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POVZETEK
Socialno podjetništvo je inovativna oblika podjetništva, ki krepi družbeno solidarnost,
spodbuja sodelovanje ljudi in prostovoljsko delo. Cilj socialnega podjetništva je ustvarjanje
novih delovnih mest za ljudi, ki so ranljivi in imajo manjše možnosti za zaposlitev. Glavna
značilnost socialnega podjetja je, da ga umeščamo na presek individualnega in javno
družbenega interesa ter profitnega in neprofitnega delovanja.
V diplomski nalogi je predstavljeno socialno podjetništvo na splošno in v Sloveniji,
primerjava socialnega podjetništva v Sloveniji in drugih evropskih državah ter socialno
podjetje društvo Verjamem vate.
Ključne besede: socialno podjetništvo, socialno podjetje, ustvarjanje novih delovnih mest,
društvo Verjamem vate.
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SUMMARY
Social entrepreneurship is innovative form of entrepreneurship which strengthens social
solidarity, promotes the involvement of people and voluntary work. The goal of social
entrepreneurship is creation of new jobs, this people who are vulnerable and have lesser job
prospects. The main feauture of social enterprises is that it is placed at the intersection of
private and public social interest and profit and non-profit operation.
The thesis was presented social entrepreneurship in general and in Slovenia, comparison of
social entrepreneurship in Slovenia, other European countries and the social enterprise
association Verjamem vate.
Key words: social entrepreneurship, social enterprise, create new jobs, the association
Verjamem vate.
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1 UVOD
Socialno podjetništvo ima velik pomen predvsem v času krize tako za podjetja in družbo kot
za posameznika. V vsaki družbi mora biti prostor za neprofitne organizacije. Tako kot profitne
tudi neprofitne organizacije lahko dosegajo dobičke. Razlika je v tem, da neprofitne
organizacije svoje dobičke vlagajo v družbeno koristna in potrebna dela.
Socialno podjetništvo je mešanica poslovne dejavnosti in družbenega dobrodelništva. Zamisel
se je razvila v okviru podjetništva in se kljub svojemu več kot sto let dolgemu obstoju,
uveljavila šele v zadnjih desetih letih.
Socialno podjetje je novejši pristop reševanja brezposelnosti z ustvarjanjem novih delovnih
mest na odprtem konkurenčnem trgu. Tako resnično sledi načelu, enake možnosti za vse pri
iskanju zaposlitve.
Težje zaposljive osebe so najbolj ranljiva skupina pri soočanju z brezposelnostjo. S tem
problemom se moramo spoprijeti aktivno, saj ima brezposelnost visoko socialno ceno za
posameznika in visoko ekonomsko ceno za družbo.
Področje zaposlovanja težje zaposljivih oseb, predvsem invalidov, se v Sloveniji v zadnjih
letih ureja s programi aktivne politike zaposlovanja in z zaposlovanjem v invalidskih
podjetjih, drugih bolj uspešnih oblik pa do zdaj ni bilo.
Za to temo sem se odločila, ker sem želela prikazati, kako lahko posamezniki s svojimi
inovativnimi idejami pomagajo tako drugim ljudem, s tem, ko jih zaposlijo, kot tudi okolju,
ko nekatere na videz neuporabne predmete oziroma materiale popravijo ali prenovijo.
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1.1 Namen in cilji raziskave
V diplomski nalogi bom predstavila socialno podjetništvo v Sloveniji in delovanje socialnega
podjetja Društva Verjamem vate. Primerjala bom tudi socialno podjetništvo v Sloveniji in EU
z namenom, da ugotovim morebitne podobnosti in razlike.
Glavni cilj te diplomske naloge je predstaviti socialno podjetništvo v Sloveniji na primeru
socialnega podjetja Društva Verjamem vate.

1.2 Hipoteze
V diplomski nalogi bom poskušala potrditi oziroma ovreči naslednje hipoteze:
H1: Socialna podjetja svoje delovanje financirajo sama.
H2: Država bi morala bolj pomagati socialnim podjetjem pri financiranju.
H3: Zakonska ureditev socialnega podjetništva je v Sloveniji bolj urejena kot v Evropski
uniji.

