, ki bi morale nuditi posebne 

oziroma dodatne razpise za SoP (4,6), opredeliti SoP kot razvojno prioriteto (4,5), razviti 

shemo za najem ugodnejših kreditov in garancij (4,4), ter podeliti koncesije SoP za 

opravljanje javnih storitev (4,3) in nuditi cenejši ali celo brezplačen prostor za opravljanje 

dejavnosti SoP (4,3). 

Vprašani ocenjujejo, da širša javnost ne pozna termina socialno pdojetništvo (4,1), da občina 

in država ne podpira dovolj SoP,  obenem pa vidijo velik potencial razvoja SoP v svoji regiji 

(3,7). 

 

Najbolj zanimiva področja za razvoj ideje vidijo v ohranjanju narave, varovanju in urejanju 

okolja, zaščiti živali (3,9), ekološki pridelavi in predelavi hrane (3,8), trgovini, ki prodaja 

izdelke majhnih lokalnih ponudnikov (3,8) ter turizmu (3,7). 

 

Analiza ciljnih skupin, ki imajo potencial za razvoj socialnega podjetništva je pokazala, da so 

nosilci potencialnih dejavnosti osebe stare med 30 in 50 let z visoko izobrazbo, predvsem s 

področja ekonomije oziroma z dokončano gimnazijo. 

Glavne ovire pri razvoju SoP se nanašajo na sistemske rešitve – zakonodaja, birokratski 

postopki ter pomanjkanje financ in ustreznih prostorov. Zavedajo se, da jim na tem področju 

primanjkuje znanj za uspešno reševanje težav. 

 



 

 

Idejne zasnove se nanašajo na dejavnosti na področju ozelenitve urbanih površin, 

izkoriščanja izkušenj, znanj in kompetenc nezaposlenih oseb prek oblikovanja celostne 

ponudbe na področju varovanja, vzdrževanja, urejanja okolja, nudenje osebne pomoči, 

oskrbovanje oseb, spletne zdravniške asistence, skupnem delovnem prostoru z možnostjo 

souporabe strojev, orodij, spletne aplikacije, kulinarika, pridelava, predelava ekoloških živil.  

S temi področji se skladajo tudi najvišje povprečne ocene potencialov Obalno-kraške regije – 

ohranjanje narave, ekološka pridelava, trgovina, ki ponuja lokalne proizvode po pravični ceni. 

 

 

Glavne ugotovitve 

Ključne ugotovitve so, da vprašani poznajo pojem socialnega podjetništva, v njem vidijo 

potencial za razvoj svoje podjetniške ideje, delujejo v ekipi in se v zadnjem letu aktivno 

ukvarjajo z razvojem ideje. K razvoju podjetniški idej pomembno vplivajo neformalna 

izobraževanja in podpora. Podporno okolje bi moglo v še večji meri nuditi podporo na 

področju zakonodaje, prava in postopkih za ustanavljanje podjetij ter se vključevati v 

pripravo sistemskih rešitev, ki pozitivno stimulirajo socialno podjetništvo. 

Lokalne občine pa bi podporo socialnemu podjetništvu morale izkazati prek opredelitve SoP 

kot razvojne prioritete in z dodatnimi razpisi. Posledično bi se tudi mnenje splošne javnosti o 

terminu in pomenu socialnega podjetništva izboljšalo. 

 

3. INSTITUCIONALNO IN PODPORNO OKOLJE NA NACIONALNI IN REGIJSKI RAVNI 

 

3.1. Predstavitev zakonodaje in ostalih mehanizmov podpornega okolja na nacionalni 

ravni 

 

SLOVENIJA 

Leta 2012, je stopil v veljavo Zakon o socialnem podjetništvu, ki socialno podjetništvo 

opredeljuje kot trajno opravljanje dejavnosti socialnega podjetništva ali trajno opravljanje 

drugih dejavnosti pod posebnimi pogoji zaposlovanja, s proizvodnjo in prodajo proizvodov ali 

opravljanjem storitev na trgu, pri čemer ustvarjanje dobička ni izključni niti glavni cilj 

opravljanja dejavnosti. Zakon ureja pogoje in načine za pridobitev (in odvzem) statusa 

socialnega podjetja, določa opredelitev, cilje in načela socialnega podjetništva, dejavnosti 

socialnega podjetništva, opredeljuje posebne pogoje poslovanja socialnih podjetij in ureja 

ustrezno nadzorstvo na tem področju. Določa tudi spodbude za razvoj socialnega 

podjetništva in ureja politike njegovega razvoja. Ključni cilji socialnega podjetništva so: 



 

 

krepitev družbene solidarnosti in kohezije, spodbujanje sodelovanja ljudi in prostovoljsko 

delo, krepitev inovativne sposobnosti družbe za reševanje socialnih, gospodarskih, okoljskih 

in drugih problemov, zagotavljanje dodatne ponudbe proizvodov in storitev, ki so v javnem 

interesu, razvijanje novih možnosti zaposlovanja, zagotavljanje dodatnih delovnih mest ter 

socialna integracija in poklicna reintegracija najbolj ranljivih skupin ljudi na trgu dela. 

Po zakonu lahko pravna oseba nepridobitnega značaja (društvo, zavod, ustanova, 

gospodarska družba, zadruga itd.) registrira socialno podjetje v dveh različnih tipih, in sicer 

kot tip A, ki se navezuje na dejavnost, ki jo socialno podjetje izvaja, ali kot B, glede na ciljno 

skupino, ki jo socialno podjetje zaposluje. Seveda so mogoči tudi mešani tipi, torej socialno 

podjetje izvaja eno izmed socialno podjetniških dejavnosti in hkrati zaposluje ranljivo 

skupino. Nepridobitna pravna oseba začne poslovati kot socialno podjetje, ko pridobi status 

socialnega podjetja in z vpisom dostavka »socialno podjetje« ali z okrajšavo »so. p.« v 

register oz. javno evidenco. 

Status socialnega podjetja tipa A, lahko pridobijo tiste organizacije, ki trajno zaposlijo 

najmanj enega delavca v prvem letu in najmanj dva delavca v nadaljnjih letih poslovanja ter 

so registrirane za izvajanje vsaj ene od dejavnosti, ki jih določata Uredba o določitvi 

dejavnosti socialnega podjetništva in Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o 

določitvi dejavnosti socialnega podjetništva, Uradni list RS, št. 45/14. In sicer so to naslednje 

dejavnosti: 

• socialno varstvo, 

• družinsko varstvo, 

• varstvo invalidov,  

• znanost, raziskovanje, izobraževanje in vzgoja,  

• zagotavljanje in organiziranje mladinskega dela,  

• varstvo in promocija zdravja,  

• zagotavljanje socialne vključenosti, spodbujanje zaposlovanja in poklicnega 

usposabljanja oseb, ki so brezposelne ali jim grozi brezposelnost,  

• posredovanje zaposlitve osebam iz 6. Člena zakona o socialnem podjetništvu, 

vključno z dejavnostjo zagotavljanja dela takšnih delavcev drugemu delodajalcu,  

• ekološke proizvodnje hrane,  

• ohranjanje narave, urejanje in varstvo okolja ter zaščita živali,  

• spodbujanje uporabe obnovljivih virov energije in razvoja zelene ekonomije,  

• spodbujanje turizma za osebe, ki jim življenjske razmere onemogočajo ali 

ovirajo dostop do turističnih storitev, na način, ki spoštuje vrednote trajnosti, dostopnosti in 

solidarnosti (socialni turizem),  

• spodbujanje trgovine za socialno ogrožene osebe (socialna trgovina) ter 

trgovine, ki zagotavlja prodajo proizvodov majhnih proizvajalcev iz gospodarsko najbolj 



 

 

nerazvitih okolij na temelju etičnih, preglednih in enakopravnih poslovnih razmerij med 

proizvajalci in trgovcem, usmerjenih predvsem v zagotavljanje možnosti pravičnega plačila 

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

proizvodi iz dejavnosti socialnega podjetništva, 

• spodbujanje kulture, tehnične kulture in ohranjanja kulturne tehnične in 

naravne dediščine,  

• spodbujanje amaterskega športa in telesne kulture, katere namen sta 

rekreacija in socializacija,  

• spodbujanje reševanja in zaščite,  

• spodbujanje razvoja lokalnih skupnosti,  

• spodbujanje podpornih storitev za socialna podjetja.  

Status socialnega podjetja Tipa B pa lahko pridobijo organizacija, ki trajno zaposli 

najmanj tretjino delavcev iz ene izmed spodnjih ranljivih skupin: 

• gibalno in intelektualno ovirani;  

• brezposelne osebe, pri katerih so z odločbo pristojnega organa ugotovljene 

trajne posledice telesne ali duševne okvare ali bolezni in imajo zato bistveno manjše 

možnosti, da se zaposlijo ali ohranijo zaposlitev ali v zaposlitvi napredujejo;  

• brezposelne osebe, če so brez zaposlitve zadnjih 24 mesecev ali več;  

• iskalci prve zaposlitve: brezposelne osebe, ki so na Zavodu Republike Slovenije 

za zaposlovanje prijavljene več kot šest mesecev in jim je po zaključku izobraževanja to prva 

zaposlitev ali so po dokončanem univerzitetnem, visokošolskem ali višješolskem strokovnem 

izobraževanju zaključili pripravništvo ali jim je prenehal status mladega raziskovalca;  

• težje zaposljive osebe: osebe nad 55 let starosti, pripadniki romske skupnosti, 

mladoletne osebe brez zaključenega osnovnega ali nižjega poklicnega izobraževanja, bivši 

kaznjenci, begunci, vključeni v programe integracije, ali osebe v programu, bivši odvisniki od 

alkohola ali drog, brezdomci.  

 

Zakon o socialnem podjetništvu, ureja tudi posebne pogoje poslovanja socialnih 

podjetij. Med katerimi velja izpostaviti:. 

• Pravice članov: Člani socialnega podjetja odločajo po načelu enakopravnosti.  

• Udeležba delavcev, prostovoljcev in uporabnikov pri upravljanju: Delavcem, 

prostovoljcem in uporabnikom, ki niso člani socialnega podjetja, mora biti zagotovljena 

možnost, da vplivajo na odločitve, ki so pomembne za njihovo delo in za kakovost 

proizvedenih izdelkov ali storitev socialnega podjetja.  

• Delo v socialnem podjetju: Socialno podjetje mora zagotavljati trajno 

izpolnjevanje pogojev glede števila zaposlenih delavcev in posebnih pogojev glede strukture 

zaposlenih delavcev. V delo se lahko trajno ali začasno vključijo tudi prostovoljci.  



 

 

• Razporejanje dobička in presežkov prihodkov: Socialno podjetje dobiček 

namenja za: a) investicije v osnovna sredstva, ki so potrebna za opravljanje dejavnosti, b) 

ohranjanje in povečevanje števila delovnih mest,c) izobraževanje in usposabljanje delavcev 

ter prostovoljcev, d) druge razvojne in nepridobitne dejavnosti, povečanje premoženja 

socialnega podjetja. 

Leta 2013, smo na podlagi 4. odstavka 21. člena Zakona o socialnem podjetništvu, v 

Sloveniji sprejeli še Pravilnik o spremljanju poslovanja socialnih podjetij. Pravilnik ureja:  

• način spremljanja poslovanja socialnih podjetij in način ugotavljanja 

izpolnjevanja pogojev, določenih v Zakonu o socialnem podjetništvu (v nadaljnjem besedilu: 

zakon);  

• vsebino prilog k vlogi za registracijo nepridobitne pravne osebe, ki namerava 

poslovati kot socialno podjetje, določenih v 14. členu zakona;  

• dokazila o pričetku opravljanja dejavnosti glede števila in strukture zaposlenih 

in dokazila o izpolnjevanju pogojev za ohranitev statusa socialnega podjetja, poročanje in 

roke poročanja;  

• pogoje po katerih so upravičenci iz 35. člena zakona upravičeni do spodbud iz 

posameznega ukrepa spodbujanja razvoja socialnega podjetništva;  

• pogoje, ki jih morajo izpolnjevati socialna podjetja za pridobitev posebnih 

spodbud za zaposlovanje drugih najbolj ranljivih skupin na trgu dela in posebnih spodbud za 

poslovodenje;  

• spremljanje upravičenosti in poročanje socialnih podjetij, ki so upravičena do 

spodbud za zaposlovanje drugih najbolj ranljivih skupin na trgu dela in posebnih spodbud za 

poslovodenje;  

• način izvajanja nadzora nad porabo finančnih sredstev iz naslova spodbud in 

oprostitev ter način vrnitve neupravičeno pridobljenih ali nepravilno porabljenih spodbud ali 

neizkoriščenih sredstev s pripadajočimi obrestmi;  

• pogoje, ki jih morajo izpolnjevati pravne osebe javnega ali zasebnega prava za 

izvajanje posameznih ukrepov oziroma za izvajanje storitev iz ukrepov. 

Socialna podjetja, morajo AJPESu, vsako leto predložiti letno poročilo v skladu z 

Zakonom o socialnem podjetništvu in Slovenskim računovodskim standardom 40 – 

Računovodske rešitve v socialnih podjetjih (Uradni list RS, št. 2/12). Priloga letnega poročila 

je tudi Ocena nadzornega organa. 

 

Preglednica : Finančna sredstva za spodbujanje socialnega podjetništva v obdobju 2009-

2014. 

Področje Aktivnost Sredstva Nosilec 

Spodbujanje zaposlovanja Razpis za spodbujanje razvoja 6,5 mio Ministrstvo za 



 

 

ranljivih skupin na trgu dela socialnega podjetništva (2009, 

2012) 

EUR delo, družino in 

socialne zadeve 

Spodbujanje zaposlovanja 

ranljivih skupin na trgu dela 

Razpis za spodbujanje enakih 

možnosti in socialne vključenosti 

na trgu dela 

2,7 mio 

EUR1 

Ministrstvo za 

delo, družino in 

socialne zadeve 

Spodbujanje zaposlovanja 

ranljivih skupin na trgu dela 

Javna dela- Razvojni program za 

spodbujanje ustanavljanja in 

razvoj novih dejavnosti socialnih 

podjetij tipa B 

827.888 

EUR 

Ministrstvo za 

delo, družino in 

socialne zadeve 

Spodbujanje zaposlovanja 

ranljivih skupin na trgu dela 

Javni razpis za spodbujanje 

socialnega podjetništva v 

Pomurski regiji 

77.000 EUR 

Ministrstvo za 

gospodarski 

razvoj in 

tehnologijo 

Nadgradnja obstoječega 

podpornega okolja za 

podjetništvo 

Pilotni mentorski program 

podpore za potencialna in 

delujoča socialna podjetja 

20.000 EUR SPIRIT 

Raziskave 

 

Študija družbeni učinki 

Razvoj modela učnih delavnic v 

socialnih  podjetjih tipa B 

30.000 EUR  

 
Eden od namenov Zakona o socialnem podjetništvu je tudi (dolgoročno) urejanje področja 

načrtovanja razvoja in ukrepov za spodbujanje razvoja socialnega podjetništva v Sloveniji. 

Spodbujanje razvoja socialnega podjetništva se zagotavlja preko izvajanja ukrepov spodbujanja 

socialnega podjetništva, ukrepov oblikovanja ugodnega podjetniškega okolja, ukrepov spodbujanja 

zaposlovanja in ukrepov za omogočanje dostopa do virov financiranja naložb v socialna podjetja. Z 

vidika razvoja socialnega podjetništva na lokalnem nivoju je treba izpostaviti, da zakon predvideva 

tudi aktivno vlogo občin pri načrtovanju in izvajanju politik razvoja socialnega podjetja. Občine lahko, 

skladno z določbami Zakona o socialnem podjetništvu in zakona, ki ureja spodbujanje skladnega 

regionalnega razvoja, načrtujejo, financirajo in izvajajo politike razvoja socialnega podjetništva na 

območju občine oziroma na ravni razvojne regije. 

Izvajanje ukrepov ureja »Strategija razvoja socialnega podjetništva 2013-2016«, ki je bila po daljši 

zamudi sprejeta v mesecu juliju 2013 (MDDSZ, 2013). Strategija zajema analizo potreb in smeri 

možnega razvoja socialnega podjetništva, temelje politike razvoja, strateške razvojne cilje in glavna 

področja razvoja socialnega podjetništva, vlogo države in njenih institucij ter občin pri izvajanju 

                                                           
 



 

 

določene politike in doseganju razvojnih ciljev. Strategija opredeljuje tri strateške cilje: 1) povečanje 

prepoznavnosti socialnega podjetništva in vedenja o načelih socialnega podjetništva, 2) nadgradnja 

obstoječega podpornega okolja za podjetništvo ter 3) spodbujanje zaposlovanja ranljivih skupin na 

trgu dela; Na podlagi teh ciljev je MDDSZ v sodelovanju z ministrstvi, pristojnimi za področja 

dejavnosti socialnega podjetništva, pripravilo »Program ukrepov za izvajanje strategije«.  

Izhajajoč iz strateških ciljev strategije, je MDDSZ v sodelovanju z ministrstvi, pristojnimi za področja 

dejavnosti socialnega podjetništva, pripravilo Program ukrepov za izvajanje strategije. Namen 

Programa ukrepov za izvajanje strategije razvoja socialnega podjetništva za leti 2014-2015 je 

spodbujanje razvoja socialnega podjetništva. Ocenjena vrednost sredstev za izvajanje aktivnosti, ki so 

namenjena socialnim podjetjem, je 12,7 milijona evrov. 

 

Izvedeni in načrtovani ukrepi oziroma programi za spodbujanje socialnega podjetništva  

 
Preglednica: Predvideni ukrepi in sredstva v »Programu ukrepov 2014-2015 za izvajanje strategije 

razvoja socialnega podjetništva za obdobje 2013–2016« 

 

 

Strateški cilj Ukrep Predvidena 
sredstva 2014-
2015 

Povečanje prepoznavnosti socialnega 
podjetništva in vedenja o načelih 
socialnega podjetništva 

Izvedba promocijskih akcij in informiranja o 
socialnem podjetništvu 

54.000 EUR 

Prilagoditev zakonodaje s področja podpornega 
okolja za podjetništvo 

/ 

Dopolnitev obstoječega sistema oblikovanja in 
razvoja podjetniškega okolja v okviru vstopnih 
točk VEM s področja socialnega podjetništva 

112.000 EUR 

Svetovanje in promocija socialnega podjetništva 
kmetijam za nadgradnjo podpornega okolja 
podjetništvu na podeželju 

230.000 

Spodbude za razvoj socialnega podjetništva na 
podeželju 

1.7 mio EUR 

Spodbujanje socialnega podjetništva na 
področju kulture 

300.000 EUR 

Spodbujanje socialnega podjetništva v Pomurju 1.5 mio EUR 

 

 

 

 

Nadgradnja obstoječega podpornega 
okolja za podjetništvo 

Razvoj modela merjenja družbenih učinkov 
socialnih podjetij 

15.000 EUR 



 

 

Nadgradnja javnega naročanja v smeri 
doseganja pozitivnega socialnega učinka 

/ 

Spremembe področne zakonodaje za krepitev 
podpornega okolja za socialna podjetja 

 

Spodbude za zaposlitev 1.5 mio EUR 

Razvoj učnih delavnic v socialnih podjetjih tipa B 265.000 EUR 

Razvoj programov za usposabljanje in 
izobraževanje oseb, odgovornih za delo z 
ranljivimi skupinami 

15.000 EUR 

Spodbujanje ustanavljanja socialnih podjetij tipa 
B v okviru javnih del 

2 mio EUR 

 

 

 

Spodbude za zaposlovanje ranljivih 
skupin na trgu dela Razvoj novih pristopov zaposlovanja in 

samozaposlovanja mladih kot odgovor na 
družbene izzive (Jamstvo za mlade) 

4 mio EUR 

Vir: Program ukrepov 2014–2015 za izvajanje strategije razvoja socialnega podjetništva za obdobje 

 

 

c)Popis ključnih akterjev/deležnikov na področju spodbujanja socialnega podjetništva-javne 

in zasebne organizacije  

Pregled virov je pokazal, da se v Sloveniji v zadnjih letih podporno okolje za socialno 
podjetništvo hitro razvija. Opredelimo lahko tri ključne nivoje podpornega okolja: država, 
občine in (nevladne) organizacije, ki delujejo na področju promocije, zagovorništva in 
spodbujanja socialnega podjetništva.  

 

V zaključnem poročilu projekta Inovaloca z naslovom »O stanju in perspektivah socialnega 
podjetništva v Sloveniji in Hrvaški« avtorji ugotavljajo, da je na nivoju države zakonodaja 
potrebna spremembe, zlasti v smeri večje »odprtosti« in poenostavitve kriterijev delovanja 
socialnih podjetij (Adam, 2015, str. 108). Občine po drugi strani pri razvoju socialnega 
podjetništva nosijo zelo pomembno vlogo, možnosti podpore pa so različne, kar spodbuja 
tudi zakon. Trenutno je najbolj pogosta oblika podpore nudenje občinskih prostorov v 
(brezplačni) najem in sofinanciranje zaposlovanja preko javnih del, neizkoriščena pa je 
možnost spodbujanja razvoja socialnega podjetništva preko javnega naročanja izdelkov 
oziroma storitev socialnega podjetništva (Adam, 2015, str. 109). 

Pri spodbujanju in promociji socialnega podjetništva prednjačijo zlasti nevladne organizacije. 

Glede na sprejeto zakonodajo od leta 2013 naloge podpornega okolja opravljajo tudi točke 

VEM in KGZS - kmetijsko svetovalna služba. V spodnji tabeli so predstavljani posamezni 

akterji podpornega okolja. Priča smo naraščajočem številu organizacij, ki delujejo na 



 

 

področju spodbujanja SP. Pri tem gre v veliki večini za nevladne organizacije, ki jih lahko 

razdelimo na dve skupini 1) že več let delujoče organizacije, ki so nadgradile oziroma razširile 

svoje dejavnosti in storitve primarno iz delovanja na področju spodbujanja NVO tudi na polje 

SP in 2) organizacije, ki so bile ustanovljene ciljno z namenom spodbujanja SP, v večini po 

načelu od »spodaj-navzgor« kot odziv na potrebe v lokalnem okolju. Vlogo podpornega 

okolja prevzemajo tudi nekatera socialna podjetja, ki sicer primarno izvajajo druge 

dejavnosti, a imajo interes po delovanju tudi na tem področju. Med že obstoječimi 

podpornimi okolji, tudi »modernejšimi« kot so univerzitetni inkubatorji, start-up centri, 

tehnološki parki pa zanimanje za socialno podjetništvo narašča v zadnjih časih.  Te 

organizacije najbolj pogosto izvajajo različna izobraževanja ter svetovanja na področju 

ustanavljanja »navadnih podjetij«, v zadnjem času pa smo priča organizaciji različnih 

izobraževanj s področja socialnega podjetništva.  

Odporno okolje za razvoj socialnega podjetništva v Sloveniji 

 

Naziv/nosilec Dejavnost oz. storitve /posebnosti 
Sedež/ 
regija 

delovanja 

Center 
alternativne in 
avtonomne 
produkcije-CAAP 

Nastali so, kot združenje večih nevladnih organizacij.  Delujejo kot inkubator 
za socialno podjetništvo in družbeno-inovativne organizacije. Pomagali so pri 
ustanovitvi  več zadrug. Dobro sodelujejo z občino Maribor.  

Maribor/ 
Podravska 

   

Center za 
informiranje, 
sodelovanje in 
razvoj nevladnih 
organizacij - 
CNVOS 

Krovna  organizacija na področju  zagovorništva nevladnih organizacij. Aktivni 
tudi na področju zagovorništva SP. Vključeni so bili v proces priprave 
zakonodaje socialnega podjetništva. Specializirana pomoč zlasti na področju 
prava in ustanavljanja socialnih podjetij.  

Ljubljana/ 
celotna 

Slovenija 

DPlac - Stičišče 
podjetniških idej 
z družbenim 
učinkom 

Vzpostavljen s  strani večih partnerjev in podporo NLB. Še v fazi razvoja 
dejavnosti. Poleg izobraževanj in svetovanja, je cilj razvoj inkubatorja in 
cooworkinga. 

Ljubljana/ 
Osrednjeslov

enska 

Kreativni center 
Poligon 

Največja cooworking skupnost v Sloveniji, ustanovljena v sodelovanju večih 
iniciativ. Usmerjeni so zlasti v spodbujanje kreativne ekonomije. 

Ljubljana/ 
Osrednjeslov

enska 

Razvojni 
skupnostni 

Vzpostavljen s strani večih partnerjev in podporo občine Maribor. 
Kombinacija vsebin za spodbujanje podjetništva (izobraževanja, cooworking, 

Maribor/ 
Podravska 



 

 

Rezultati raziskave o podpornem okolju za razvoj podjetništva v Sloveniji, katero je izvedel 

Zavod za svetovanje, usposabljanje in rehabilitacijo invalidov Šentprima (junij, 2013) kaže na 

splošno nezadovoljstvo glede podpornega okolja. Povzetek rezultatov raziskave namreč  

jasno kaže, da je večinsko mnenje javnega sektorja, gospodarstva, nevladnega sektorja in 

zainteresiranih posameznikov glede podpornega okolja za socialno podjetništvo v Sloveniji 

precej slabo. Menijo, da je podporno okolje oziroma obstoječa podpora socialnega 

center Tkalka inkubator), nevladnih organizacij, novih družbenih praks in 
medgeneracijskega sodelovanja.  

Sklad 05- 
ustanova za 
družbene 
naložbe 

Edina organizacija  specializirana za financiranje socialnih podjetij pri nas. 
Razvili so več inovativnih finančnih mehanizmov (premostitveni krediti, mikro 
krediti donacije 0,5%, ). So primer dobre prakse profesionalnega podpornega 
okolja. Razvijajo prvo etično banko »Zebra«.  

Kranj/ 
celotna 

Slovenija 

Središče Rotunda 
(Regijsko stičišče 
NVO) 

Kot regijsko stičišče, so primarno usmerjeni v delo z nevladnimi 
organizacijami. Na področju socialnega podjetništva izvajajo izobraževanja in 
promocijske dogodke ter svetovanja zlasti na področju prava, računovodstva 
in priprave projektov. Vzpostavili so prvi cooworking prostor za socialno 
podjetništvo v Kopru.  

Koper/ 
Obalno-
kraška 

Slovenski forum 
socialnega 
podjetništva 

Gre za krovno organizacijo na nacionalnem nivoju. Forum združuje okoli 60 
članov iz različnih organizacij. Eden ključnih sogovornikov države pri 
aktivnostih načrtovanja razvoja socialnih . Izvajajo tudi izobraževanja in 
promocijske dogodke.  

Maribor/ 
celotna 

Slovenija 

Socialni 
inkubator 

Ustanovljen s strani Študentska organizacija Univerze v Ljubljani. Namenjen 
zlasti podpori študentom pri razvoju SP.  

Ljubljana/Os
rednjesloven

ska 
 

   

Socialni 
inovatorji 
prihodnosti 
(Društvo 
mladinski ceh) 

S pomočjo sredstev ESS so izvajali projekt »Socialni inovatorji prihodnosti«. 
Izvajajo kombinacijo mentorskega dela in izobraževanj.  

Ljubljana/Os
rednjesloven

ska 

Socialni 
inkubator 
Posavja (Zavod 
KNOF) 

Inkubirancem nudijo  pomoč pri zagonu in nastopu na trgu. Ko ti začnejo 
delovati na trgu, inkubatorju plačujejo provizijo  od ustvarjenih prihodkov. 
Gre za inovativni poslovni model. Dobro sodelujejo z občino Brežice 
(koriščenje prostorov).  

Brežice/ 
Posavje 

Zavod Uspešen 
podjetnik 

Izvajajo izobraževanja in svetovanja oziroma mentorsko delo. Vključeni so bili 
v akcijo »Podjetno do družbenih učinkov«.  

Ljubljana/ 
celotna 

Slovenija 

Konekt On d.o.o. Izvajanje svetovanj, usposabljanj, povezovanje, prestrukturiranje ter prijave 
na rapise za socialna podjetja. 

Kozina / 
Obalno-

kraška regija 

Točke VEM (Vse 
na enem mestu) 

Svetovanju podjetjem v vseh fazah njihovega delovanja, brez posebnega 
poudarka na socialnem podjetništvu, vendar ga ne izključujejo. 

celotna 
Slovenija 

Kmetijsko 
svetovalne 
službe 

Podporna služba na področju kmetijstva in razvoja podeželja, brez posebnega 
poudarka na socialnem podjetništvu, vendar ga ne izključujejo. 

celotna 
Slovenija 

Obrtne in 
gospodarske 
zbornice 

Svetovanju podjetjem v vseh fazah njihovega delovanja, brez posebnega 
poudarka na socialnem podjetništvu, vendar ga ne izključujejo. 

celotna 
Slovenija 

Komercialne 
banke 

Različni ugodni poslovni paketi, posojila. celotna 
Slovenija 



 

 

podjetništva v Sloveniji: ne dovolj poznana, nezadostna in neustrezna. Za razvoj socialnega 

podjetništva bi po ugotovitvah raziskave potrebovali pomoč države, investitorjev ter storitve 

izobraževanja in svetovanja na področju  promocije, financ in poslovanja (Zavod Šentprima, 

2013, str. 26-27). 

 

 
Ključne značilnosti podpornih organizacij za socialna podjetja: 
 

Nosilci 
 

• NVO 

• Mladi visoko izobraženi (velik % žensk) 

Dejavnost 
 

• Izobraževanja, svetovanja (razpisi, pravo, 

• računovodstvo, razvoj ideje…) 

• Inkubator 

• Cowoorking, 

• Natečaji 

• Financiranje SP (Sklad 05) 

Financiranje 
/prihodki 

• Odvisnost od javnih sredstev 

• Primeri poskusov tržnega pristopa 

Človeški in 
socialni kapital 
 

• Manko (formalnih) znanj na področju ekonomije. 

• Premalo vlaganja v krepitev človeških virov. 

• Večinoma zaposlujejo preko javnih del ali projektov (minimalne 
plače, časovno omejen oz. enoletne zaposlitve, problem 
usposobljenosti kadrov). 

• Šibko povezovanje z gospodarstvom, RRA, univerzami ind. v ter z 
ostalimi podpornimi organizacijami za SP. 

Potrebe 
 

• Potreba po sistemskem financiranju s strani države 

• Mreženje z ostalimi podpornimi organizacijami 

Regijski vidik 
 

• Velika koncentracija v Ljubljani in Mariboru 

• Nekatere regije praktično brez podpornega okolja 
Vir je: O stanju in perspektivah socialnega podjetništva v Sloveniji in Hrvaški, Inštitut za razvojne in strateške analize, Ljubljana 2015, Frane Adam 
(Ur.), str. 122 
 
Med ponudniki podpornega okolja je opaziti pomanjkanje storitev celovite podpore 
usmerjene v delo s posamezniki (mentorstvo) od razvoja ideje do nastopa na trgu, v povezavi 
s pridobivanjem zagonskih sredstev, prostorov oz. infrastrukture ter pomoč pri mreženju in 
trženju. Glavne razloge zakaj prihaja do odstopanj med ponudbo podpornih organizacij in 
potrebami podjetnikov, gre iskati v nezadostnih človeških virih, slabem sodelovanju in 
povezovanju z ostalimi z ostalimi podpornimi organizacijami in pomanjkanju finančnih 
sredstev. 
Eden najbolj perečih problemov so slabo razviti mehanizmi financiranja socialnih podjetij. Edina 
organizacija specializirana za finananciranje socialnega podjetništva pri nas je Sklad 05 – Ustanova za 
družbene naložbe. V sodelovanju z različnimi partnerji (tudi komercialnimi bankami) so vzpostavili 



 

 

nekatere inovativne načine financiranja, kot so npr. premostitveni krediti, mikro krediti, družbene 
naložbe, ipd.. Najnovejši projekt Sklada 05 (v sodelovanju s partnerji) je, po vzoru iz tujine, 
vzpostavitev etične banke, ki naj bi začela delovati leta 2016. V ta namen je že bila ustanovljena 
Zadruga za etiko v bančništvu in razvojno alternativo (ZEBRA). V začetku bo poudarek zlasti na 
nudenju posojil z nizko obrestno mero. Posamezne komercialne banke so pričele s trženjem posebnih 
ponudb za socialna podjetja, v smislu znižanj stroškov odpiranja in vodenja tekočih računov, vendar 
posebnih produktov za financiranje poslovanja, ki bi jih podjetja potrebovala, razen posameznih 
izjem, niso še razvili. Pripravljeni so na premike, vendar jim same politike bank za sedaj dopuščajo 
malo možnosti. 

 

3.2. Mehanizmi podpornega okolja na regionalni ravni 

 

 Uporabljene metode oz. pristopi 

Na osnovi metodologije za analizo stanja z vidika vključitve ciljnih skupin in prepoznavanja 

dejavnostih upravičenih za socialno podjetništvo v regij smo identificirali institucije 

podpornega okolja v regiji ter opravili raziskavo med njimi in obalno-kraškimi občinami na 

osnovi izvedbe in analize anketnih vprašalnikov ( priloga Vprašalnik 3 in Vprašalnik 4). 

Z namenom vrednotenja vloge obstoječih podpornih organizacij pri spodbujanju razvoja 

socialnega podjetništva smo med predstavniki posameznih organizacij razdelili vprašalnike. V 

raziskavo smo vključili ključne organizacije, delujoče na področjih lokalnega oz. regionalnega 

razvoja, gospodarstva, podjetništva, kmetijstva, zaposlovanja in nevladnega sektorja (NVO) 

na območju Obalno-kraške regije. K sodelovanju v analizi smo povabili: 

Središče Rotunda Koper, Regionalni razvojni center Koper – RRA Južna Primorska, Območno 

razvojni agencijo Krasa in Brkinov, Center za pospeševanje podjetništva Piran d.o.o., 

Primorsko gospodarsko zbornico, vse Obrtno podjetniške zbornice v regiji (Koper, Izola, 

Piran, Sežana), Inkubator d.o.o. iz Sežane, Univerzitetni razvojni center in inkubator 

Primorske d.o.o., Coworkinge (RIIBA in Akademija za prihodnost), Kulturno izobraževalno 

društvo PiNA, podjetje KonektOn d.o.o., Ljudsko univerzo Koper, Zavod RS za zaposlovanje 

OS Koper, Center zasodelovanje z gospodarstvom (CSG) Znanstveno-raziskovalnega središča 

Univerze na Primorskem (UP ZRS), Fakulteto za management (Univerza na Primorskem) – 

Katedro za podjetništvo, Inštitut Andreja Marušiča (Univerze na Primorskem), Karierni center 

Univerze na Primorskem, Primorsko svetovalno središče (PRIMSS/ŠOUP), KGZS-Kmetijsko 

svetovalna služba, OE Koper. 

Odzvalo se je 61% pozvanih institucij. 

 

 

 



 

 

Rezultati opravljene raziskave za Obalno-kraško regijo  

 

3.2.1. Značilnosti podpornih organizacij na področju socialnega podjetništva v Obalno-

kraški regiji 

 

V raziskavi je sodelovalo 27% zasebnih zavodov, 27% d.o.o.-jev, 18% zbornic, 9% društev, 9% 

ustanov in 9% subjektov s področja univerze. Vsi aketiranci pa so bili iz Obalno-kraške regije. 

Med anketiranci so z 64% prevladovale ženske ter starostna skupina med 30 in 40 leti. 

 

Med podpornimi organizacijami, ki so se odločile sodelovati v raziskavi se jih večina (72%) 

ukvarja s podjetniškim in poslovnim svetovanjem, spodbujanjem nastajanja novih podjetij, 

njihovim zagonom in rastjo ter spodbujanjem inovativnosti, izvajanjem izobraževanj in 

usposabljanj, pospeševanjem podjetništva v lokalnem okolju, 9% se jih ukvarja izključno 

predvsem z izobraževanjem odraslih, 19% pa s svetovanjem, izobraževanjem in 

informiranjem na področju nevladnih organizacij, socialnega podjetništva in mladih.  

45,5% jih je zelo dobro seznanjena s konceptom in cilji socialnega podjetništva, 36,4% so le 

seznanjeni, preostalim (18,1%) pa so jim  koncept ter cilji socialnega podjetništva precej tuji. 

 

54,5 % deluje na področju socialnega podjetništva v vlogi podjetniške podporne organizacije, 

ki izvaja poslovno svetovanje, prijava na razpise, organiziranje dogodkov, izobraževanj, s 

ciljem vzpodbujanja podjetništva in razvoja uspešnega podpornega okolja za podjetja. Večina 

se s socialnim podjetništvom srečuje v okviru projektnega dela. 

45,5% pa jih ne deluje na področju socialnega podjetništva. Od teh jih petina razmišlja o 

širitvi svoje dejavnosti na socialno podjetništvo, pri čemer se razširitev dejavnosti nanaša na 

uvajanje podpornih storitev za potencialne socialne podjetnike. 

 

Več kot 80% anketirancev pozna kakšno podjetje/organizacijo v regiji, ki bi ga lahko uvrstili 

na področje socialnega podjetništva, kar je zelo spodbuden podatek. V regiji sta posebej 

prepoznavni IstraTerra, so.p. in BRINJEVKA d.o.o., so.p.. 

 

73% je tudi seznanjena s programi in/ali projekti povezanimi s spodbujanjem socialnega 

podjetništva, ki se izvajajo oz. so se izvajali, 27% pa ne. Med organizacijami, ki izvajajo 

tovrstne programe in projekte je najbolj prepoznavno Središče Rotunda Koper, kot 

prepoznaven pa se je v odgovorih aketirancev pogosto pojavil tudi Regionalni razvojni center 

Koper – RRA Južna Primorska. 