1.3 Metode dela
Pri izdelavi diplomske naloge si bom pomagala s strokovno literaturo in internetnimi viri.
Izvedla bom tudi intervju z eno od ustanoviteljic društva Verjamem vate.
Intervju se bo odvijal v prostorih društva Verjamem vate oziroma v trgovini, kjer prodajajo
rabljena oblačila.
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2 POJEM SOCIALNEGA PODJETNIŠTVA
Socialno podjetništvo je inovativna oblika podjetništva, ki krepi družbeno solidarnost,
spodbuja sodelovanje ljudi in prostovoljsko delo. Cilj takega podjetništva je ustvarjanje novih
delovnih mest za skupine ljudi, ki so ranljive ali pa imajo manjše možnosti, da pridejo do
zaposlitve. To so predvsem invalidi, iskalci prve zaposlitve, nekdanji kaznjenci, osebe s
fizičnimi oziroma duševnimi okvarami, osebe brez izobrazbe, težje zaposljive osebe in osebe
nad 55 letom starosti (Pavel in Štefanič, 2005, str. 14).
Poleg ustvarjanja delovnih mest je za socialno podjetništvo značilno tudi opravljanje
družbeno koristnih dejavnosti. To je predvsem pridelava eko hrane, mladinsko delo in socialni
turizem.
Glavna značilnost socialnega podjetja je, da ga umeščamo na presek individualnega in javno
družbenega interesa ter profitnega in neprofitnega delovanja. Pod pojmom socialno
podjetništvo razumemo vsako dejavnost, ki je usmerjena v povečanje ekonomske in socialne
integracije ranljivih skupin.
Cilji poslovanja socialnih podjetnikov so zagotoviti proizvode in storitve, ki so v javnem
interesu, razvijati inovativne rešitve za reševanje socialnih, gospodarskih, okoljskih in drugih
problemov,

razvijati

nove

možnosti

zaposlovanja,

spodbujanje

sodelovanja

ljudi,

prostovoljskega dela ter družbene solidarnosti (Mesojedec in drugi, 2012).
Socialno podjetništvo pomeni strokoven, inovativen, etičen in sistemski pristop, ki z
različnimi dejavnostmi izpolnjuje cilje socialne ekonomije (Branco in drugi, 2004).
Socialno podjetništvo deluje povezovalno, saj povezuje ljudi in prostovoljsko delo ter pomaga
krepiti solidarnost v družbi. Razširjeno je globalno, saj posamezniki, ki rešujejo probleme
družbe, niso omejeni le na eno državo. V različnih državah se posamezniki soočajo s
podobnimi problemi, kot so revščina, pomanjkanje, neustrezni sistemi zdravstva in
izobraževanja, kriminal itd. Ker pa so v revnejših državah socialni podjetniki omejeni s
finančnimi sredstvi, so prisiljeni k novim idejam. Njihovo znanje pripomore k boljši
ustvarjalnosti in boljšim rešitvam.
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Slika 1: Shema socialnega podjetništva
(http://www.socialni-inovatorji.si/sites/default/files/datoteke/slike/shema_shema_1.png)
Javni, zasebni in neprofitni sektor skupaj tvorijo socialno podjetništvo. Zasebni sektor
poganja motiv dobička, pri javnem sektorju pa gre za javno in skupno dobro. Neprofitni
sektor poganjajo zahteve po odgovornosti, zahteve po vzdržnosti in zapolnjevanje vrzeli v
storitvah javnega sektorja.
V javnem sektorju se spodbuja konkurenčnost in možnost izbire, zahteva se učinkovitost ter
izkorišča storitve, ki jih ponuja gospodarstvo in neprofitni sektor. Pri zasebnem sektorju se
pričakuje visoka poslovna etika in priložnosti za opravljanje javnih storitev skozi zasebne
organizacije.
Socialno podjetništvo se torej kot tako umešča v presek zasebnega, neprofitnega in javnega
sektorja ter posega v vse pore različnosti sektorjev. Povezuje različne akterje na različnih
ravneh. Še vedno gre za podjetništvo, ki pa odgovarja na družbene izzive in okolje.
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2.1 Opredelitev socialnega podjetništva
Zamisel o socialnem podjetništvu ni nova, saj se posamezniki in organizacije že dolgo
ukvarjajo s socialnimi problemi družbe. Pojem socialno podjetništvo pa se je širše začelo
uporabljati šele konec prejšnjega stoletja.
Socialno podjetništvo lahko opredelimo na:


varstvo in promocijo zdravja (amaterski šport),



ohranjanje narave, varstvo okolja, zaščita živali,



varstvo (socialno, družinsko itd.),



obnovljivi viri energije, ekološka proizvodnja hrane,



znanost, raziskovanje, izobraževanje, mladinsko delo,



zagotavljanje socialne vključenosti, spodbujanje zaposlovanja,



trgovina (socialna, pravična), socialni turizem (Mesojedec in drugi, 2012, str. 31).