 



 

 

Večina anketirancev meni, da socialna podjetja najbolj potrebujejo podjetniška znanja (med 

katerimi so v ospredju trženje, vodenje ter prepoznavanje in upravljanje z inovacijami). Takoj 

za tem je v ospredju pridobivanje znanja s področja financiranja ter pridobivanja nepovratnih 

sredstev. Kot pomembna znanj in veščine je večina poudarila tudi mreženje ter zagotavljanje 

ustrezne infrastrukture. 

 

Najbolj pomemben dejavniki pri razvoju socialnega podjetništva v regiji so po mnenju 

anketirancev nevladne organizacije, takoj za njimi država ter lokalne skupnosti, katerim 

sledijo RRA-ji in inkubatorji ter LAS.  

 

Za veliko večino anketirancev (73%) je na področju ekološke pridelave in predelave hrane 

zelo velik potencial v regiji za razvoj socialnega podjetništva. Velik potencial vidijo tudi na 

področju socialnega in družinskega varstva invalidov (npr. eko-socialne varstvene kmetije, 

dnevno varstvo za starejše ali invalide na domu, dnevno varstvo otrok, ind.) ter ohranjanja 

narave, urejanja in varstvo okolja, zaščita živali ( npr. vzdrževanje zelenih površin, ravnanje z 

odpadki/recikliranje, gozdarstvo, varstvo naravnih vrednot-zavarovana območja in pdb.). Kot 

dejavnost s srednjim potencialom so anketiranci izpostavili trgovino, ki prodaja izdelke 

majhnim lokalnih proizvajalcem (kmetov, obrtnikov, umetnikov itd.) po načelu »pravične 

trgovine«. Manj zanimanja so anketiranci nakazali za dejavnosti turizma ter spodbujanja 

rabe obnovljivih virov energije in razvoj zelene ekonomije (pridobivanje sekundarnih surovin, 

proizvodnja izdelkov iz lesa, plute, slame, ... ipd.). 

 

Mnenja anketirancev  o tem, katere so po njihovem mnenju kjučne 

aktivnosti/programi/projekti, ki bi jih bilo potrebno izvesti za razvoj socialnega podjetništva v 

Obalno-kraški regiji so bila zelo raznolika, in sicer: 

• priprava strateškega projekta za razvoj socialnega podjetništva do leta 2020,  

• povezovanje glavnih nosilcev na področju socialnega podjetništva, 

• servis, ki bi socialnim podjetjem nudil leto ali dve vodenje financ, pomoč pri trženju 

ter ostale podjetniške veščine, 

• informiranost mladih o socialnem podjetništvu, 

• vzpostavitev socialnega inkubatorja v lokalnem okolju, ki bo nudil strokovno pomoč 

socialnim podjetjem ter delovni prostor v obliki coworkinga, 

• zagotoviti finančne spodbude za sofinanciranje zagonskih stroškov poslovanja 

socialnega podjetja, 

• razširiti obstoječo garancijsko shemo tudi na socialno podjetništvo, 

• oblikovati podporne ukrepe za promocijo izdelkov in storitev socialnega podjetja, 



 

 

• spodbujanje ukrepov javnih naročil za prednostni izbor socialnih podjetij, 

• izobraževanje potencialnih ustanoviteljev, pomoč pri začetnem kapitalu (morda 

brezplačni prazni občinski prostori), promocija, 

• ustanovitev sklada za razvoj socialnega podjetništva, 

• podporna služba izkušenih strokovnjakov, ki so v preteklosti že uspešno ustanovili 

socialno podjetje ali sodelovali pri njegovi ustanovitvi (mentorstvo),  

• promocija dobrih praks že ustanovljenih socialnih podjetij iz Slovenije in drugih držav 

EU. 

 

Glavne ugotovitve: 

• obstoječe podporne organizacije se (vsaj za zdaj) aktivneje ne ukvarjajo s socialnim 

podjetništvom in to področje tudi razmeroma slabo poznajo; 

• s konceptom socialnega podjetništva so podjetniške podporne organizacije 

seznanjene, vendar je njihovo poznavanje socialnega podjetništva po večini omejeno. 

Tu izstopa Stičišče za NVO Obalno-kraške regije (nosilec Središče Rotunda Koper), ki 

ga lahko označimo za najbolj aktivni deležnik pri spodbujanju socialnega podjetništva; 

•  podporo socialnem podjetništvi vidijo najbolj na področju podjetniških znanj, med 

katerimi so v ospredju trženje, vodenje ter prepoznavanje in upravljanje z 

inovacijami. Pomemben poudarek je bil podan tudi pridobivanju znanj s področja 

financ in pridobivanja nepovratnih sredstev, mreženje ter zagotavljanje ustrezne 

infrastrukture;  

• ključne podporne aktivnosti za razvoj socialnega podjetništva naj bi bile povezovanje 

glavnih nosilcev podpore na področju socialnega podjetništva, izobraževanje ter 

podpora potencialnim ustanoviteljem socialnih podjetij (program mentorstva), razvoj 

finančnih mehanizmov za podporo socialnim podjetjem, priprava strateškega 

projekta za razvoj socialnega podjetništva do leta 2020. 

 

3.2.2. Značilnosti občin na področju socialnega podjetništva v Obalno-kraški regiji 

 

Obalno-kraška regija zajema območje 8 Občin in sicer Mestno občino Koper, Občino Izola, 

Občino Piran, Občino Ankaran, Občino Hrpelje-Kozina, Občino Divača, Občino Sežana in 

Občino Komen. Od osmih občin se jih je odzvalo 5 in sicer 75% obalnih občin in 50% kraških 

občin. 

 



 

 

Seznanjenost Občin s konceptom in cilji socialnega podjetništva je zelo raznolika: 40% je 

seznanjenih, 20% zelo dobro seznanjeno, 20% je relativno seznanjeno ( niti-niti) ter 20% je 

zelo slabo seznanjenih. 

 

40% jih že deluje na področju socialnega podjetništva, od tega kot aktivnosti delovanja 

navajajo predvsem predstavitve v zvezi s socialnim podjetništvom, promocijo ter 

informiranje o socialnem podjetništvu, razpise, ki sicer niso namenjeni izključno socialnim 

podjetjem, vendar se na njih lahko prijavijo tudi le-ta. 

 

Vzpodbudno je, da vse Občine ( 100%)  razmišljajo, da bi v prihodnje delovale na področju 

spodbujanja socialnega podjetništva. Kot načine delovanja navajajo različne ukrepe v okviru 

zakonskih možnosti pomoči socialnim podjetjem s podeljevanjem nepovratnih finančnih 

sredstev, nudenjem brezplačne uporabe občinskih prostorov, naročanja storitev, artiklov 

socialnih podjetij ter s spodbujanjem razvoja novih oblik socialnega podjetništva.  

 

80% Občin pozna podjetje/organizacijo v regiji, ki bi ga lahko uvrstili na področje 

socialnega podjetništva ter njihove nazive ( 75% je navedlo naziv vsaj enega socialnega 

podjetja, 25% pa vedo, da takšna podjetja obstajajo, vendar ni vedelo navesti naziva). 

 

60% Občin je seznanjeno programi in/ali projekti povezanimi s spodbujanjem socialnega 

podjetništva, ki se izvajajo oz. so se izvajali v regiji. Prav tako poznajo konkretno nosilce in 

nazive projektov. 

 

60% je pripravljeno, da bi njihova Občina verjetno izvedla ukrepe/aktivnosti za 

spodbujanje socialnega podjetništva v obliki nudenja brezplačne uporabe občinskih 

prostorov za delovanje socialnih podjetij, naročanja/kupovanje storitev oz. produktov 

socialnih podjetij. Enak delež občin se bi verjetno tudi odločil za nepovratne finančne 

spodbude za ustanavljanje in delovanje socialnih podjetij (npr. finančna sredstva ob zagonu), 

posebne, dodatne razpise ali natečaje za projekte povezane z razvojem socialnega 

podjetništva ter bi socialno podjetništvo v razvojnih dokumentih opredelili kot eno od 

razvojnih prioritet. 

 

Zaznati pa je manjšo verjetnost, da bi občine oblikovale posebno shemo za najem ugodnejših 

kreditov in garancij za razvoj socialnega podjetništva (investicije, inovacije, ipd.) ter da bi 

namenili finančno ali materialno podporo za delovanje podornega okolja za socialno 

podjetništvo (npr. regijski inkubator). Občine finančne podpore, ki jih že namenjajo 

podjetjem, ne želijo usmeriti na specifično skupino socialnih podjetij, vendar le-ta enačijo z 



 

 

ostalimi podjetji. Razmišljajo o morebitnem dodajanju meril za izbor, ki bi dala pri izboru 

določene prednosti socialnim podjetjem. 

 

Zelo pomembni ključni dejavniki pri razvoju socialnega podjetništva v regiji  je za Občine 

država, sledijo pa ji Regionalna razvojna agencija in Zavod RS za zaposlovanje. Kot 

pomembne deležnike so izpostavili tudi lokalne skupnosti, nevladne organizacije ter lokalno 

akcijsko skupino (LAS). Najmanj pomembni deležniki so po njihovem mnenju kmetijska 

svetovalna služba, Območne gospodarske in obrtno-podjetniške zbornice ter podjetniški 

inkubatorji in tehnološki parki, ipd.. 

 

Vse Občine, ki so sodelovale v raziskavi so mnenja, da v regiji obstaja zelo veliki potencial 

za razvoj socialnega podjetništva na področju ekološke pridelave in predelave hrane, 

ohranjanja narave, urejanja in varstvo okolja, zaščita živali ( npr. vzdrževanje zelenih 

površin, ravnanje z odpadki/recikliranje, gozdarstvo, varstvo naravnih vrednot-zavarovana 

območja in pdb.) in turizma.  

 

Potencial, vendar v nekoliko manjši meri vidijo na področju socialnega in družinskega varstva 

ter varstva invalidov ter na področju trgovine, ki prodaja izdelke majhnih lokalnih 

proizvajalcev ( kmetov, obrtnikov, umetnikov ind.) po načelu » pravične trgovine«. 

 

Po njihovem mnenju pa je zaznati manj potenciala v regiji v spodbujanju  rabe obnovljivih 

viro energije in razvoju zelene ekonomije ( pridobivanje sekundarnih surovin, proizvodnja 

izdelkov iz lesa, plute, slame…ind.) ter področje kulture in ohranjanje tehnične ter kulturne 

dediščine ( kulturne in razvedrilne dejavnosti, muzeji, sejmi, založništvo, tiskarstvo, video in 

glasbena produkcija in dr.). 

 

Kot ključne aktivnosti, ki bi jih bilo potrebno izvesti za razvoj socialnega podjetništva v 

regiji so Občine navedle predvsem, osveščanje ljudi o pojmu socialnega podjetništva (beseda 

»socialno« včasih ljudi zmede in ima negativen pridih), nameniti več sredstev za razvoj 

socialnega podjetništva, spodbuditi ljudi k razvoji različnih oblik socialnega podjetništva, ki 

bodo pokrivala čim širši spekter dejavnosti, ureditev zakonodaje na državni ravni. 

 

Glavne ugotovitve 

 

• manj kot polovica Občin Obalno-kraške regije že deluje na področju socialnega 

podjetništva. Pojem jim je poznan, to obliko podpirajo, vendar ji še ne posvečajo 

prave pozornosti. Trenutno se seznanjajo ter informirajo občane o tem konceptu, 



 

 

finančno podporo temu podjetništvu pa nudijo zgolj skozi že obstoječe mehanizme, 

namenjene širšemu krogu podjetij; 

• več kot polovica Občin bi verjetno izvedla ukrepe/aktivnosti za spodbujanje 

socialnega podjetništva v obliki nudenja brezplačne uporabe občinskih prostorov za 

delovanje socialnih podjetij, naročanja/kupovanje storitev oz. produktov socialnih 

podjetij, uvedla nepovratne finančne spodbude za ustanavljanje in delovanje 

socialnih podjetij (npr. finančna sredstva ob zagonu), posebne, dodatne razpise ali 

natečaje za projekte povezane z razvojem socialnega podjetništva ter bi socialno 

podjetništvo v razvojnih dokumentih opredelili kot eno od razvojnih prioritet; 

• zaznati pa je manjšo verjetnost, da bi občine oblikovale posebno shemo za najem 

ugodnejših kreditov in garancij za razvoj socialnega podjetništva (investicije, 

inovacije, ipd.) ter da bi namenili finančno ali materialno podporo za delovanje 

podornega okolja za socialno podjetništvo (npr. regijski inkubator).  

 

Popis organizacij ki delujejo na področju podpore in spodbujanja socialnega podjetništva v 

Obalno-kraški regiji 

 
Naziv 

organizacije 

Pravna 

oblika 

Sedež 

(kraj) 

Glavne dejavnosti Dejavnosti 

podpore/spodbujanja 

socialnega podjetništva 

Središče 

Rotunda, Koper - 

stičišče nevladnih 

organizacij (NVO) 

Obalno-kraške 

regije  

NVO Koper Regionalno stičišče za NVO –

spodbujanje razvoja, krepitev, 

zagovorništvo in promoviranje NVO. 

Inkubator socialnega 

podjetništva, ki nudi 

podporo socialno 

podjetniškim idejam in 

krepi socialno podjetništvo 

v regiji. V inkubatorju 

nudijo coworking prostor in 

mentorstva socialnim 

podjetnikom ter sami ali z 

različnimi partnerji 

organizirajo dogodke in 

izobraževanja na temo 

socialnega podjetništva. 

Poleg tega sodelujejo in 

nudijo podporo 

Regionalnemu odboru 

Slovenskega foruma 

socialnega podjetništva 

Obalno-kraške regije. 



 

 

Univerzitetni 

razvojni center in 

inkubator 

Primorske d.o.o. 

d.o.o. Koper Spodbuja in promovira podjetniško 

kulturo ter ustvarjanje novih na 

znanju temelječih podjetij, 

predvsem med mladimi, študenti, 

pedagoškimi delavci, raziskovalci in 

drugimi prebivalci. 

Ponujajo različne podporne 

podjetniške storitev 

(svetovanje, mentorstvo, 

izobraževanja, dogodki), ki 

pa so namenjeni 

podjetnikom ter 

potencialnim podjetnikom, 

brez posebnega poudarka 

na socialnem podjetništvu. 

Inkubator d.o.o. 

Sežana 

d.o.o. Sežana Osnovni namen inkubatorja je 

povečanje možnosti rasti in stopnje 

preživetja teh podjetij z 

zagotovitvijo: 

•modularnih poslopij, 

•skupne tehnične infrastrukture, 

•managerske podpore in 

•podpornih storitev. 

Podjetniško podporne 

storitve, brez poudarka na 

socialnem podjetništvu. 

Območne 

obrtno-

podjetniške 

zbornice (Koper, 

Izola, Piran, 

Sežana) 

zbornice Koper, 

Izola, 

Piran, 

Sežana 

OOZ za svoje članstvo opravljajo 

naloge, ki jim jih nalaga obrtni 

zakon, opredeljene so v aktih 

zbornice in v programu dela 

zbornice. Glavne dejavnosti 

zbornice so zastopanje interesov 

članov  v odnosu do države, ko gre 

za zakonodajo, pogoje 

gospodarjenja, razvoj in socialno 

partnerstvo, kvalitetno informiranje  

članstva o zakonodaji, o možnosti 

razvoja in drugih priložnostih, 

izvajanje  različnih storitev od 

izobraževanja do svetovanja, 

promocije, idr. v korist članstva in 

zbornice kot njegovega združenja, 

itd. 

Ni posebnega poudarka na 

izvajanju storitev za 

socialne podjetnike, vendar 

tega ne izključujejo. Pri 

izvajanju storitev se 

omejujejo predvsem na 

svoje člane. 

Primorska 

gospodarska 

zbornica 

zbornica Koper Svetovanje in strokovna pomoč 

regijskim podjetjem pri njihovem 

poslovanju, izvajanje izobraževanj in 

usposabljanj za člane in nečlane, 

podpora inovacijski dejavnosti v 

regiji z vsakoletnim izborom 

najboljše inovacije,  vodenje 

projektov na nacionalni, čezmejni in 

EU ravni, izvajanje storitev v okviru 

javnih pooblastil (potrjevanje javnih 

Ponujajo različne podporne 

podjetniške storitev 

(svetovanje, mentorstvo, 

izobraževanja, dogodke), ki 

pa so namenjeni 

podjetnikom ter 

potencialnim podjetnikom, 

brez posebnega poudarka 

na socialnem podjetništvu. 



 

 

listin za podjetja), organizacija 

dogodkov na različnih ravneh. 

Coworkinge 

(RIIBA in 

Akademija za 

prihodnost) 

zavod, 

združenje 

Izola V okviru timskega delovanja 

posameznikom, kreativnim in 

inovativnim osebam, podjetnikom, 

dizajnerjem, iskalcem idej in dela 

omogoča izmenjavo misli in 

testiranje konceptov s pomočjo 

drugih oseb, s katerimi si na vnaprej 

določen dan delijo prostor. 

S socialnim podjetništvom 

se ukvarjajo posredno, 

predvsem pri podpori 

posameznih idej. 

Kulturno 

izobraževalno 

društvo PiNA  

društvo Koper Organizacija za družbeni razvoj, ki 

temelji na naslednjih načelih: 

spoštovanje temeljnih človekovih 

pravic in demokratičnih načel, 

aktivno sodelovanje posameznikov 

v skupnosti in kulturno 

udejstvovanje, spoštovanje okolja in 

usmerjenost v trajnostni razvoj, 

kritična misel in etično delovanje, 

vseživljenjsko učenje in celostni 

pristop k izobraževanju. 

S socialnim podjetništvom 

se ukvarjajo posredno, 

predvsem pri podpori 

posameznih idej. 

KonektOn d.o.o.  d.o.o. Hrpelje-

Kozina 

Podjetništvo – svetovalni center. Izvajanje svetovanj, 

usposabljanj, povezovanje, 

prestrukturiranje ter prijave 

na rapise za socialna 

podjetja. 

Ljudska univerza 

Koper 

Javni 

zavod 

Koper Osrednje izobraževalno, svetovalno 

in informacijsko središče za 

izobraževanje odraslih na Obali. 

S socialnim podjetništvom 

se ukvarjajo posredno, 

predvsem pri podpori 

posameznih idej. 

Zavod RS za 

zaposlovanje OS 

Koper 

Javni 

zavod 

Koper Posredovanje zaposlitev in 
zaposlitveno svetovanje, izvajanje 
karierne orientacije, izvajanje 
zavarovanja za primer 
brezposelnosti, izvajanje ukrepov 
aktivne politike zaposlovanja, 
izdajanje delovnih dovoljenj in 
zaposlovanje tujcev, izdelava 
analitičnih, razvojnih in drugih 
strokovnih gradiv s področja 
dejavnosti Zavoda, informiranje o 
trgu dela, informacije javnega 
značaja.  
 

S socialnim podjetništvom 

se ukvarjajo posredno, 

predvsem usmerjanju 

posameznikov na ostalo 

podjetniško podporno 

okolje. 

KGZS-Kmetijsko Zbornica  Koper Podporna služba na področju S socialnim podjetništvom 



 

 

svetovalna 

služba, OE Koper 

 

kmetijstva in razvoja podeželja. se ukvarjajo posredno, 

predvsem usmerjanju 

posameznikov na ostalo 

podjetniško podporno 

okolje. 