Socialno podjetništvo torej lahko vključuje tudi opravljanje drugih dejavnosti, če se opravljajo
z namenom zaposlovanja najbolj ranljivih skupin ljudi na trgu. Gre za zaposlovanje ranljivih
ciljnih skupin, ki so bile kot take prepoznane s strani zakonodajalca (Mesojedec in drugi,
2012, str. 33).

Slika 2: Socialno podjetništvo
(http://www.stajerskival.si/assets/news/0980747001430814361.jpg)
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2.2 Sestavine socialnega podjetništva
Socialno podjetje je oblika podjetništva, ki vsebuje tri nujne sestavine. Ena izmed teh je
podjetniška ideja, ki je temelj vsakega podjetja. Rešuje družbene probleme in vsebuje
poslovni model, ki zagotavlja finančno stabilnost podjetja in dobiček. Naslednja je
organizacijska struktura podjetja, ki temelji na enakopravnosti vseh zaposlenih. Tretja
sestavina pa je, da socialno podjetje deluje po načelih neprofitnosti. Dobiček podjetje vlaga
nazaj v svojo lastno dejavnost.
2.3 Lastnosti uspešnega socialnega podjetnika
Socialni podjetnik mora imeti tudi nekaj glavnih lastnosti, ki ga označujejo za uspešnega. Biti
mora samokritičen, to pomeni, da motiviran in uspešen podjetnik kaže, da je pripravljen tudi
na kritiko samega sebe in da se zaveda, da včasih njegove trditve ne držijo. Znati mora
priznavati zasluge tudi drugih, saj je njegov odnos do soudeležencev pomemben. Odličen
socialni podjetnik mora znati občasno tudi zapustiti svoje ustaljene tirnice in svojo inovacijo
razviti izven pravil in strogih omejitev. Biti mora tudi močno motiviran.

Slika 3: Socialni podjetnik
(http://data.si/wp-content/uploads/2013/07/a-true-social-business-strategist_final.png)
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2.4 Socialno podjetje tipa A
Socialno podjetje tipa A deluje na podlagi dejavnosti, ki jo opravlja. To je opredeljeno v
slovenski zakonodaji, natančneje v Zakonu o socialnem podjetništvu. Zanj velja, da izvaja
dejavnosti iz Uredbe o opredelitvi dejavnosti socialnega podjetništva, trajno zaposluje
najmanj enega delavca v prvem letu svojega delovanja in najmanj dva delavca v nadaljnjih
letih poslovanja in po izteku drugega koledarskega leta mora iz dejavnosti socialnega
podjetništva v letnem poročilu izkazati najmanj 40 odstotkov vseh prihodkov, po tretjem in
vseh nadaljnjih letih poslovanja pa najmanj 50 odstotkov vseh prihodkov.
Socialno podjetje tipa A lahko torej opravlja tudi ostale dejavnosti (ki niso dejavnosti
socialnega podjetništva), mora pa iz dejavnosti socialnega podjetništva ustvarjati najmanj
polovico svojih prihodkov (Mesojedec in drugi, 2012, str. 25).
2.5 Socialno podjetje tipa B
Za socialno podjetje tipa B velja, da lahko opravlja katerokoli dejavnost, če jo opravlja z
namenom zaposlovanja najbolj ranljivih skupin ljudi na trgu dela (6. člen ZSocP), pri čemer
zaposluje najmanj tretjino teh delavcev od vseh zaposlenih delavcev (drugi odstavek 8. člena
ZSocP).
Med najbolj ranljive skupine ljudi na trgu dela (pri socialnem podjetju tipa B) štejejo:
 invalidi,
 starejši od 55 let,
 brezposelne osebe, pri katerih so ugotovljene trajne posledice telesne ali duševne