Center za 

sodelovanje z 

gospodarstvom 

(CSG) 

Znanstveno-

raziskovalnega 

središča Univerze 

na Primorskem 

(UP ZRS),  

Javni 

zavod 

Koper Namenjen je krepitvi sodelovanja 

raziskovalne sfere z gospodarstvom 

ter komercializaciji raziskovalnih 

dosežkov in znanja raziskovalcev 

skozi skupne projekte in druge 

oblike sodelovanja. Krepitev 

sodelovanja poteka v obliki različnih 

storitev, ki so na voljo tako 

raziskovalcem kot podjetjem. 

Podjetniško podporne 

storitve, brez poudarka na 

socialnem podjetništvu. 

Fakulteta za 

management 

(Univerza na 

Primorskem) – 

Katedro za 

podjetništvo 

Javni 

zavod 

Koper Izobražuje in raziskuje na področjih 

družboslovnih in poslovno-upravnih 

ved s poudarkom na managementu, 

ki interdisciplinarno povezuje 

ekonomske, poslovne, pravne, 

organizacijske in vedenjske vede. 

S socialnim podjetništvom 

se ukvarjajo posredno, 

predvsem pri podpori 

posameznih idej. 

Primorsko 

svetovalno 

središče 

(PRIMSS/ŠOUP) 

Zavod  Koper Izobraževalni, svetovalni in 

ozaveščevalni programi. 

 

S socialnim podjetništvom 

se ukvarjajo posredno, 

predvsem pri podpori 

posameznih idej. 

Regionalni 

razvojni center 

Koper – RRA 

Južne Primorske 

Zavod Koper Razvoj območja regije, naloge in 

projekti v javnem interesu. 

Podjetniško podporne 

storitve (točka VEM, 

Garancijska shema, 

upravljalci Las Istre, ...) za 

podjetnike ter potencialne 

podjetnike na sploh, za 

socialne podjetnike pa 

organizacija različnih 

izobraževanj, sodelovanje v 

mednarodnih projektih. 

Območna 

razvojna agencija 

Krasa in Brkinov 

Zavod Sežana Razvoj območja regije, naloge in 

projekti v javnem interesu. 

Podjetniško podporne 

storitve (točka VEM), brez 

poudarka na socialnem 

podjetništvu. 

Center za 

pospeševanje 

podjetništva 

Piran d.o.o. 

d.o.o. Portorož Razvoj območja občine, naloge in 

projekti v javnem interesu. 

Podjetniško podporne 

storitve, brez poudarka na 

socialnem podjetništvu. 

Mestna občina 

Koper 

pravna 

oseba 

Koper Razvoj območja občine. Spodbujanje razvoja 

podjetnih dejavnosti. 



 

 

javnega 

prava 

Občina Izola pravna 

oseba 

javnega 

prava 

Izola Razvoj območja občine. Spodbujanje razvoja 

podjetnih dejavnosti. 

Občina Piran pravna 

oseba 

javnega 

prava 

Piran Razvoj območja občine. Spodbujanje razvoja 

podjetnih dejavnosti. 

Občina Ankaran pravna 

oseba 

javnega 

prava 

Ankaran Razvoj območja občine. Spodbujanje razvoja 

podjetnih dejavnosti. 

Občina Hrpelje-

Kozina 

pravna 

oseba 

javnega 

prava 

Hrpelje-

Kozina 

Razvoj območja občine. Spodbujanje razvoja 

podjetnih dejavnosti. 

Občina Divača pravna 

oseba 

javnega 

prava 

Divača Razvoj območja občine. Spodbujanje razvoja 

podjetnih dejavnosti. 

Občina Sežana pravna 

oseba 

javnega 

prava 

Sežana Razvoj območja občine. Spodbujanje razvoja 

podjetnih dejavnosti. 

Občina Komen pravna 

oseba 

javnega 

prava 

Komen Razvoj območja občine. Spodbujanje razvoja 

podjetnih dejavnosti. 

 

Povzetek in priporočila podpornega okolja na regijski ravni  

Obstoječe podporne organizacije v regiji se aktivneje ne ukvarjajo s socialnim podjetništvom 

in to področje razmeroma slabo poznajo, kar pa je predpogoj za delovanje kot podporno 

okolje socialnega podjetništva. Tukaj izstopa Središče Rotunda Koper, Stičišče za NVO 

Obalno-kraške regije, ki ga lahko označimo za najbolj aktivnega deležnika pri spodbujanju 

socialnega podjetništva v regiji. Nasprotno pa so nekatere organizacije izrazito pasivne, 

čeprav imajo možnost oz. vzvode za aktivnejše udejstvovanje. Tukaj bi se lahko zgledovale po 

sorodnih organizacijah iz drugih regij, kjer se le-te vključujejo v konkretne aktivnosti oz. 



 

 

projekte na področju socialnega podjetništva. To je tudi dokaz, da socialno podjetništvo na 

območju Obalno-kraške regije ni dovolj prepoznavno kot razvojna perspektiva. 

Občine predstavljajo enega ključnih deležnikov pri razvoju socialnega podjetništva na 

lokalnem nivoju, saj lahko z različnimi ukrepi pripomorejo k njegovem razvoju. Občina Piran 

se na področju socialnega podjetništva uvršča med najbolj inovativne občine v Sloveniji s 

projektoma »Ljudska kuhinja« in »Hišni mojster«, ki pa nista žal zaživela v pravi meri. Ostale 

občine v Obalno-kraški regiji se s socialnim podjetništvom šele spoznavajo. Izvajajo določene 

aktivnosti s ciljem podpore podjetništva, vendar brez posebnega poudarka na socialnem 

podjetništvu. Občine socialno podjetništvo sicer vrednotijo pozitivno in v njem vidijo 

doprinos pri razvoju lokalnega okolja, vendar trenutno niso pripravljeni aktivneje izvajat 

ukrepov za socialno podjetništvo. 

Dobre prakse v Obalno-kraški regiji  

V Obalno-kraški regiji je trenutno sedem delujočih socialnih podjetij. Delujejo na področju 

ekološke pridelave, predelave in trženja kmetijskih pridelkov, turizma, gostinstva in trženja 

lokalnih proizvodov. Zavod Vrtnica so.p. iz Pirana je četrto registrirano socialno podjetje v 

Sloveniji in prvo v Obalno-kraški regiji. V začetku delovanja so vodili (fair trade) trgovino z 

avtohtonimi izdelki iz geografskega območja Občine Piran, pod blagovno znamko »Product 

Piran«.  Dejavnost bi bila lahko primer dobre prakse, ki bi se lahko apliciral na celotno 

območje Slovenije in na Hrvaške, vendar je zavod trenutno v mirovanju. V istem letu je bilo 

ustanovljeno tudi socialno podjetje Brinjevka d.o.o., so.p., ki predstavlja zelo dober primer 

dobre prakse. Namen družbe, ki je v 100% lasti Društva za duševno zdravje in kreativno 

preživljanje prostega časa »Vezi«,  je vključevanje ranljivih skupin v delo, zagotavljanje 

ekološke ponudbe v lokalni skupnosti in širše ter razvoj na ostala področja kot so: ekološki 

turizem, ponudba lokalnih kmetov in obrtnikov, povezovanje skupnosti, usposabljanje 

delovne sile, proizvajanje ekoloških izdelkov. Družba deluje v okviru Kmetije Brinjevka v 

Malem Dolu pri Komnu. Ostala podjetja v regiji so v začetni fazi svojega obstoja. Vsem 

socialnim podjetjem v Obalni-kraški regiji je skupno to, da so njihovi nosilci predvsem aktivni 

in izobraženi mladi, ki svoje priložnosti in izzive vidijo v socialnem podjetništvu. Tega bi se 

poleg države, morali čimprej zavedati tudi lokalni deležniki – v prvi vrsti lokalne skupnosti oz. 

občine. 

Zelo težko izpostavimo primer dobre prakse občine, ki bi delovala spodbudno in podporno 

pri razvoju socialnega podjetja, saj občine v regiji še ne prepoznavajo ustrezno potenciala, ki 

ga ponuja socialno podjetništvo. Kot primer dobre prakse razvoja projektov v duhu 



 

 

socialnega podjetništva lahko ponovno izpostavimo projekta »Ljudska kuhinja« in »Hišni 

mojster«, ki bi se lahko ustrezno prenesla na ostala območja. 

Kot primer dobre prakse ter najaktivnejšega akterja na področju podpornega okolja bi bilo 

potrebno izpostaviti Središče Rotunda Koper. Ostale institucije podpornega okolja v regiji  

nudijo predvsem svetovanja obstoječim ter potencialnim podjetnikom v regiji, brez 

posebnega poudarka na socialnem podjetništvu. V zadnjem obdobju so pričela s 

spoznavanjem priložnosti, ki jo socialno podjetništvo ponuja ter njegovega pomena za razvoj 

regije. Tako so te institucije pričela s sodelovanjem pri promociji ter informiranju in 

povezovanju širše javnosti o socialnem podjetništvu. 

Posebnih politik ter ukrepov za spodbujanje socialnega podjetništva v regiji ni zaznati. Ukrepi 

in razpisi so usmerjeni v podjetništvo na splošno, brez poudarka na socialnem podjetništvu. 

 

Rezultati opravljene raziskave 

a) Socio-ekonomska analiza regije: 

 

Splošni kazalniki  Podatki Komentarji 

Površina regije (v km2)  1.044 km²  31.12.2013 

Prebivalstvo v regiji 112.154 1.7.2013 

Prebivalstvo v državi 2.061.952 1.7.2013 

Procent regionalne populacije 

glede na celotno populacij države 
5,44 %  

Gostota prebivalstva   107,43  

Število občin v regiji 8  

Gospodarstvo Podatki Komentarji 

Nacionalni BDP v EUR 35.319 
Vir RRP-2014-2020 (podatki 

2012) 

Regionalni BDP v EUR 1.959 
Vir RRP-2014-2020 (podatki 

2012) 

Regionalni BDP v % 3,0% Vir RRP-2014-2020 (podatki 



 

 

2012) 

Število podjetij  

4.531 družb 

20 zadrug 

4.867 podjetnikov 

Vir: Ajpes, 2014 

Število podjetij/1000 prebivalcev 

40,40 družb 

0,18 zadrug 

43,40 podjetnikov 

Vir: Ajpes, 2014 

Bruto osnova za dohodnino na 

prebivalca 
1538,49 

Povprečna mesečna bruto plača  

2014 Vir: Ajpes, 2014 

Družba Podatki Komentarji 

Število zaposlenih (aktivna 

populacij) 
36.303 December 2013 

Stopnja brezposelnosti v % 10,4 %. Julij 2015 

Stopnja brezposelnosti med 

mladimi v % 

Od 15 – 24 let: 16,9 % 

Od 25 – 29 let: 13,6 % 
podatki avgust 2015 

Procent prejemnikov denarne 

socialne pomoči v % 

 

2,02 
podatki 2012 

Število študentov 4411 Podatki 2012/2013 

Število dodiplomskih študentov na 

1000 prebivalcev 
39,33 podatki 2014 

 

b) Socialno podjetništvo 

DP Podatki Komentarji 

Število socialnih podjetij v regij 7  

Število socialnih podjetij v državi 85  

Predvidena sredstva za razvoj 

socialnega podjetništva v RRP 
3.000.000,00 EUR  



 

 

2014-2020 

Št. podpornih organizacij za 

socialno podjetništvo v regiji 

1 (izvaja različne aktivnosti za 

so.p.), 19 (podjetniških 

podpornih organizacij, brez 

posebnega poudarka na so. 

P.) ter 8 občin(posredna 

podpora) 

 

 

 



 

 

4. DOBRE PRAKSE SOCIALNEGA PODJETNIŠTVA NA NACIONALNI IN EU RAVNI 

 

Eko socialna kmetija Korenika (Slovenija) 

Leta 2006 je v okviru društva Mozaik dozorela ideja o centru namenjenem delovnemu 

usposabljanju in zaposlovanju invalidov in drugih ranljivih skupin. Društvo Mozaik in leta 

2008 ustanovljen zavod Korenika sta pričela z obnovo zapuščene kmetije in pričelo se je s 

prvimi izobraževalnimi in delovnimi aktivnostmi. Opravili so prve nakupe opreme, mednje 

sodi stiskalnica za hladno stiskanje kakovostnih rastlinskih olj. Le nekaj let kasneje Korenikino 

konopljino olje postane sinonim za eno najboljših olj te zdravilne in raznovrstne rastline. Tudi 

ostali kakovostni in ekološki izdelki postanejo zelo priljubljeni, tako se kaj kmalu znajdejo na 

policah slovenskih trgovin in specializiranih ekoloških prodajaln. 

Leta 2012 se je krogu pravnih oseb, ki delujejo v sklopu eko-socialne kmetije Korenika 

pridružila poslovna enota invalidskega podjetja Pribinovina, ki se je preselila iz tehnološkega 

parka v Murski Soboti ter pričela z uvajanjem višjih kakovostnih standardov v ekološko 

proizvodnjo in organizacijo dela na Koreniki. Z visokimi investicijskimi vložki v letih 2013 in 

2014 so Koreniko popolnoma prenovili in ustvarili pogoje za nov kakovostni preskok v 

njenem delovanju. 

Eko-socialna kmetija Korenika se nahaja v Šalovcih, v samem osrčju Krajinskega parka 

Goričko. V zadnjem času je postala prepoznavna tudi na širšem geografskem prostoru in je s 

strani strokovne javnosti, priznan primer dobre prakse na področju socialnega podjetništva, 

zaposlovanja invalidov in oseb iz drugih ranljivih družbenih skupin ter zaščitnega 

zaposlovanja. 

Na Koreniki so vzpostavili sistem ekološke pridelave in predelave živil, tako na dobrih 

dvajsetih hektarjih površin pridelajo poljščine, zelišča, sadje in zelenjavo, v naravi pa 

naberejo sadeže in gobe, ki jih predelajo v ekološke izdelke. 

Pod okriljem lastne blagovne znamke izdelujejo in prodajajo zeliščne čaje, hladno stiskana 

olja, sušeno in vloženo sadje in zelenjavo, ozimnico, sokove in sirupe in še bi lahko našteli. Na 

voljo imajo tudi lastno spletno trgovino. 

Uredili so prostoren zeliščni vrt in domovanje za številne živali, ki so zelo priljubljene med 

najmlajšimi obiskovalci. Število obiskovalcev nenehno narašča, prav tako kot naraščajo 

številne aktivnosti in izobraževanja, zato razvijajo še turistično in gostinsko dejavnost. Za 

vrtce in šole pa izvajajo vodene oglede, organizirajo tematske delavnice, učenja v naravi in 

izvajajo naravoslovne dneve. Med mladimi obiskovalci so v središču pozornosti konji (in 

ostale domače živali), zato posebej zanje organizirajo počitniške tabore s konji. Mladim 

nudijo še psihosocialno podporo s pomočjo zeliščarstva in vrtnarjenja, s pomočjo živali na 

kmetiji. 



 

 

Učencem in dijakom nudijo podporo in pomoč pri identifikaciji poklicnih želja ter jih 

seznanjajo z novimi oblikami zaposlovanja oziroma opravljanja dela, ki jih veseli.  

Temelj dobrega načrtovanja poklicno-izobraževalne poti je kvalitetna informiranost o 

vsebinah in nalogah posameznega poklica ter zaposlitvenih možnosti.  

Korenika je zaposlitveni center, ki predstavlja relativno nove oblike zaposlitvenih možnosti 

za: mladino s posebnimi potrebami (lažje motnje v duševnem razvoju);  osebe iz ranljivih 

družbenih skupin,strokovnjake s področja: kmetijstva, agronomije, živilske tehnologije, 

biologije; strokovnjake s področja: socialnega dela, delovne terapije in inkluzivne 

pedagogike.  

Ponujajo široko paleto poučnih in koristnih vsebin s področja: ekološkega ravnanja z naravo, 

ekološkega obdelovanja zemlje, zelišč in rastlin, ki rastejo v naravi (učni sprehod z 

zeliščarjem), načrtovanja in urejanja zelenjavnega in zeliščnega vrta, spoznavanja 

permakulture, spoznavanja živali na vrtu in primernega, ekološkega, ravnanja z njimi 

(koristne, škodljive), domače predelave zelenjave in zelišč (sušenje, vlaganje, izdelava: mil, 

čajev, krem, olj, tinktur, sirupov, bonbonov, namazov), ekoloških namazov in peke kruha 

oziroma rogljičev, spoznavanja gozdov, spoznavanja živali (vrste in pasme) na kmetiji, skrbi 

za življenjski prostor in potrebe živali, učenja o koristnosti živali in načinov ekološkega sožitja 

z živalmi.  

Ostale aktivnosti: ponudba ekoloških malic in kosil. Skupine se sprejemajo po predhodni 

najavi, tudi izven delovnega časa, ki je vsak delovnik med 7. in 15. uro. 

Eko-socialna kmetija Korenika je primer dobre prakse na področju socialnega podjetništva, 

zaposlovanja invalidov, oseb iz ostalih ranljivih družbenih skupin in zaščitnega zaposlovanja. 

Poslanstvo Korenike je negovati dostojanstvo, spoštovanje in samospoštovanje, tako med 

zaposlenimi, kot tudi do drugih soljudi. Tudi v prihodnje bodo zaposlovali invalide, osebe iz 

drugih ranljivih družbenih skupin in nudili zaščitno zaposlitev. Vse v skladu z danimi 

možnostmi. 

Centri ponovne uporabe (Slovenija) 

Mreža Centrov ponovne uporabe se je formirala v okviru projekta Zveze ekoloških gibanj 

Slovenije USE-REUSE, ki ga je sofinanciralo Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve ter 

Evropska Unija, Evropski socialni sklad.  

Mreža centrov ponovne uporabe deluje kot socialno podjetje. Mrežno delovanje centrov 

omogoča enoten razvoj in mednarodno delovanje v okviru članstva mreže REUSE, izmenjavo 

in kroženje izdelkov med centri, enotno trženje in promocijo, skupno notranjo rezervno 

logistiko, pridobivanje večjih naročil, izvajanje naročil glede na specializacijo kadrov, izvajanje 

usposabljanja, zaposlitvene in poklicne rehabilitacije, izvajanje družbeno koristnih del, 

možnost vključevanja prostovoljcev ter vključevanje ranljivih skupin. S pridobljenimi 

okoljevarstvenimi dovoljenji za enote CPU, ki delujejo v okviru zbirnih centrov, je omogočeno 



 

 

sodelovanje s pravnimi osebami in potrjevanje evidenčnih listov za izvajalce javnih služb, s 

čimer se izkazuje doseganje ciljev ponovne uporabe na nacionalnem nivoju in nivoju EU. 

Rabljeno opremo, ki je še funkcionalna, sprejemajo, diagnosticirajo, obnovijo in ponudijo 

naprej po ugodnih, zelenih cenah, na naslednjih lokacijah: v CPU Rogaška Slatina, CPU 

Tepanje, CPU Vojnik, CPU Trebnje in CPU Ljubljana., CPU Ormož, CPUU Kočevje in CPU 

Slovenske Konjice (Zbirni center CERO).  

Centri ponovne uporabe v Sloveniji: 

- varujejo okolje, saj vsakodnevno preprečujejo nastajanje odpadkov in skrbijo za ponovno 

uporabo virov, z odgovornostjo do narave, živali in ljudi (trajnostni management); 

- zagotavljajo socialno enakost, saj vključujejo vse družbene   skupine (inkluzivnost) in 

ponujajo izdelke po dostopnih cenah za vse   družbene sloje,  

- so ekonomsko upravičeni in odpirajo nova delovna mesta, aktivirajo našo  ustvarjalnost in 

ustvarjajo dodano vrednost 

- v  realizaciji inovativne poslovne ideje zmanjševanja količin odloženih odpadkov so Centri 

ponovne uporabe namenjeni prenovi, obnovi, demontaži in pripravi še uporabnih izdelkov za 

vnovično uporabo. 

Namen centrov za ponovno uporabo je produkcija inovativnih izdelkov za namene izboljšanja 

življenja ljudi s posebnimi potrebami, vključevanje težje zaposljivih oseb nazaj na trg dela 

preko zagotavljanja dejavnosti ponovne uporabe in na ta način zagotoviti boljšo kakovost 

življenja.  Cilj je zagotavljati zaposlitev tistim skupinam ljudi, ki so zaradi specifične oviranosti 

oziroma okoliščin (gospodarskih, ekonomskih, političnih, socialnih) manj konkurenčni na trgu 

delovne sile in reševati izzive sodobnega potrošništva, ki povzroča ogromne količine 

odvečnih izdelkov, ki za njih predstavljajo surovine za izdelovanje “retro” opreme. 

 

Sonnentor (Avstrija) 

Johannes Gutmann se je zavedal, da pravi ljubitelji zelišč in začimb cenijo prave vonjave, 

prepoznajo kakovost in znajo ločiti zrnje od plev. Njegova poslovna zamisel se je pred več kot 

dvajsetimi leti, ko so  se trendi usmerili v multinacionalne korporacije, avtomatizacijo in čim 

cenejšo proizvodnjo, mnogim zdela utopična.  

Njegov namen je bil ohraniti male kmetije v domačem okolju, pridelovati in predelovati 

ekološka zelišča ročno in brez kakršnih koli kemikalij. Podjetju Sonnentor si nihče ni upal 

napovedati poslovnega uspeha. Vendar koncept Johannesa Gutmanna deluje več kot 20 let. 

Podjetje Sonnetor je locirano v vasici Sprögnitz blizu mesteca Zewttl in leži severovzhodno 

od Dunaja. Danes konstantno odpira nova delovna mesta, kmete usmerja v ekološko 

pridelavo zelišč, vlaga v lokalno skupnost in je ekonomsko uspešno. Zaposleni delajo od 

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

prosti že opoldne, da imajo konec tedna več časa za družino. Prav tako se ob njihovi tovarni 



 

 

nahaja restavracija, kjer zaposleni dobijo brezplačno malico. Poleg pa stoji tudi vrtec za 

otroke zaposlenih ter vaške otroke. Najnižja plača je 1.500,00 € neto 

Podjetje Sonnentor ima v svojem segmentu vodilno vlogo v Avstriji, uvršča pa se med prve tri 

v sosednji Nemčiji. Njihove izdelke pozna skoraj vsak ozaveščen potrošnik v Evropi, pa tudi 

daleč onkraj teh meja.  

Sonnentor danes združuje 160 ekoloških kmetij v Avstriji ter vsako leto vse več ekokmetij v 

drugih delih sveta, kjer pridelujejo tisto, kar pri njih ne raste. Podjetje se zavzema za pravična 

in trajna partnerstva s svojimi sodelavci, kmeti, dobavitelji in potrošniki. Njihove začimbe so 

sledljive.. 

Rastline sušijo na temperaturah pod 40 stopinj Celzija in večino dela opravijo ročno. Na tak 

način tudi zagotavljajo delo velikemu številu ljudi. V celotni proizvodnji sta le dva stroja: prvi 

za zelo preprosto ločevanje zrnja od plev, drugi za pakiranje zelišč v folijo – razgradljivo, kajti 

vsa Sonnentorjeva embalaža je okolju prijazna in jo lahko uporabnik odloži na kompost. 

Podjetju Sonnentor je uspelo združiti ekološko pridelavo, pravično trgovino in pristen okus 

njihovih izdelkov. Za svoje ekološko in socialno zavzemanje so leta 2008 prejeli tudi nagrado 

TRIGOS. V podjetju Sonnentor cenijo svoje zaposlene, kar je čutiti tudi v njihovem prijetnem 

delovnem okolju, v katerem ne manjka ustvarjalnosti, zabave, pa tudi visoke ravni 

odgovornosti. Waldviertel, sedež podjetja Sonnentor, prav zaradi njihove prijazne filozofije 

postaja vse bolj priljubljena turistična destinacija. 

Podjetje ima danes v svojem prodajnem asortimentu že približno 600 različnih izdelkov in ga 

poznajo že v več kot 50. državah sveta. Danes prihodki podjetja rastejo približno 20 

odstotkov na leto. 

 

COOP Italia (Italija) 

Ena največjih in najmočnejših potrošniških zadrug v Italiji je potrošniška zadruga COOP, ki 

zaposluje skoraj 56.000 ljudi, ima 6. milijonov članov in ustvari 11 milijard letnega dobička. 

Kupci so člani zadruge, kar jim prinese ugodnosti pri nakupih. Njena temeljna strategija je 

ustvarjanje grozdov majhnih proizvajalcev in kmetov, ki združeno nastopajo na trgu. Ključ 

uspeha temelji na solidarnosti in vzajemnosti. 

Italijanske potrošniške zadruge so torej povezane v veleprodajno zadrugo Coop Italia, ki je 

nekakšen strateg za vse trgovine; skrbi za strateške odločitve, marketing, optimizira nakupe 

... Coop prodaja tudi tuje izdelke, vendar pa je cilj zadrug promocija domačih, lokalnih izdelkov. 

Skupaj Coop Italia obvladuje kar četrtino veleprodajnega trga, medtem ko maloprodajne 

zadruge Coop obvladujejo okoli 20 odstotkov trga, sledita pa jim prav tako zadružni Conad in 

klasični trgovec Esselunga. 

Največja maloprodajna potrošniška zadruga v Italiji Unicoop Firence se je v letu 2013 uvrstila 

na 20. mesto na lestvici največjih tovrstnih zadrug na svetu. Zaposleni v podjetju Unicoop 



 

 

Firence so 2014 prvič dobili izplačan del dobička, ki ga je ustvarila družba. Na svoje bančne 

račune prejeli 25 odstotkov čistega dobička oziroma skupno okoli 11 milijonov evrov. V 

povprečju je vsak redno zaposleni, in takšnih je velika večina, prejel okoli 1200 evrov bruto, v 

najbolj dobičkonosnih trgovinah pa okoli 2000 evrov bruto, medtem ko so zaposleni po 

pogodbah prejeli nekoliko manj. 

Najintenzivneje je socialna ekonomija v Italiji razvita v regiji Emilia-Romagna. Tam ustvarijo 

kar 45 odstotkov bruto domačega proizvoda v regiji, dve tretjini prebivalcev Bologne je 

včlanjenih v katero od zadrug. Za regijo je značilno, da je višina povprečne plače v regiji 

dvakratnik povprečne plače v preostalih delih Italije 

Italija je že leta 1996 je ustanovila Nacionalno agencijo za uvedbo ter razvoj aktivnosti v 

sektorju socialne ekonomije, ki deluje kot koordinator vseh lokalnih projektov. Republika 

Italija spodbuja socialno funkcijo razvoja kooperativ z najustreznejšimi ukrepi in sredstvi ter 

zagotavlja stalen nadzor nad njihovim izvajanjem. Zakon 266/91 o “prostovoljnih 

organizacijah” ureja pravila za organizirano prostovoljno delo, zagotavlja posebne registre in 

zagotavlja številne davčne olajšave. Zakon 381/91 o socialnih kooperativah (združenjih) 

zagotavlja davčne olajšave za socialna združenja (zmanjša DDV za prodajo storitev na 4 

odstotke) in deli socialne kooperative na dva tipa. Glavne davčne olajšave so ugoden sistem 

DDV, neobdavčene investicije in dobiček, socialni prispevki, prednosti na javnih razpisih ter 

prispevki v socialni sferi. 
Zadruge v Italiji  tudi niso imune za finančne špekulacije, kar je v veliki meri posledica pomanjkanja 

ustrezne regulative. Sredstva, ki jih trgovinska mreža zbere s članarinami (gre za okoli 10 milijard 

evrov), namreč lahko zadruge v skladu z zakonodajo investirajo v delnice, pri čemer pa niso 

podvržene nobenemu regulatorju. Skomine po ustvarjanju dodatnih dobičkov z denarjem 

potrošnikov so toskansko COOP mrežo stale več 100 milijonov evrov, zaradi česar so mnoge zadruge 

med krizo zašle v globoke izgube. 

 

Dobre prakse podpornega okolja 

 

Socialni inkubator v Sevnici, Zavoda KNOF, so. p. (Slovenija) 

V Sevnici so v jeseni 2013 odprli prvi socialni inkubator v Sloveniji, ki deluje v sklopu Zavoda 

KNOF, so. p. . Ta je nastal zaradi potreb, ki jih imajo tisti, ki bi se želeli ali se že ukvarjajo s 

socialnim podjetništvom. Računajo pa, da jih bo odslej še več, saj bo tovrstno podjetništvo 

spodbujala tudi Evropska unija s finančno pomočjo. Glavni namen je omogočanje in 

spodbujanje zaposlovanja prek tako imenovanega podjetništva v zavetju, predvsem pa 

ranljivih ciljnih skupin. 



 

 

Socialni inkubator Posavja predstavlja prvo fazo podpore za izoblikovanje lastne podjetniške 

ideje in preboj na trgu. Nudi skoraj vse kar začetnik potrebuje za zagon posla, od 

individualnih svetovanj, delavnic, predavanj, ekskurzij in mentoriranja za razvoj ideje. V 

inkubator se lahko zainteresiranii vključijo le preko natečaja, ki poteka dvakrat letno ter 

posebnih programov za vključitev. Pri njih lahko torej bodoči socialni podjetnik dobi 

podporno okolje vse od priprav na razpise, pravne pomoči, administrativnih in 

računovodskih opravil ter grafičnega oblikovanja. Pomembno je, da so dobili prostor. Njihova 

prednost je, da nudijo en prostor, kjer se ljudje lahko zadržujejo s somišljeniki, pogovarjajo, 

razvijajo ideje, najdejo sodelavce in še kaj."Projekt socialnega inkubatorja ni posebej 

finančno podprt, v Knofu pa upajo, da bo z novo finančno perspektivo EU-ja odslej drugače. 

Zainteresirani se v dvomesečni program in natečaj inkubatorja lahko vključijo tako, da se 

brezplačno prijavijo na natečaj »Omogoči si zaposlitev in ustvari podjetje«, ki poteka dvakrat 

letno.  

 

Iz zbranih prijav se izbere najboljših 20 ekip ali posameznikov, ki so povabljeni k udeležbi na 

»Intenzivnem 42-urnem podjetniškem kurzu«, za katerega se plača kotizacija.  

Pogoji za sodelovanje v dodatnih programih za vključitev, v obliki 3 dnevnih »Podjetniških 

šnelkurzov« so tudi objavljeni na njihovi spletni strani. 

KNOF sicer predstavlja 3 hčerinske organizacije, ki delujejo s skupnim poslanstvom, 

oblikovati srečna delovna mesta in drugačno podjetništvo, h kateremu pa vsaka prispeva na 

svoj način, primeren njeni obliki organiziranosti. Skupnost KNOF deluje po štirih načelih: 

trajnostni razvoj, družbena odgovornost, aktivno državljanstvo in demokratičnost znotraj 

organizacije. 

Iniciative KNOF so: 

- ŠMRK društvo K.N.O.F. (leto ustanovitve: 2007) 

izvajalec dejavnosti, ki spodbuja mobilnost mladih, prostovoljstvo, ohranjanje okolja 

- Zavod KNOF so.p. (leto ustanovitve: 2009) 

registrirano socialno podjetje, izvajalec dejavnosti po načelih socialnega podjetništva 

- KNOF Razviti posel d.o.o., neprofitni (leto ustanovitve: 2013) 

prva faza podpore za razvijanje posla v okviru programa Socialni inkubator Posavja 

Skupnost KNOF spoštuje načela sodelovanja, so-dela in zadružništva, ki odgovarja sodobnimi 

potrebam podjetništva z učinkom. Danes v  KNOF skupnosti, ki je druga faza podpore, 

posluje 7 Podjetnih centrov, 1 ideja pa se je preoblikovala v s.p. 

S podjetnim centrom (PC) poslovna ideja dobi skupnostno pravno obliko, vodja PCja pa 

pravico, da znotraj nje sam vodi svoje poslovanje. Podjetni centri so del KNOF skupnosti in 

skupaj gradijo KNOF FOND (to so Prodajalna Stara šola Sevnica, Prodajalna Stara šola Krško, 



 

 

Prodajalna Stara šola Trbovlje, Prodajalna Stara šola Geoss, Prodajalna Stara šola Brežice, 

Zeleni vrt Sevnica).  

KNOF FOND je sklad, v katerega PCji prispevajo mesečno provizijo od svojih prihodkov (do 

10%). Iz sklada se financirajo skupni stroški administracije, računovodstva in večjih skupnih 

projektov, promocijskih akcij, pa tudi povratno financiranje novih PCjev iz Zagonskega sklada 

KNOF. 

PC s podpisom pristopne pogodbe v podjetni center brezplačno prejme: 

-    Pravno obliko za svoj posel  

-    Administrativno in računovodsko vodenje  

-    Uporabo skupnega prostora in opreme za delo 

-    Mentorstvo in svetovanje (določeno št. ur) 

-    Brandname, reference in partnersko mrežo 

PC lahko za zagon oz. nakup osnovnega materiala prejme financiranje iz Zagonskega sklada 

KNOF, ki ga povrne s prvimi prihodki. 

 

V podjetni center se lahko vključijo tri najboljše ekipe iz natečaja inkubatorja ali drugih 

programov za vključitev. 

 

Slovenski forum socialnega podjetništva 

Slovenski  forum  socialnega  podjetništva  je  organizacijska  oblika,  ki  povezuje  socialna  

podjetja. Forum deluje po principu prostovoljnega članstva, njegovi člani pa so tako fizične  

kot tudi pravne osebe. Slovenski forum socialnega podjetništva se povezuje z vsemi, ki želijo  

dodati  svoj  prispevek razvoju socialnega podjetništva v Sloveniji. Pomembno vlogo igra  

tudi vključevanje družbeno odgovornih podjetij, ki želijo zgraditi vezi s socialnimi podjetji in  

posledično  postati  tudi njihovi poslovni partnerji (Slovenski forum socialnega podjetništva,  

2012).  

Bistvo  foruma  je  mreženje,  ki  spodbuja  povezovanje  članov  foruma,  s  ciljem,  da  se  

prepoznajo in razvijejo potenciali na področju socialnega podjetništva v slovenskem 

prostoru. (Polona Pečjak, Socialno podjetništvo in podporno okolje za njegov razvoj v 

Sloveniji, Ekonomska fakulteta, Univerza v Ljubljani, 2013) 

Ključne  naloge  Slovenskega  foruma  socialnega  podjetništva  predstavljajo  promocija  

socialnega podjetništva in ozaveščanje javnosti o njem, mreženje in povezovanje socialnih  

podjetij v skupne projekte tako na nacionalni kot tudi na mednarodni ravni, izobraževanje 

ter predstavitev  dobrih  praks,  zavzemanje  za  socialno  podjetništvo  na  področju  politik  

in zakonodajnih  okvirov,  raziskovanje  trga  ter  prepoznavanje  podjetniških  priložnosti  za  

socialna podjetja, iskanje novih možnosti na področju pomoči socialnim podjetjem, pregled  



 

 

novih poslovnih modelov na področju socialnega podjetništva itd. (več 

http://fsp.si/dejavnosti/)  

 Njegova vizija je postati osrednje nacionalno telo, ki bo postal generator družbeno 

ekonomskih sprememb v Sloveniji in mednarodno prepoznan center odličnosti za razvoj in 

promocijo socialnega podjetništva, ki bo deloval na podlagi prostovoljnega članstva in bo 

predstavljal skupno platformo delovanja socialnih podjetij in tistih podpornih institucij, ki so 

si zadale cilj uveljavitve socialnega (družbenega) podjetništva in trajnostno naravnane 

skupnostne ekonomije v Sloveniji. 

Njegovo poslanstvo je vzpostaviti inovativno okolje za razvoj potencialov vseh akterjev 

socialnega podjetništva in zagotoviti učinkovite mehanizme za razvoj socialnega podjetništva 

na lokalni, državni in meddržavni ravni z namenom zagotavljanja blaginje in inovativnega 

razvoja Republike Slovenije. 

 

 

 

Center za socialno ekonomijo (Danska) 

Na Danskem obstaja Center za socialno ekonomijo, ki podpira socialna podjetja z namenom, 

da nudi 4 x brezplačno svetovanje socialnim podjetnikom. Ta organizacija je politično 

neodvisna, sredstva pa prejemajo iz javnega in zasebnega sklada. Cilj je povečati 

ozaveščenost socialnih podjetji, ki nudijo možnost preživetja in dobrobit za družbo. Center 

pomaga podjetjem, da ustanovijo socialno mrežo 

Katraina Lavriha, Socialno podjetništvo v EU, diplomsko delo, Kranj, oktober 2014 

 

Šola za socialne podjetnike (Velika Britanija) 

Šola za socialne podjetnike v VB uporablja različne metode, ki zagotavljajo krojenje osebne 

razvojne in organizacijske sposobnosti, ki jih socialni podjetnik potrebuje, V šoli se učenci 

učijo od svojih vrstnikov, gradijo svoje mreže in so izzvani od izvajalcev dejavnosti, da 

postanejo najbolj uspešni socialni podjetniki. 

Vodilo šole je, da socialni podjetniki poslovne in življenjske veščine pridobivajo skozi lastne 

projekte, skozi praktične primere in ne skozi akademske teorije. 

To pomeni, da so prisotni tudi sami izkušeni socialni podjetniki, ki jim svetujejo na podlagi 

svojih izkušenj, jim pripovedujejo o svojih izzivih in kako so ter kako še rešujejo lastne težave. 

Veliko študentov potrebuje nasvete in vodenje, zato strokovnjaki pomagajo na različnih 

področjih kot so finančni management, finančno planiranje, prodaja in marketing. 

Mentorstvo se izvaja, kjer je potrebno, kadar študenti potrebujejo vodenje, inštrukcije, 

informiranje, podporo in kontakte.  