okvare ali bolezni in imajo zato bistveno manjše možnosti, da se zaposlijo ali ohranijo
zaposlitev ali v zaposlitvi napredujejo,
 iskalci prve zaposlitve,
 brezdomci,
 osebe, ki več kot šest mesecev niso imele redno plačane zaposlitve in še ni preteklo

eno leto od prestane kazni zapora, oziroma so v času pogojnega odpusta,
 pripadniki romske skupnosti,
 mladoletne osebe brez zaključenega osnovnega ali nižjega poklicnega izobraževanja,
 begunci, vključeni v programe integracije,
 osebe v programu ali v dveh letih po zaključku programa zdravljenja odvisnosti od

alkohola ali drog,
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 dolgotrajno brezposelne osebe (več kot 24 mesecev), (Zakon o socialnem podjetništvu

ZSocP, 2011).
Za trajno zaposlitev se šteje zaposlitev za nedoločen čas ali za določen čas najmanj 12
mesecev z najmanj polovičnim delovnim časom.
Za socialno podjetje tipa B velja, da mora ves čas delovanja spoštovati načela socialnega
podjetništva, dosegati cilje socialnega podjetništva, to je krepiti družbeno solidarnost,
spodbujati sodelovanje ljudi in prostovoljsko delo, zagotavljati dodatno ponudbo proizvodov
in storitev, ki so v javnem interesu. Razvijati mora nove možnosti zaposlovanja ali
zagotavljati dodatna delovna mesta.
Presežka prihodkov nad odhodki oziroma dobička ne smejo deliti med svoje ustanovitelje,
člane ali delavce. Ta prepoved velja za nevladne organizacije sicer že na podlagi zakonov, ki
ureja njihov položaj. V kolikor pa ima status socialnega podjetja pravna oseba, ki sicer na
podlagi zakona dobiček lahko deli (npr. d.o.o. ali zadruga) pa lahko deli do 20 % svojega
dobička.
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.
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3 FINANCIRANJE SOCIALNEGA PODJETNIŠTVA
Evropska komisija s svojimi politikami poskuša zagotavljati, da organizacije socialne
ekonomije pri uresničevanju svojega poslanstva ostajajo enakopraven partner v tržni tekmi. V
ta namen zagotavlja pravno enakopravnost omenjenih organizacij, obenem pa omogoča tudi
spoštovanje specifičnih principov delovanja, uresničevanja posebnih razvojnih potreb, ciljev,
etičnosti in načina zaposlovanja. V veljavi so številne uredbe o državnih pomočeh in javnih
naročilih ter spodbude komisije državam članicam k zmanjšanju stopnje davka od dohodka
pravnih oseb v primeru, ko organizacije socialne ekonomije izvajajo isto vrsto dejavnosti kot
javne službe. Za razvoj organizacij socialne ekonomije v EU je odgovoren Direktorat za
podjetja in industrijo, ki skrbi, da so le-te upravičene do uporabe vseh instrumentov in
programov namenjenih pospeševanju konkurenčnosti in spodbujanja inovativnosti (Kovač,
2010, str. 13).
Najbolj celovita pobuda politike EU v smeri spodbujanja mednarodnega razvoja socialnih
podjetij, Socialno podjetniška iniciativa (Social Business Initiative), je bila sprejeta v letu
2011. V okviru pobude so bili ustvarjeni ukrepi za izboljšanje prepoznavnosti socialnih
podjetij. Evropska komisija je države članice spodbudila k razvoju celovitih strategij
namenjenih spodbujanju socialnega podjetništva ter izkoriščanju sredstev evropskih skladov.
Komisija je predlagala tudi Program socialnih sprememb in inovacij 2014–2020, ustanovitev
finančnega instrumenta na ravni EU, ki bo spodbudil razvoj evropskega trga financiranja
socialnih podjetij preko zagotavljanja instrumentov lastniškega in dolžniškega kapitala ter
instrumentov za porazdelitev tveganja (European Commission, 2013).
Februarja 2013 je Evropska komisija sprejela paket socialnih naložb, ki države članice
spodbuja k razporejanju razpoložljivih sredstev v smeri vključevanja vseh članov družbe.
Namen spodbude je doseganje učinkovitejše porabe sredstev s ciljem zagotavljanja ustreznega
in vzdržnega socialnega varstva, vlaganje v znanje in sposobnost ljudi ter odzivanje sistemov
socialnega varstva na potrebe ljudi v stiski (European Commission, 2013).
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3.1 Viri financiranja
Uspešnost poslovanja socialnih podjetnikov je v veliki meri odvisna od spodbudnosti
finančnega okolja, v katerem delujejo. V zadnjih letih se pojavlja vse več investitorjev, katerih
ključni cilj ni povečanje dobička, temveč doseganje družbenega oziroma trajnostnega
učinkovanja investiranih sredstev. Pomembno je, da se investitorji zavedajo, da večina
socialnih podjetij ne more zagotoviti tržnih finančnih donosov značilnih za klasična podjetja
(Mesojedec in drugi, 2012, str. 86).