 

 

Študentje si lahko tudi ogledajo uspešna socialna podjetja, tam lahko postavljajo praktična 

vprašanja in na samem praktičnem primeru iščejo navdihe za svoje projekte.  

Katraina Lavriha, Socialno podjetništvo v EU, diplomsko delo, Kranj, oktober 2014 

 

5.3. Dobre prakse spodbujanja socialnega podjetništva s strani občin 

 

Občina Piran,  Ljudska kuhinja (Slovenija) 

Občina Piran se na področju socialnega podjetništva uvršča med najbolj inovativne občine v 

Sloveniji. V letu 2011 so razvili projekt »Ljudska kuhinja«, ki socialno ogroženim omogoča 

subvencionirano prehranjevanje v  lokalnih gostilnah. Ko so pričeli z aktivnostmi, jih je pri 

tem spodbujala želja, da bi ljudem na čim bolj prijazen in dostopen način lahko ponudili 

materialno pomoč. Njihov cilj je bil, da bi se hitro in učinkovito odzvali na tovrstne socialne 

stiske občanov. Pri delu so aktivno sodelovali s socialno službo pristojnega Centra za socialno 

delo Piran, sodelavci območne organizacije Rdečega Križa v Piranu, predstavniki območne 

Karitas in Društva upokojencev Piran. V dogovoru z gostinskimi lokali so junija 2011 ponudili 

prve tople obroke in do konca leta na ta način zagotovili pomoč preko 150 občanom. Žal pa 

so priča finančnim razmeram, ki v prihodnosti ne bodo naklonjene javnim izdatkom, zato so 

bili v letu 2012 primorani nekoliko prilagoditi kriterije, ki so podlaga za pridobitev pravice do 

toplih obrokov. Da bi ponudili tovrstno pomoč materialno najšibkejšim osebam, so se odločili 

za kriterije, na podlagi katerih bodo prejemniki toplih obrokov delno tudi sami prispevali k 

plačilu toplih obrokov. Občani, ki se odločijo za oddajo vloge in  izpolnjujejo pogoje za 

dodelitev toplih obrokov, prispevajo 30 odstotkov (to je 1,00 €) ali 50 odstotkov (to je 1,50 €) 

celotne vrednosti toplega obroka.  

 

Občine Piran, Hišni mojster (Slovenija) 

V letu 2012 so na Občini Piran razvili nov projekt »Hišni mojster«, znotraj katerega socialno 

ogroženim ponujajo subvencionirano oz. cenejše opravljanje hišnih in obrtniških opravil.  

Delo izvaja podjetje Okolje Piran. Ker je projekt v začetni fazi, zanimanje še ni visoko. S 

projektom  želijo občanom, z nižjimi dohodki in tistim z gibalnimi omejitvami ,ponuditi 

cenejša hišna popravila. Stroške za izvedbo del do največ 50 evrov subvencionira občina, 

stroške materialov pa plača občan sam. Občina je za projekt namenila 25 tisoč evrov. Za 

pridobitev pravice do storitev hišnega mojstra je treba izpolniti poseben obrazec. 

 

Mestni svet Luogo (Španija) 

Mestni svet kraja Luogo je na Evropski socialni sklad prijavil program  »Gradimo pot«. 

Program je nastal kot odziv na problem socialne izključenosti. V okviru programa so najbolj 



 

 

obrobnim družbenim skupinam, predvsem ženskam in dolgotrajno brezposelnim, nudili 

usposabljanje in pomoč pri zaposlovanju. Prvo leto je v programu sodelovalo 200 ljudi, 149 

jih je končalo usposabljanje in 93 jih je našlo zaposlitev. Najpogostejša tema tečajev za 

usposabljanje je bilo zagotavljanje storitev nege za ljudi s posebnimi potrebami, kot so 

otroci, bolniki, funkcionalno ovirani ljudje. Na teh področjih je zaposlitvenih priložnosti 

veliko, hkrati pa ne zahtevajo visoke ravni formalne izobrazbe. Poleg storitev usposabljanja 

in svetovanja je program sodelujočim ponujal tudi nasvete, kako se samozaposliti oziroma 

ustanoviti podjetje. V sklopu projekta so bila tako ustanovljena tri podjetja, ki v glavnem 

nudijo storitve starejšim – v tej tržni niši je zaradi staranja prebivalstva vedno več 

dobičkonosnih priložnosti. Aktivnosti bodo nadaljevali z novim projektom, ki bo ponujal nove 

izobraževalne tečajev za celo vrst poklicev, po katerih je v mestu in širši regiji vedno več 

povpraševanja. 

 

5.4. Dobre prakse politik/ukrepov ali projektov za spodbujanje socialnega podjetništva 

 

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, program ukrepov 2014–

2015 za izvajanje strategije razvoja socialnega podjetništva za obdobje 2013–2016 

(Slovenija) 

Aktivnost: Spodbujanje socialnega podjetništva na področju kulture za razvoj novih 

storitev in produktov ter razvoj podjetništva  

Obdobje izvajanja: 2015 

Vir financiranja: Večletni finančni okvir 2014 -2020 

Obseg sredstev: 150.000 € 

Izvajalec: Ministrstvo za kulturo  

Ministrstvo za kulturo bo oblikovalo in izvedlo program s finančnimi mehanizmi za 

spodbujanje socialnega podjetništva na področju kulture (ustvarjalnosti, ohranjanje kulturne 

dediščine, ohranjanje tradicionalnih obrti - tehnik, veščin, znanj itd.). MGRT bo vsebinsko 

sodelovalo pri oblikovanju  programa, predvsem v delu, ki se nanaša na mentoriranje.  

 

Izobraževanje in usposabljanje za pridobitev specifičnih znanj in veščin na področju kulture: 

umetnosti in kreativnih industrij, tradicionalna znanja, veščine in tehnike (kulturna 

dediščina), kuratorstvo, kritiško pisanje in podobno; za pridobitev specifičnih znanj in veščin 

bodo lahko udeleženci vključeni v tečaje, delavnice ali na delovnem mestu pod 

mentorstvom. Izvajalci usposabljanja bodo izbrani na podlagi javnega razpisa.  

 



 

 

Svetovanje za ustanovitev socialnih podjetij na področju kulture (pravno, podjetniško, 

finančno...) od razvoja poslovne ideje, priprave poslovnega načrta ter ustanovitev socialnega 

podjetja na področju kulture in ohranjanja kulturne dediščine. Na podlagi javnega naročila se 

izbere zunanji izvajalec. Način izvedbe: delavnice, individualno svetovanje. 

 

Sofinanciranje projektov socialnih podjetij, ki bodo razvijali proizvodnjo, prodajo proizvodov 

na področju KKI:  

Nepovratne finančne spodbude za delovanje socialnih podjetij na področju kulture. Način: 

zagotovitev finančnih sredstev za zagon podjetja (skupaj z MGRT doreči pravo obliko pomoči 

– npr: ugodni krediti/garancije + razpis za sofinanciranje upravičenih stroškov kot so oprema 

in najem prostorov za delovanje + razpis za cenejši/brezplačen najem prostorov v lasti RS in 

upravljanju MK za izvajanje socialnega podjetništva (kulturni spomeniki, državna JKI).  

 

Finančna in strokovna pomoč pri trženju, mreženju in iskanju partnerjev in sodelavcev za SP 

na področju kulture (ponudniki lokalnih, tradicionalnih in kulturno-turističnih produktov in 

storitev); Način: razpisi za sofinanciranje trženja in za razvoj mreže + mentoriranje pri 

promociji in trženju, aktivna pomoč MK in RRA pri iskanju partnerjev in sodelavcev.  

Raziskave trga za socialno podjetništvo in ugotavljanjem možnosti izvajanja kulturnih 

dejavnosti v socialnih podjetjih.  

 

Ciljne skupine: Nevladne organizacije, samozaposleni v kulturi, že ustanovljena socialna 

podjetja, potencialni socialni podjetniki, osebe, ki nameravajo ustanoviti socialno podjetje, 

posamezniki, ki naj bi se usposabljali ali zaposlili v socialnem podjetju.  

Pogoji za vključitev v aktivnost: V aktivnost se bodo lahko vključile vse ciljne skupine.  

Podizvajalec:  Aktivnosti bodo izvedene na podlagi javnega razpisa (MK, javni skladi, javne 

agencije, javni zavodi) ali z zunanjim izvajalcem na podlagi javnega naročila.  

Merila za ocenjevanje doseganja ciljev aktivnosti, kazalnik: število vključenih v usposabljanje, 

število podprtih projektov, število socialnih podjetij. 

 

Aktivnost : Izobraževanje o vlogi državne uprave pri razvoju socialnega podjetništva  

Izvajalec aktivnosti: MDDSZ in ministrstva, pristojna za dejavnosti socialnega podjetništva  

Obdobje izvajanja: 2014–2015  

Vsebina in način izvajanja aktivnosti:  

Socialno podjetništvo je kljub večji vidnosti področja zaradi sprejetja področnega zakona ter 

posledično precejšnji medijski pozornosti in številnih dogodkov civilne družbe v sferi državne 

uprave še vedno slabo prepoznano. Ministrstva so zato slabo odzivna kljub opredeljenim 

področjem dejavnosti socialnega podjetništva v zakonu, ki so v pristojnosti vseh ministrstev 



 

 

razen ministrstva za zunanje zadeve ter nalogam, povezanimi z registrskim postopkom. 

Namen izobraževanja je zato pristojnim ministrstvom za področja socialnega podjetništva 

pojasniti pomen in potenciale socialnega podjetništva ter razložiti ključna določila ZSocP.  

Kazalnik:  

- število udeleženk in udeležencev izobraževanja  

 

Program ukrepov za obdboje 2014-2015 predvideva tudi sledeče ukrepe: 

• Izvedba promocijskih akcij in informiranja o socialnem podjetništvu, vključno z 

izmenjavo domačih in tujih dobrih praks. 

• Proučitev možnosti prilagoditve zakonodaje s področja podpornega okolja za 

podjetništvo za dostop socialnih podjetij do koriščenja ukrepov in instrumentov podpornega 

okolja za podjetništvo. 

• Dopolnitev obstoječega sistema oblikovanja in razvoja podjetniškega okolja v okviru 

vstopnih točk VEM na področju splošnega informiranja, osnovnega svetovanja in celostne 

obravnave socialnih podjetij ter drugih zainteresiranih za socialno podjetništvo. 

• Svetovanje in promocija socialnega podjetništva kmetijam za nadgradnjo podpornega 

okolja podjetništvu na podeželju. 

• Nadgradnja javnega naročanja v smeri doseganja pozitivnega socialnega učinka. 

• Spodbude za zaposlovanje ranljivih skupin na trgu dela. 

• Razvoj učnih delavnic v socialnih podjetjih tipa B in v nepridobitnih pravnih osebah, ki 

nameravajo poslovati kot socialna podjetja tipa B z namenom socialne in delovne 

vključenosti ranljivih skupin na trg dela. 

• Razvoj programov za usposabljanje in izobraževanje oseb, odgovornih za 

poslovodenje in za delo z ranljivimi skupinami oseb. 

• Spodbujanje ustanavljanja socialnih podjetij tipa B v sklopu javnih povabil za izbor 

programov javnih del. 

 

Celotne program ukrepov z navedbo konkretnih aktivnosti za njihovo dosego in navedbo 

odgovornih ministrstev najdete tukaj. 

 

Sofinanciranje usposabljanja in izobraževanja oseb, odgovornih za poslovodenje in delo z 

ranljivimi skupinami ljudmi v soc. podjetjih (Slovenija) 

Edina zakonska pravica za vsa socialna podjetja (tipa A in tipa B), ki jo pozna ZSocP, je t.i. 

posebna spodbuda za poslovodenje. Socialno podjetje je namreč v prvih dveh letih po 

pridobitvi statusa upravičeno do sofinanciranja usposabljanja in izobraževanja oseb, 

odgovornih za poslovodenje in delo z ranljivimi skupinami ljudmi. Za izvedbo te pravice je 

odgovorno Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti (ukrep 3.3. 



 

 

Programa ukrepov za izvajanje Strategije razvoja socialnega podjetništva za obdboje 2014-

2015 

 

Loterija in spodbujanje socialnega podjetništva, Škotska 

Škotski otok Eigg, ki meri zgolj 31 m2 je bil vse do leta 1997 v zasebni lasti, ko ga je  odkupilo 

šestdeset prebivalcev otoka. Ti so nato ustanovili svoje socialno podjetje, ki se je ukvarjalo z 

razvojem turizma na otoku (zgradili so trgovino, pošto, čajnico, plažo opremili z toaletami in 

tuši). Otok je postal pravi turistični fenomen, ravno zaradi koncepta delovanja, oglašuje pa se 

preko sodelovanja na raznih ekoloških natečajih kot je bil natečaj Veliki zeleni izziv, v 

organizaciji nacionalne loterije NESTA. Glavni dobitek v vrednosti 1 milijona funtov, so si 

razdelili štirje projekti, ki so v letu dni uspeli zmanjšati izpust ogljikovega dioksida na čim bolj 

inovativne načine, ki so vključevali celotno skupnost. Trije projekti so prejeli po 300.000 

funtov, en projekt pa 100.000 funtov. 

 

Švedska, brez velikih trgovskih verig 

Socialno podjetništvo je najbolj razvito v okrožju Jämtland. Tam ni velikih trgovskih verig kot 

so Spar, Hofer ali Lidl v tolikšnem številu kot pri nas, veliko več je potrošniških zadrug kot je 

Kooperativa Förbundet (KF), ki imajo svoje trgovine. Ljudje v večji meri kupujejo v zadrugah 

in ne v velikih trgovskih verigah. Gre za vrednoto in zavedanje, temu bi morali več 

sistemskega poudarka dati tudi v Sloveniji. Če Švedi nastopajo kot potrošniki, potem to 

delajo odgovorno, z mislijo na končnega proizvajalca, delavca v zadrugi in odgovornostjo do 

okolja. In socialno podjetništvo je odgovorno, saj predvideva demokratično odločanje in 

delitev dobička. Kako se bo delilo pa odločajo zaposleni v teh organizacijah po načelu en 

človek-en glas, podobno kot to pri nas velja za društva. 

 

 

 

 



 

 

 

5. ZAKLJUČKI IN SMERNICE/PRIPOROČILA ZA RAZVOJ SOCIALNEGA PODJETNIŠTVA 
 

Povzetek in priporočila institucionalnega in podpornega okolja na nacionalni ravni  
Glavne ugotivitve vezane na institucionalno in podporno okolje na nivoju države so, da je 
zakonodaja potrebna spremembe, zlasti v smeri večje odprtosti in poenostavitve kriterijev 
delovanja socialnega podjetništva ter večanje prepoznavnosti socialnega podjetništva v 
smislu vrednot in vpliva na okolje, ki jih socialno podjetništvo prinaša in ne toliko koristi za 
nosilce dejavnosti.  
 
Že »Strategija razvoja socialnega podjetništva 2013-2016« opredeljuje tri strateške cilje:  
1) povečanje prepoznavnosti socialnega podjetništva in vedenja o načelih socialnega 
podjetništva,  
2) nadgradnja obstoječega podpornega okolja za podjetništvo ter 
3) spodbujanje zaposlovanja ranljivih skupin na trgu dela. 
 
Smiselno bi bilo premisliti tudi o definiciji socialnega podjetništva in o primernosti izraza 
družbeno podjetništvo. 
Eden najbolj perečih problemov so slabo razviti mehanizmi financiranja socialnih podjetij ter 
odvisnost od javnih sredstev, pomanjkanje formalnih znanj s področja ekonomije, premalo 
vlaganja v krepitev človeških virov, slabo povezovanje z gospodarstvom ter neenakomerna 
regijska pokritost aktivnosti na področju socialnega podjetništva. 
Na lokalnih ravneh zakon dopušča, da občine, skladno z določbami Zakona o socialnem 
podjetništvu in zakona, ki ureja spodbujanje skladnega regionalnega razvoja, načrtujejo, 
financirajo in izvajajo politike razvoja socialnega podjetništva na območju občine oziroma na 
ravni razvojne regije, vendar občine v tem še niso zaznale pravega potenicala za lasten 
razvoj. 
Priča smo naraščajočem številu organizacij, ki delujejo na področju spodbujanja socialnega 
podjetništva. Pri tem gre v veliki večini za nevladne organizacije, ki jih lahko razdelimo na dve 
skupini 1) že več let delujoče organizacije, ki so nadgradile oziroma razširile svoje dejavnosti 
in storitve primarno iz delovanja na področju spodbujanja NVO tudi na polje socialnega 
podjetništva in 2) organizacije, ki so bile ustanovljene ciljno z namenom spodbujanja SP, v 
večini po načelu od »spodaj-navzgor« kot odziv na potrebe v lokalnem okolju.  
 
Vlogo podpornega okolja prevzemajo tudi nekatera socialna podjetja, ki sicer primarno 
izvajajo druge dejavnosti, a imajo interes po delovanju tudi na tem področju. Med že 
obstoječimi podpornimi okolji, tudi »modernejšimi«kot so univerzitetni inkubatorji, start-up 
centri, tehnološki parki pa zanimanje za socialno podjetništvo narašča v zadnjih časih. Te 
organizacije najbolj pogosto izvajajo različna izobraževanja ter svetovanja na področju 



 

 

ustanavljanja »navadnih podjetij«, v zadnjem času pa smo priča organizaciji različnih 
izobraževanj s področja socialnega podjetništva. 
Kljub večanju aktivnosti na področju podpore SoP so le-te zaenkrat še ne dovolj poznane, 
nezadostne in neustrezne. 
 
Med ponudniki podpornega okolja je opaziti pomanjkanje storitev celovite podpore 
usmerjene v delo s posamezniki (mentorstvo) od razvoja ideje do nastopa na trgu, v povezavi 
s pridobivanjem zagonskih sredstev, prostorov oz. infrastrukture ter pomoč pri mreženju in 
trženju. Glavne razloge zakaj prihaja do odstopanj med ponudbo podpornih organizacij in 
potrebami podjetnikov, gre iskati v neučinkovito pripravljeni strategiji za razvoj SoP, 
pomanjkanju finančnih sredstev, nezadostnih človeških virih ter slabem sodelovanju in 
povezovanju med podpornimi organizacijami. 
 
Povzetek in priporočila za podporno okolje Obalno-kraške regije 
Obstoječe podporne organizacije v regiji se aktivneje ne ukvarjajo s socialnim podjetništvom 
in to področje razmeroma slabo poznajo, kar pa je predpogoj za delovanje kot podporno 
okolje socialnega podjetništva. Tukaj izstopa Središče Rotunda Koper, Stičišče za NVO 
Obalno-kraške regije, ki ga lahko označimo za najbolj aktivnega deležnika pri spodbujanju 
socialnega podjetništva v regiji. Nasprotno pa so nekatere organizacije izrazito pasivne, 
čeprav imajo možnost oz. vzvode za aktivnejše udejstvovanje. Tukaj bi se lahko zgledovale po 
sorodnih organizacijah iz drugih regij, kjer se le-te vključujejo v konkretne aktivnosti oz. 
projekte na področju socialnega podjetništva.  
Občine predstavljajo enega ključnih deležnikov pri razvoju socialnega podjetništva na 
lokalnem nivoju, saj lahko z različnimi ukrepi pripomorejo k njegovem razvoju. Izvajajo 
določene aktivnosti s ciljem podpore podjetništva, vendar brez posebnega poudarka na 
socialnem podjetništvu. Občine socialno podjetništvo sicer vrednotijo pozitivno in v njem 
vidijo doprinos pri razvoju lokalnega okolja, vendar trenutno niso pripravljeni aktivneje 
izvajat ukrepov za socialno podjetništvo. 
Podporno okolje bi moglo v še večji meri nuditi podporo na področju zakonodaje, prava in 
postopkih za ustanavljanje podjetij ter se vključevati v pripravo sistemskih rešitev, ki 
pozitivno stimulirajo socialno podjetništvo. 
Lokalne občine pa bi podporo socialnemu podjetništvu morale izkazati prek opredelitve SoP 
kot razvojne prioritete in z dodatnimi razpisi. Posledično bi se tudi mnenje splošne javnosti o 
terminu in pomenu SoP izboljšalo. 
 
Dobre prakse v regiji kot priporočilo za nadaljno aplikacijo 
Socialno podjetje Brinjevka d.o.o., so.p. predstavlja zelo dober primer dobre prakse Obalno-
kraške regije. Namen družbe, ki je v 100% lasti Društva za duševno zdravje in kreativno 
preživljanje prostega časa »Vezi«,  je vključevanje ranljivih skupin v delo, zagotavljanje 
ekološke ponudbe v lokalni skupnosti in širše ter razvoj na ostala področja kot so: ekološki 



 

 

turizem, ponudba lokalnih kmetov in obrtnikov, povezovanje skupnosti, usposabljanje 
delovne sile, proizvajanje ekoloških izdelkov.  
 
Povzetek in priporočila za organizacije ter potenicalne ustonovitelje Obalno-kraške regije 
Glavni motiv za vstop na pot podjetništva je osebni izziv ter želja spremeniti družbo, lokalno 
skupnost na bolje. Znanje za vodenje podjetja izhaja iz praktičnega dela in neformalnega 
izobraževanja, ter svojo prednost vidijo v lastnem znanju in načinu upravljanja ter 
organizaciji podjetja. Enakovredno zaposlujejo različne ranljive skupine ljudi (osebe z 
motnjami v duševnem zdravju, dolgotrajno brezposelne, invalide, mlade brezposelne/iskalce 
prve zaposlitve). Največ pomoči bi potrebovali pri pridobivanju nepovratnih sredstev, trženju 
in managementu podjetja. 
 
K razvoju podjetniških aktivnosti pomembno vplivajo neformalna izobraževanja in podpora, 
zato bi mogla podjetja in posamezniki aktivno pristopati do podpornega okolja in občin in 
jasno opredeliti kakšne so njihove potrebe in pričakovanja, saj bo le povpraševanje na terenu 
vzbudilo potrebo po dodatni usposobljenosti in ponudbi podpornega okolja na področju 
socialnega podjetništva. 
 
Priložnosti za razvoj SoP v Obalno-kraški regiji ter priporočila za realizacijo potencialov  

• podporne institucije prepoznavajo potrebe SoP v skladu s potrebami podjetij, 
predvsem na področju podjetniških znanj, med katerimi so v ospredju trženje, vodenje 
ter prepoznavanje in upravljanje z inovacijami, pridobivanju znanj s področja financ in 
pridobivanja nepovratnih sredstev, mreženje ter zagotavljanje ustrezne infrastrukture, 

• povezovanje glavnih nosilcev podpore na področju socialnega podjetništva, 

• izobraževanje ter podpora potencialnim ustanoviteljem socialnih podjetij 
(program mentorstva),  

• razvoj finančnih mehanizmov za podporo socialnim podjetjem,  

• priprava strateškega projekta za razvoj socialnega podjetništva do leta 2020, 

• finančno podporo SoP nudijo skozi že obstoječe mehanizme, namenjene širšemu 
krogu podjetij, 

• občine so zainteresirane za izvedbo ukrepov/aktivnosti za spodbujanje socialnega 
podjetništva (nudenje brezplačne uporabe občinskih prostorov za delovanje socialnih 
podjetij, naročanja/kupovanje storitev oz. produktov socialnih podjetij, uvedba 
nepovratnih finančnih spodbud za ustanavljanje in delovanje socialnih podjetij (npr. 
finančna sredstva ob zagonu), posebne razpise ali natečaje za projekte povezane z 
razvojem socialnega podjetništva ter bi socialno podjetništvo v razvojnih dokumentih 
opredelili kot eno od razvojnih prioritet), 

• razvoj podjetij na področju ekološke pridelave in predelave hrane ter socialnega in 
družinskega varstva, 



 

 

• obstoj registiranih socialnih podjetij v regiji, 

• obstoj prve podporne infrasturkutre v regiji. 
 
Ovire za razvoj SoP v Obalno-kraški regijiregiji ter priporočila za odpravo le-teh  

• obstoječe podporne organizacije se aktivneje ne ukvarjajo s socialnim podjetništvom 
in to področje tudi razmeroma slabo poznajo, 

• občine finančno podporo SoP nudijo zgolj skozi že obstoječe mehanizme, namenjene 
širšemu krogu podjetij, 

• občine ne vidijo prednosti v oblikovanju posebne sheme za najem ugodnejših 
kreditov in garancij za razvoj socialnega podjetništva (investicije, inovacije, ipd.), 

• občine ne vidijo prednosti v finančni ali materialni podpori za delovanje podpornega 
okolja za socialno podjetništvo (npr. regijski inkubator), 

• nosilci socialnih podjetij povečini izhajajo iz nevladnega sektorja – pomanjkanje 
podjetniški znanj in kompetenc. 



 

 

6. PRILOGE 
 

VPRAŠALNIK 1 – PODJETJA 
 
Pozdravljeni, 
v okviru čezmejnega projekta IPA SLO-HR “Združeni pri razvoju novih zaposlitvenih možnosti s pomočjo 

socialnega podjetništva« (SLO-HRA SOCIONET) projektni partnerji opravljamo raziskavo, s pomočjo katere 
bomo pripravili analizo stanja socialnega podjetništva v vključenih čezmejnih regijah. Prosimo vas, če si lahko 
vzamete 20 minut časa za sodelovanje pri anketi. Anketa je anonimna.  
 
1. Koliko časa se osebno že ukvarjate s podjetništvom? 
          let 
 
2. Kateri so bili glavni razlogi (motivi), ki so vplivali na to, da ste se odločili za podjetništvo (vsako trditev 
ocenite z 1 do 5)?  
5 – Zelo pomembno. 4 – Pomembno. 3 – Niti pomembno, niti nepomembno. 2 –Nepomembno. 1 – Zelo 

nepomembno. 

 1 2 3 4 5  

Želja po višjih prihodkih       

Želja po neodvisnosti       
Razmere so me prisile v to  
(npr. izguba zaposlitve oz. brezposelnost, ind. )       

Podjetje sem prevzel od staršev oz. družine        

Možnost pridobivanja nepovratnih (subvencijskih) sredstev       
S podjetništvom želim aktivno prispevati k  
spremembi na bolje oz. razvoju lokalne skupnosti       

Podjetništvo mi predstavlja osebni izziv        
 
Drugo (kaj):  _____________________                                             

 
3. Kje ste pridobili znanja in veščine s področja podjetništva (možnih je več odgovorov)? 

preko formalnega izobraževanja  

preko neformalnega izobraževanja  

preko praktičnega dela 

nimam posebnih znanj in veščin s področja podjetništva  

drugo (kaj) ____________________ 
 
 
 
 
4. Na katerem področju deluje vaše podjetje/ključna dejavnost, storitve oz. produkti (opišite na kratko)? 



 

 

__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 

 
5. Kako bi ocenili stopnjo inovativnosti v vašem podjetju na ravni (vsako trditev ocenite z 1 do 5)?  

5 – Zelo pomembno. 4 – Pomembno. 3 – Niti pomembno, niti nepomembno. 2 –Nepomembno. 1 – Zelo 

nepomembno. 

 
  1 2 3 4 5 

Produktov in/ali storitev       

Tehnologije       

Znanja       

Organizacije in upravljanja s podjetjem       

Trženja       
 
6. V kakšni fazi rasti je vaše podjetje 

Semenska faza 

Zagonska (start-up) faza  

Zgodnja faza 

Faza hitre rasti 

Zrela faza 

Ne vem 
 

7. Kakšen je vaš letni prihodek v EUR (navedite podatek za leto 2014)? 
__________________________________________________________________ 
 
8. Kolikšen delež v celotnih letnih prihodkih zavzemajo sredstva/dotacije iz javnih državnih, občinskih ali EU 

virov (razne subvencije, nepovratna sredstva) 

0%  

1 do15 % 

od 16 do 30 % 

 od 31-50 % 

 od 51- 70% 

 več kot 70% 
 
9. Koliko imate v vašem podjetju zaposlenih (navedite število)? 



 

 

Število redno zaposlenih: _____________________ 
 

Število občasno zaposlenih (npr. študentska napotnica, avtorska pogodba): 
__________________________________________________________________ 

 
10.  Kakšna je struktura zaposlenih v podjetju (prosim, če opišete ključne značilnosti vaših zaposlenih- 

izobrazba in smer/profil, starost, ali prihajajo iz lokalnega okolja) 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 

 
11.  Ali zaposlujete osebe, ki jih lahko uvrščamo med ranljive skupine (označite)? 

                                                             

Osebe z motnjami v duševnem zdravju  

Dolgotrajno brezposelne 

Rome 

Bivše odvisnike, kaznjence 

Invalide 

Mlade brezposelne/iskalce prve zaposlitve  

Drugo (kaj): ________________________ 

Ne zaposlujemo ranljivih skupin 
 

12.  Na katerih področjih bi vaše podjetje najbolj potrebovalo pomoč/podporo (vsako trditev ocenite z 1 do 5)?  
5 – Zelo pomembno. 4 – Pomembno. 3 – Niti pomembno, niti nepomembno. 2 –Nepomembno 1 – Zelo 

nepomembno 

 1  2 3 4 5  
Podjetniška znanja in veščine (razvoj poslovne ideje, 
priprava poslovnega načrta/modela,ipd.)         

Inovacije/inoviranje         

Delo s socialno ranljivimi skupinami        

Menedžment, vodenje podjetja        

Zakonodaja, pravo, ustanavljanje podjetij        

Računovodstvo        

Trženje        

Pridobivanje nepovratnih sredstev (razpisi)        



 

 

Financiranje (pridobivanje investitorjev, posojil, ipd.)        

Mreženje in iskanje partnerjev        

Infrastruktura (pisarne, proizvodni prostor, ipd.)        

Iskanje primerne delovne sile        
Vključevanje zaposlenih v procese odločanja  
(participativno upravljanje)        

Drugo (kaj): ________________________        
 
13. V kolikšni meri posamezna trditev velja za vaše podjetje (vsako trditev ocenite z 1 do 5)?  
5 –Popolnoma velja. 4 –Večinoma velja. 3 –Deloma velja. 2 –Redko velja. 1 –Ne velja. 

 
 1 2 3 4 5  
Poslovanje našega podjetje prinaša pozitivne koristi/učinke  
za lokalno skupnost in/ali okolje           

 
Naše podjetje na inovativen način rešuje družben ali okoljski problem oziroma 
potrebo  

          

     

Večji del dobička vlagamo v razvoj podjetja, zaposlovanje…           

Pri odločanju v podjetju imajo besedo vsi zaposleni           
 
Finančno podpiramo lokalna društva, dogodke, ipd.           

 
Povezujemo se z različnimi subjekti/organizacijami 
v lokalni skupnosti (npr. druga podjetja, društva, šole)  

          

 
Ugled v lokalni skupnosti nam je pomemben           

 
Plače naših zaposlenih so poštene           

 
14. Prosimo, če lahko še opišite kako konkretno poslovanje/delovanje vašega podjetje prinaša pozitivne koristi 

oziroma učinke za lokalno skupnost in/ali okolje: 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 

 
15. Ali se smatrate kot »socialno podjetje« oz. podjetje? Zakaj da oz. zakaj ne? 

__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 



 

 

16. Ali razmišljate, da bi v prihodnjih letih razvili nov projekt, storitev ali produkt, ki je povezan s socialnim 
podjetništvom? 

DA (pojdite na vprašanje 16.1) 

NE (pojdite na vprašanje 17) 
16.1 Prosimo, da idejo na kratko opišete: 

__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 

 
17. Katera so tista področja oz. dejavnosti za katere menite, da so v vaši regiji največji potenciali za razvoj 

socialnega podjetništva (vsako trditev ocenite z 1 do 5)?  
5 – Zelo velik potencial. 4 – Velik potencial. 3 – Srednji potencial. 2 –Majhen potencial. 1 – Brez potenciala.  

 1 2 3 4 5  

Ekološka pridelava in predelava hrane       
 
Turizem        

 
Ohranjanje narave, urejanje in varstvo okolja, zaščita živali (npr. vzdrževanje zelenih 
površin, ravnanje z odpadki/recikliranje, gozdarstvo, varstvo naravnih vrednot-
zavarovana območja, ind.) 

      

 
Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije in razvoj zelene ekonomije (pridobivanje 
sekundarnih surovin, proizvodnja izdelkov iz lesa, plute, slame..., ind.) 

      

 
Kultura in ohranjanje tehnične ter kulturne dediščine (kulturne in razvedrilne 
dejavnosti, muzeji, sejmi, založništvo, tiskarstvo, video in glasbena produkcija, ind.) 

      

Socialno in družinsko varstvo ter varstvo invalidov (npr. eko-socialne varstvene 
kmetije, dnevno varstvo za starejše ali invalide na domu, dnevno varstvo otrok, ind.)       

 
Trgovina, ki prodaja izdelke majhnih lokalnih proizvajalcev (kmetov, obrtnikov, 
umetnikov ind.) po načelu "pravične trgovine" 

      

 
Drugo (kaj) __________________________ 
 

      

      
18. V kateri regiji ima sedež vaše podjetje? 

____________________________________________________ 
 
 
 

19.  Katere pravne oblike je vaše podjetje? 

Zadruga 



 

 

D.O.O. 

Zasebni zavod 

Ustanova 

Društvo 

Drugo ______________ 
 
20. Ali ste registrirani oz. imate status (označite) 

Invalidskega podjetja 

Zaposlitvenega centra 

Socialnega podjetja 

V prihodnje nameravamo pridobiti statut invalidskega podjetja ali zaposlitvenega centra 

V prihodnje nameravamo pridobiti statut socialnega podjetja 
 
21. Spol (označite):  

 moški 

 ženska 
 
22. Starost (navedite):       ______  let 
 
14. Izobrazba (označite): 

Osnovna šola 

Srednja šola 

 Višja , strokovna, I. bolonjska stopnja 

 Univerzitetna, II. bolonjska stopnja  

 Magisterij, doktorat 
 
15. Naziv vaše poklicne oziroma strokovne izobrazbe (navedite): 

________________________________________________ 
Hvala za vaše odgovore.   



 

 

VPRAŠALNIK 2 – CILJNE SKUPINE  
 
Pozdravljeni, 
v okviru čezmejnega projekta IPA SLO-HR “Združeni pri razvoju novih zaposlitvenih možnosti s 

pomočjo socialnega podjetništva« (SLO-HRA SOCIONET) projektni partnerji opravljamo raziskavo, s 
pomočjo katere bomo pripravili analizo stanja socialnega podjetništva v vključenih čezmejnih regijah. 
Prosimo vas, če si lahko vzamete 20 minut časa za sodelovanje pri anketi. Anketa je anonimna.  
 
23. Ali ste kdaj razmišljali oziroma trenutno razmišljate, da bi ustanovili podjetje in/ali razvili 
projekt, storitev ali produkt, ki je povezan s socialnim podjetništvom? 

DA  

NE (zaključite z vprašalnikom) 
 

24. Ali ste seznanjeni s konceptom in cilji socialnega podjetništva (ocenite z 1 do 5)?  
5 – Zelo dobro sem seznanjen. 4 – Sem seznanjen. 3 – Niti, niti. 2 –Slabo sem seznanjen. 1 – 

sploh nisem seznanjen 

 
 
 
 
a. Prosimo, da idejo na kratko opišete: 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
 
b. Prosimo, če lahko še opišite kako bo vaša dejavnost oziroma podjetje konkretno prinašala 
pozitivne koristi oziroma učinke za lokalno skupnost in/ali okolje: 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
 

25. Prosimo, če odgovorite na spodnja vprašanja 

1  2 3 4 5  

        

 DA  NE 
Ali ste v zadnjih 12 mesecih delali na tem, kar bi pomagalo zagnati                                 novo poslovno 
dejavnost oziroma ustanoviti podjetje (npr. iskali lokacijo, sestavili začetno ekipo ljudi, delali na 
poslovnem načrtu, začeli varčevati denar ali delali karkoli drugega)? 

  

Ali boste ustanovili novo organizacijo oz. podjetje?   

Ali boste vi osebno lastnik ali solastnik tega podjetja?   
Ali pri zagonu dejavnosti oz. podjetja sodelujete s partnerji (podjetniška ekipa)? 
   

26. V kakšni fazi je vaša podjetniška dejavnost (označite odgovor) 



 

 

imam(o) več idej in še ne vem točno za katero bi se odločil oz. razvijal 

imam(o) izdelano poslovno idejo 

za poslovno idejo je pripravljen oz. se pripravlja poslovni načrt/model 

iz podjetniške dejavnosti že ustvarjam(o) prihodke   
 
27. Kateri so bili glavni razlogi (motivi), ki so vplivali na to, da ste se odločili za (socialno) podjetništvo 
(vsako trditev ocenite z 1 do 5)?  
5 – Zelo pomembno. 4 – Pomembno. 3 – Niti pomembno, niti nepomembno. 2 –Nepomembno 1 – Zelo 

nepomembno 
 1 2 3 4 5  

Želja po višjih prihodkih       

Želja po neodvisnosti       
Razmere so me prisile v to  
(npr. izguba zaposlitve oz. brezposelnost, ind. )       

Podjetje sem prevzel od staršev oz. družine        
S podjetništvom želim aktivno prispevati k  
spremembi na bolje oz. razvoju lokalne skupnosti       

Možnost pridobivanja nepovratnih (subvencijskih) sredstev       

Drugo (kaj):     ___________________________                                                
      
28. Kje ste pridobili znanja in veščine s področja podjetništva (možnih je več odgovorov)? 

preko formalnega izobraževanja  

preko neformalnega izobraževanja  

preko praktičnega dela 

nimam posebnih znanj in veščin s področja podjetništva  

drugo (kaj): 
 
29. Ali menite, da vaša poslovna dejavnost oz. podjetje v lokalnem okolju prinaša (vsako trditev ocenite z 1 
do 5)?  

5 – Zelo pomembno. 4 – Pomembno. 3 – Niti pomembno, niti nepomembno. 2 –Nepomembno 1 – Zelo 

nepomembno 
  1 2 3 4 5 

Inovativen produkt        

Rabo inovativne tehnologije       

Inovativno storitev       

Inovativno organizacijo in upravljanje s podjetjem       



 

 

Inovativne pristope trženja       
 
30. Pri zagonu dejavnosti oz. podjetja mi največjo ovira predstavlja (vsako trditev ocenite z 1 do 5) 

5 – Zelo pomembno. 4 – Pomembno. 3 – Niti pomembno, niti nepomembno. 2 –Nepomembno 1 – Zelo 

nepomembno 
   1   2   3   4   5 

Pomanjkanje lastnih znanj in veščin s področja podjetništva           

Pomanjkanje lastnih znanj in veščin s področja trženja           

Pomanjkanje lastnih znanj in veščin s področja menedžmenta           

Pomanjkanje finančnih virov           

Pomanjkanje dodatne pomoči/sodelavcev           

Pomanjkanje prostorov za opravljanje dejavnosti           

Zakonodaja in birokracija           

Slaba klima/stimulacija v lokalnem okolju za podjetništvo           
 

31. Na katerih področjih bi vi trenutno najbolj potrebovali pomoč/podporo (vsako trditev ocenite z 1 do 
5)?  

5 – Zelo pomembno. 4 – Pomembno. 3 – Niti pomembno, niti nepomembno. 2 –Nepomembno 1 – Zelo 

nepomembno 

 1  2 3 4 5  
Podjetniška znanja in veščine (razvoj poslovne ideje, 
priprava poslovnega načrta/modela, ipd.)         