Slika 4: Struktura financiranja za socialna podjetja
(Mesojedec in drugi, 2012, str. 99)
Vire financiranja lahko na splošno delimo na notranje in zunanje vire (investitorji). To velja za
vsa podjetja, tako socialna, klasična in komercialna. Kot notranji viri so navedeni predvsem
lastni viri financiranja, dodano pa je projektno financiranje, ki ga zagotavljajo javni skladi
prek javnih razpisov. Pri zunanjih virih se kapital večinoma pojavlja kot institucionalni kapital
zasebnega značaja.
Drug način financiranja so nepovratna sredstva (subvencije, dotacije), ki jih lahko pridobimo
iz javnih sredstev (država, lokalne skupnosti), iz sredstev Evropske unije ter drugih
financerjev (zasebne fundacije, veleposlaništva itd.).
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Pomemben vir nepovratnih sredstev predstavljajo tudi razpisi EU, v okviru katerih se sredstva
dodeljujejo na podlagi določenih programskih obdobij. Slovenija je leta 2004 z vstopom v EU
postala upravičena do naslednjih finančnih instrumentov: evropski socialni sklad, evropski
sklad za regionalni razvoj in kohezijski sklad.
Evropski socialni sklad (ESS) je glavni finančni instrument Evropske unije za podporo
zaposlovanja v državah članicah in za pospeševanje ekonomske in socialne kohezije. ESS
porabi približno 10 % celotnega proračuna.
ESS je eden od strukturnih skladov, katerega namen je izboljšati socialno kohezijo in
ekonomsko blaginjo v vseh regijah skupnosti. Strukturni skladi so instrumenti finančne
prerazporeditve, ki z usmerjanjem sredstev v manj razvite regije podpirajo evropsko kohezijo.
Poseben cilj porabe sredstev ESS je pomoč pri ustvarjanju številnejših in boljših delovnih
mest, kar ESS dosega s sofinanciranjem nacionalnih, regionalnih in lokalnih projektov, ki
izboljšujejo zaposlovanje, kakovost zaposlitve in vključenost trga dela v državah članicah in
njihovih regijah.
Evropska sredstva so namenjena socialnim podjetjem, ki se ne morejo financirati sama.
Socialna podjetja jih lahko pridobijo preko javnih razpisov in javnih naročil.
Vlada Republike Slovenije je septembra 2011 ustanovila Svet za socialno podjetništvo, ki je
pristojen za oblikovanje politike razvoja socialnega podjetništva v sodelovanju z ministrstvi,
vladnimi službami, občinami, socialnimi partnerji in organizacijami civilne družbe. Na
podlagi Zakona o socialnem podjetništvu je svet leta 2013 z namenom zagotavljanja
načrtovanega razvoja socialnega podjetništva v Sloveniji pripravil Strategijo razvoja
socialnega podjetništva za obdobje 2013–2016. Sprejeta strategija je MDDSZ služila kot
osnova za pripravo Programa ukrepov za izvajanje strategije za leti 2014–2015. Ocenjena
vrednost sredstev za izvajanje aktivnosti, namenjenih socialnim podjetjem, v tem obdobju
znaša 12,7 milijona evrov (Socialno podjetništvo, 2015).
Kot dodatni zakoni, vezani na določene oblike socialnega podjetništva, so izpostavljeni:


Zakon o društvih, ki poudarja temeljno načelo socialnega podjetništva, da osnovni cilj
delovanja ni večanje dobička za lastnike, hkrati pa ponuja možnost ustvarjanja novih
pridobitnih oblik,
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Zakon o zavodih omogoča opravljanje gospodarske dejavnosti, če je namenjena
opravljanju dejavnosti za katero je zavod ustanovljen,



Zakon o zadrugah, ki upošteva načela odprtega, prostovoljnega in enakopravnega
članstva ter določa posebne olajšave pri poslovanju,



invalidska podjetja v zakonodaji nimajo določenih pravnih značilnosti in na trgu
nastopajo pod enakimi pogoji kot klasični gospodarski subjekti. Poseben status imajo
le na področju davkov, delovnih razmerij in glede socialne varnosti,



Zakon o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno in Pravilnik o delih, ki štejejo za
osebno dopolnilno delo omogočata posamezniku opravljanje osebnega dopolnilnega
dela, ki lahko predstavlja zagonsko fazo socialnega podjetništva,



Zakon o kmetijstvu opredeljuje dopolnilne dejavnosti na kmetijah, med katere lahko
uvrstimo tudi storitve socialne ekonomije (Lužar, 2005, str. 28).

Vsaka pravna oseba je zavezanka za davek od dohodka pravnih oseb, vendar Zakon o davku
od dohodka pravnih oseb določa oprostitev za zavezance, ki so ustanovljeni za opravljanje
nepridobitne dejavnosti. Socialno podjetje je torej oproščeno plačila davka, vendar samo za
dohodke, pridobljene na podlagi nepridobitne dejavnosti.
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4 PRIMERJAVA SOCIALNEGA PODJETNIŠTVA V SLOVENIJI IN EU
Socialno podjetništvo je kot koristno že dolgo prepoznano tudi v okviru Evropske unije ter
njenih članic.
Gospodarska in finančna kriza zadnjih let pomeni izziv za enotni evropski trg, ki potrebuje
novo, vključujočo rast, ki bo temeljila na delovnih mestih za vse. Zadovoljiti je treba vedno
večje zahteve Evropejcev po bolj etično in družbeno naravnanem delu, potrošnji, prihrankih
in naložbah (Mesojedec in drugi, 2012, str. 90).
Da bi spodbujala zelo konkurenčno socialno ekonomijo, se je Evropska komisija v strategiji
Evropa 2020 (Evropa 2020, 2010), vodilni pobudi Unija inovacij (2010), Evropski platformi
proti revščini in socialni izključenosti (2010) ter Aktu o enotnem trgu (2011) osredotočila na
socialno ekonomijo in družbene inovacije, tako v smislu teritorialne kohezije kot tudi pri
iskanju izvirnih rešitev za družbene težave, zlasti pri odpravljanju revščine in socialne
izključenosti (Mesojedec in drugi, 2012, str. 78).
Javno posvetovanje o Aktu o enotnem trgu (2011) je vzbudilo veliko zanimanje za
sposobnosti socialnih podjetij in socialne ekonomije na splošno, da najdejo inovativne
odgovore na trenutne gospodarske, socialne in ponekod okoljske izzive z ustvarjanjem
trajnosti, večinoma lokalno vezanih delovnih mest, socialne integracije, boljših lokalnih
družbenih storitev, teritorialne kohezije itd. (Mesojedec in drugi, 2012, str. 99).
Evropska komisija definira socialna podjetja kot podjetja:


za katera je socialni ali družbeni cilj skupnega dobrega razloga za opravljanje
poslovnih dejavnosti, kar se pogosto odraža v velikem številu družbenih inovacij,



ki dobiček načeloma ponovno investirajo za uresničitev tega socialnega cilja,



pri katerih se to poslanstvo odraža tudi v organizacijski strukturi lastniški razmerij, saj
spoštujejo demokratično načelo, načelo udeležbe ter socialno pravičnost (Mesojedec
in drugi, 2012, str. 101).