Inovacije/inoviranje         

Delo s socialno ranljivimi skupinami        

Menedžment, vodenje podjetja        

Zakonodaja, pravo, ustanavljanje podjetij        

Računovodstvo        

Trženje        

Pridobivanje nepovratnih sredstev (razpisi)        

Financiranje (pridobivanje investitorjev, posojil, ipd.)        

Mreženje in iskanje partnerjev        

Infrastruktura (pisarne, proizvodni prostor, ipd.)        

Iskanje primerne delovne sile        
Vključevanje zaposlenih v procese odločanja  
(participativno upravljanje)        



 

 

Drugo (kaj):        
 
32. Katere so po vašem konkretne aktivnosti, ki bi jih lahko oz. morala vaša občina izvajati za razvoj 
socialnega podjetništva (vsako trditev ocenite z 1 do 5)?  
5 – Zelo pomembno. 4 – Pomembno. 3 – Niti pomembno, niti nepomembno. 2 –Nepomembno 1 – Zelo 

nepomembno 

  1  2 3 4 5  
Nepovratne finančne spodbude za ustanavljanje in delovanje soc. podjetij (npr. 
finančna sredstva ob zagonu)       

 
Shema za najem ugodnejših kreditov in garancij za razvoj soc. podjetništva 
(investicije, inovacije ind.) 

      

 
Posebni oz. dodatni razpisi za projekte povezane z razvojem soc. podjetništva       

 
Socialno podjetništvo v dokumentih opredeliti kot eno od razvojnih prioritet       

 
Podelitev koncesij socialnim podjetjem za opravljanje javnih storitev/dejavnosti(npr. 
urejanje zelenic) 
 

      

       
Možnosti cenejšega ali brezplačnega najema prostorov v lasti občin za opravljanje 
dejavnosti socialnega podjetništva 

     

 
33. V kolikšni meri se strinjate s posamezno trditvijo (vsako trditev ocenite z 1 do 5)?  
5 –Popolnoma velja. 4 –Večinoma velja. 3 –Deloma velja. 2 –Redko velja. 1 –Ne velja. 
 
 1 2 3 4 5  

Na voljo mi je premalo informacij o socialnem podjetništvu       
 
V mojem kraju oz. regiji ne vem na koga naj se obrnem pri razvoju socialnega 
podjetja 
 

      

 1 2 3 4 5  
 
Občina ne podpira dovolj socialnega podjetništva       

 
Država ne podpira dovolj socialnega podjetništva       

 
Ljudje ne poznajo/razumejo socialnega podjetništva       

 
V mojem kraju oz. regiji je veliko priložnosti za razvoj socialnega podjetništva       

       
      
 



 

 

34. Katera so tista področja oz. dejavnosti za katere menite, da so v vaši regiji največji potenciali za razvoj 
socialnega podjetništva (vsako trditev ocenite z 1 do 5)?  
5 – Zelo velik potencial. 4 – Velik potencial. 3 – Srednji potencial. 2 –Majhen potencial. 1 – Brez potenciala.  

 
 1 2 3 4 5  

Ekološka pridelava in predelava hrane       
 
Turizem        

 
Ohranjanje narave, urejanje in varstvo okolja, zaščita živali (npr. vzdrževanje zelenih 
površin, ravnanje z odpadki/recikliranje, gozdarstvo, varstvo naravnih vrednot-
zavarovana območja, ind.) 

      

 
Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije in razvoj zelene ekonomije (pridobivanje 
sekundarnih surovin, proizvodnja izdelkov iz lesa, plute, slame..., ind.) 

      

 
Kultura in ohranjanje tehnične ter kulturne dediščine (kulturne in razvedrilne 
dejavnosti, muzeji, sejmi, založništvo, tiskarstvo, video in glasbena produkcija, ind.) 
 

      

Trgovina, ki prodaja izdelke majhnih lokalnih proizvajalcev (kmetov, obrtnikov, 
umetnikov ind.) po načelu "pravične trgovine"       

 
Drugo (kaj): 
 

      

      
 
12. Starost (navedite):     _______   let 
 
 
13. Izobrazba (označite): 

Osnovna šola 

Srednja šola 

 Višja , strokovna, I. bolonjska stopnja 

 Univerzitetna, II. bolonjska stopnja  

 Magisterij, doktorat 
 
14. Naziv vaše poklicne oziroma strokovne izobrazbe (navedite): 
 

 
Hvala za vaše odgovore.   



 

 

VPRAŠALNIK 3 – PODPORNE ORGANIZACIJE  
 
Pozdravljeni, 
v okviru čezmejnega projekta IPA SLO-HR “Združeni pri razvoju novih zaposlitvenih možnosti s pomočjo 

socialnega podjetništva« (SLO-HRA SOCIONET) projektni partnerji opravljamo raziskavo, s pomočjo katere 
bomo pripravili analizo stanja socialnega podjetništva v vključenih čezmejnih regijah. Prosimo vas, če si lahko 
vzamete 20 minut časa za sodelovanje pri anketi. Anketa je anonimna.  

 
35. Ali lahko navedete glavne dejavnosti vaše organizacije (kratek opis)?  

__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
 

36. Ali ste seznanjeni s konceptom in cilji socialnega podjetništva (ocenite z 1 do 5)?  
5 – Zelo dobro sem seznanjen. 4 – Sem seznanjen. 3 – Niti, niti. 2 –Slabo sem seznanjen. 1 – sploh 

nisem seznanjen. 

 
 

 
37. Ali vaša organizacija deluje tudi na področju socialnega podjetništva? 

DA (pojdite na vprašanje 3.1) 

NE (pojdite na vprašanje 3.2) 
 

3.1 Kakšne storitve, aktivnosti, projekte, ipd. povezane s socialnim podjetništvom  izvajate (kratek opis)? (ko 
odgovorite, pojdite na vprašanje 4) 

__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 

 
3.2 Ali razmišljate, da bi v prihodnje svojo dejavnost razširili tudi na področje socialnega podjetništva? 

DA (pojdite na vprašanje 3.3) 

NE (pojdite na vprašanje 4) 
 

3.3 Prosimo, da idejo/predvideno dejavnost na področju socialnega podjetništva na kratko opišete: 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 

1  2 3 4 5  

      



 

 

38. Ali poznate kakšno podjetje/organizacijo v vaši regiji, ki bi ga lahko uvrstili na področje socialnega 
podjetništva? 

DA (pojdite na vprašanje 4.1) 

NE (pojdite na vprašanje 5) 
 

4.1 Ali lahko navedete naziv podjetja oziroma podjetij? 
_________________________________________________________ 
 

39. Ali ste seznanjeni s programi in/ali projekti povezanimi s spodbujanjem socialnega podjetništva, ki se 
izvajajo oz. so se izvajali v vaši regiji? 

DA (pojdite na vprašanje 5.1) 

NE (pojdite na vprašanje 6) 
 

a. Ali lahko navedete te programe in/ali projekte (naziv, nosilec)? 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
 

40. Na katerih področjih menite, da socialna podjetja najbolj potrebujejo pomoč/podporo (vsako trditev 
ocenite z 1 do 5)?  
5 – Zelo pomembno. 4 – Pomembno. 3 – Niti pomembno, niti nepomembno. 2 –Nepomembno 1 – Zelo 

nepomembno                                                      
 1  2 3 4 5  
Podjetniška znanja in veščine (razvoj poslovne ideje, 
priprava poslovnega načrta/modela, ipd.)         

Inovacije/inoviranje         

Delo s socialno ranljivimi skupinami        

Menedžment, vodenje podjetja        

Zakonodaja, pravo, ustanavljanje podjetij        

Računovodstvo        

Trženje        

Pridobivanje nepovratnih sredstev (razpisi)        

Financiranje (pridobivanje investitorjev, posojil, ipd.)        

Mreženje in iskanje partnerjev        

Infrastruktura (pisarne, proizvodni prostor, ipd.)        

Iskanje primerne delovne sile        



 

 

Vključevanje zaposlenih v procese odločanja  
(participativno upravljanje)        

Drugo (kaj): _______________        
 

41. Kdo so po vašem mnenju ključni deležniki pri razvoju socialnega podjetništva v vaši regiji (vsako trditev 
ocenite z 1 do 5)?   
5 – Zelo pomembno. 4 – Pomembno. 3 – Niti pomembno, niti nepomembno. 2 –Nepomembno 1 – Zelo 

nepomembno. 

 
 1  2 3 4 5  

Država        

Lokalne skupnosti (občine)        

Regionalna razvojna agencija        

Zavod za zaposlovanje        

Podjetniški inkubatorji, tehnološki parki, ipd.        

Območna kmetijsko svetovalna služba        

Nevladne organizacije        

Lokalno akcijska skupina (LAS)        

Območna gospodarska in obrtno-podjetniška zbornica       

Drugo (kdo): _______________________        
 

42. Katera so tista področja oz. dejavnosti za katere menite, da so v vaši regiji največji potenciali za razvoj 
socialnega podjetništva (vsako trditev ocenite z 1 do 5)?  
5 – Zelo velik potencial. 4 – Velik potencial. 3 – Srednji potencial. 2 –Majhen potencial. 1 – Brez 

potenciala.  

 1 2 3 4 5  

Ekološka pridelava in predelava hrane       
 
Turizem        

 
Ohranjanje narave, urejanje in varstvo okolja, zaščita živali (npr. vzdrževanje zelenih 
površin, ravnanje z odpadki/recikliranje, gozdarstvo, varstvo naravnih vrednot-
zavarovana območja, ind.) 

      

 
Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije in razvoj zelene ekonomije (pridobivanje 
sekundarnih surovin, proizvodnja izdelkov iz lesa, plute, slame..., ind.) 
 
 
 

      

 1 2 3 4 5  



 

 

 
Socialno in družinsko varstvo ter varstvo invalidov (npr. eko-socialne varstvene 
kmetije, dnevno varstvo za starejše ali invalide na domu, dnevno varstvo otrok, ind.) 

      

 
Trgovina, ki prodaja izdelke majhnih lokalnih proizvajalcev (kmetov, obrtnikov, 
umetnikov ind.) po načelu "pravične trgovine" 

      

 
Drugo (kaj): ___________________________ 
 

      

      
43. Ali lahko navedete, katere so po vašem mnenju ključne aktivnosti/programi/ projekti, ki bi jih bilo potrebno 

izvesti za razvoj socialnega podjetništva v vaši regiji? 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 

 
44. V kateri regiji ima sedež vaša organizacija? 
_________________________________________________ 
 
45.  Katere pravne oblike je vaša organizacija (označite)? 

Zadruga 

D.O.O. 

Zasebni zavod 

Ustanova 

Društvo 

Drugo _____________ 
 
46. Spol (označite):  

 moški 

 ženska 
 
47. Starost (navedite):  _______  let 
 
14. Izobrazba (označite): 

Osnovna šola 

Srednja šola 

 Višja, strokovna, I. bolonjska stopnja 

 Univerzitetna, II. bolonjska stopnja  



 

 

 Magisterij, doktorat 
 
16. Naziv vaše poklicne oziroma strokovne izobrazbe (navedite): 
______________________________________________________ 

 

Hvala za vaše odgovore.   



 

 

VPRAŠALNIK 4 – OBČINE  
 
Pozdravljeni, 
v okviru čezmejnega projekta IPA SLO-HR “Združeni pri razvoju novih zaposlitvenih možnosti s pomočjo 

socialnega podjetništva« (SLO-HRA SOCIONET) projektni partnerji opravljamo raziskavo, s pomočjo katere 
bomo pripravili analizo stanja socialnega podjetništva v vključenih čezmejnih regijah. Prosimo vas, če si lahko 
vzamete 20 minut časa za sodelovanje pri anketi. Anketa je anonimna.  
 
48. Ali ste seznanjeni s konceptom in cilji socialnega podjetništva (ocenite z 1 do 5)?  

5 – Zelo dobro sem seznanjen. 4 – Sem seznanjen. 3 – Niti, niti. 2 –Slabo sem seznanjen. 1 – sploh 

nisem seznanjen 

1 2 3 4 5 
 
 
     

49. Ali vaša občina na kakršenkoli način deluje na področju spodbujanja socialnega podjetništva? 

DA (pojdite na vprašanje 2.1) 

NE (pojdite na vprašanje 2.2) 
 
2.1 Kakšne programe/ukrepe, aktivnosti, projekte, ipd. povezane s socialnim podjetništvom izvajate (kratek 

opis)? (ko odgovorite, pojdite na vprašanje 3) 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 

 
a. Ali razmišljate, da bi v prihodnje delovali na področju spodbujanja socialnega podjetništva? 

DA (pojdite na vprašanje 2.3) 

NE (pojdite na vprašanje 3) 
 

b. Prosimo, da na kratko opišete na kakšen način bi delovali na področju spodbujanja socialnega 
podjetništva? 

__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 

50. Ali poznate kakšno podjetje/organizacijo v vaši regiji, ki bi ga lahko uvrstili na področje socialnega 
podjetništva? 

DA (pojdite na vprašanje 3.1) 

NE (pojdite na vprašanje 4) 
 

3.1 Ali lahko navedete naziv tega podjetja/organizacije (možnih več odgovorov) ? 
_________________________________________________________________ 

 
51. Ali ste seznanjeni s programi in/ali projekti povezanimi s spodbujanjem socialnega podjetništva, ki se 

izvajajo oz. so se izvajali v vaši regiji? 



 

 

DA (pojdite na vprašanje 4.1) 

NE (pojdite na vprašanje 5) 
 

4.1 Ali lahko navedete te programe in/ali projekte (naziv, nosilec)? 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
 

52. Ocenite kakšne so možnosti, da bi vaša občina (v okviru svojih pristojnosti) izvajala naslednje 
ukrepe/aktivnosti za spodbujanje socialnega podjetništva? 
5 – Zelo verjetno. 4 – Verjetno. 3 – Niti-niti. 2 –Malo verjetno. 1 – Sploh ni verjetno. 
 

  1  2 3 4 5  
Nepovratne finančne spodbude za ustanavljanje in delovanje soc. podjetij (npr. 
finančna sredstva ob zagonu)       

Shema za najem ugodnejših kreditov in garancij za razvoj soc. podjetništva 
(investicije, inovacije ind.)       

Posebni oz. dodatni razpisi ali natečaji za projekte povezane z razvojem soc. 
podjetništva       

Socialno podjetništvo v dokumentih opredeliti kot eno od razvojnih prioritet       
Finančna in/ali materialna podpora za delovanje podpornega okolja za socialno 
podjetništvo (npr. regijski inkubator)       

Nudenje brezplačne uporabe občinskih prostorov za delovanje socialnih podjetij       

Naročanje/kupovanje storitev oz. produktov socialnih podjetij        
 
53. Kdo so po vašem mnenju ključni deležniki pri razvoju socialnega podjetništva v vaši regiji?  

5 – Zelo pomembno. 4 – Pomembno. 3 – Niti pomembno, niti nepomembno. 2 –Nepomembno 1 – Zelo 

nepomembno 
   1  2 3 4 5  

Država        

Lokalne skupnosti (občine)        

Regionalna razvojna agencija        

Zavod za zaposlovanje        

Podjetniški inkubatorji, tehnološki parki, ipd.        

Območna kmetijsko svetovalna služba        

Nevladne organizacije        

Lokalno akcijska skupina (LAS)        



 

 

Območna gospodarska in obrtno-podjetniška zbornica       

Drugo (kdo): _________________________        
 

54. Katera so tista področja oz. dejavnosti za katere menite, da so v vaši regiji največji potenciali za razvoj 
socialnega podjetništva (vsako trditev ocenite z 1 do 5)?  
5 – Zelo velik potencial. 4 – Velik potencial. 3 – Srednji potencial. 2 –Majhen potencial. 1 – Brez potenciala.  

 1 2 3 4 5  

Ekološka pridelava in predelava hrane       
 
Turizem        

Ohranjanje narave, urejanje in varstvo okolja, zaščita živali (npr. vzdrževanje zelenih 
površin, ravnanje z odpadki/recikliranje, gozdarstvo, varstvo naravnih vrednot-
zavarovana območja, ind.) 

      

 
Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije in razvoj zelene ekonomije (pridobivanje 
sekundarnih surovin, proizvodnja izdelkov iz lesa, plute, slame..., ind.) 

      

Kultura in ohranjanje tehnične ter kulturne dediščine (kulturne in razvedrilne 
dejavnosti, muzeji, sejmi, založništvo, tiskarstvo, video in glasbena produkcija, ind.)       

Socialno in družinsko varstvo ter varstvo invalidov (npr. eko-socialne varstvene 
kmetije, dnevno varstvo za starejše ali invalide na domu, dnevno varstvo otrok, ind.)       

 
Trgovina, ki prodaja izdelke majhnih lokalnih proizvajalcev (kmetov, obrtnikov, 
umetnikov ind.) po načelu "pravične trgovine" 

      

 

Drugo (kaj): ___________________________ 

 
      

      
55. Ali lahko navedete, katere so po vašem mnenju ključne aktivnosti/programi/ projekti, ki bi jih bilo 
potrebno izvesti za razvoj socialnega podjetništva v vaši regiji? 

______________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 

 
56. Spol (označite):  

 moški 

 ženska 
 
57. Starost (navedite): ________ let 
 
 
14. Izobrazba (označite): 

Osnovna šola 



 

 

Srednja šola 

 Višja , strokovna, I. bolonjska stopnja 

 Univerzitetna, II. bolonjska stopnja  

 Magisterij, doktorat 
 
 
17. Naziv vaše poklicne oziroma strokovne izobrazbe (navedite): 
___________________________________________________________ 

 

Hvala za vaše odgovore.   

 
 
 
 

 
 