V socialni ekonomiji je v EU zaposlenih več kot 11 milijonov ljudi. Sem spadajo subjekti s
posebnim pravnim statusom (zadruge, fundacije, združenja, vzajemne družbe), od katerih
mnogi izpolnjujejo merila in so zato socialna podjetja, kot tudi socialna podjetja s statusom
običajne zasebne ali delniške družbe (Mesojedec in drugi, 2012, str. 88).
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Slika 5: Število organizacij na področju socialne ekonomije v državah EU (2015)
(http://www.euricse.eu/wp-content/uploads/2015/03/social-economy-guide.pdf)

Na zgornji sliki je prikazana shema števila socialnih podjetij v državah Evropske unije. Iz
sheme lahko razberemo, da jih je največ v Veliki Britaniji, 875.555 socialnih podjetij, sledi ji
Nemčija s 513.727 socialnimi podjetji, nato je Španija z 200.768 socialnimi podjetji, Francija
s 192.497 socialnimi podjetji, Finska s 134.490, Avstrija s 118.475, Češka s 101.785, Italija s
97.699, Poljska s 94.945 in Madžarska z 61.024 socialnimi podjetji. V ostalih državah
članicah pa je skupno še 434.804 socialnih podjetij.

Slika 6: Delež zaposlenih na področju socialne ekonomije v državah EU
(http://www.euricse.eu/wp-content/uploads/2015/03/social-economy-guide.pdf)
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Na Sliki 6 vidimo deleže zaposlenih v socialnih podjetjih na območju Evropske unije. Na
področju Islandije, Slovenije, Hrvaške, Romunije, Slovaške, Latvije in Litve je zaposlenost
manjša od 2 %. Na Poljskem, Češkem, Madžarskem, Bolgariji in Grčiji se zaposlenost v
socialnih podjetjih giblje od 2 % do 5 %. V Nemčiji, Avstriji, Španiji, na Portugalskem,
Danskem, Irskem in v Veliki Britaniji je zaposlenost med 5 % in 9 %. V Italiji, Franciji,
Belgiji in na Nizozemskem se giblje zaposlenost med 9 % in 11 %. Največja zaposlenost na
področju socialne ekonomije pa je na Švedskem z 11 % oziroma več kot 11 %.
Ker imajo socialna podjetja posebne lastnosti, to pogosto pomeni, da so družbeno in okoljsko
zelo odgovorna. Pobuda za socialna podjetja, ki dopolnjuje hkrati sprejeto sporočilo komisije
o socialni odgovornosti podjetij, naj bi tem podjetjem pomagala bolje unovčiti dodano
družbeno vrednost (Mesojedec in drugi, 2012, str. 128).

Slika 7: Število registriranih socialnih podjetij v EU
(http://www.euricse.eu/wp-content/uploads/2015/03/social-economy-guide.pdf)

Na Sliki 7 je prikazana shema registriranih podjetij v Evropski uniji. Rumena barva
predstavlja združenja, fundacije in druge podobne oblike. Teh socialnih podjetij je največ,
predstavljajo 92 % oziroma 2.595.324 podjetij. Oranžna barva predstavlja zadruge. Teh je
okoli 7 % oziroma 208.655 podjetij. Zelena barva predstavlja vzajemne družbe. Teh je v
Evropski uniji najmanj, okoli 1 % oziroma 21.790 podjetij.
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V državah članicah se uporablja eden od treh modelov pravne organiziranosti socialnih
podjetij ali pa njihova kombinacija:


kooperativni model, v katerem so socialna podjetja urejena s posebnim zakonom kot
posebne kooperative oziroma zadruge s socialnimi cilji (Italija, Portugalska, Španija in
Poljska),



model socialnih družb, ki se naslanja na sicer profitne družbe, ki pa izkazujejo svoj
značaj predvsem pri delitvi dobička (Belgija, Finska in Združeno kraljestvo),



model odprtih formalnih oblik, za katerega je značilno, da je pomemben glavni
socialni namen, ki ga zasleduje organizacija, ni pa določena obvezna pravna
organizacija.

V socialnem podjetništvu je v Evropi zdaj zaposlenih približno 10 % delovne sile. Za primer
dobre prakse velja Italija, ki v 15.000 socialnih podjetjih zaposluje 350.000 delavcev. Ti
opravljajo storitve za 5 milijonov uporabnikov in ustvarijo 10 milijard evrov prihodkov.
To je po eni strani posledica tega, da imajo zgodovino kooperativ in neprofitnih organizacij po
drugi svetovni vojni pa tudi posledica tega, da so na začetku 90. let sprejeli zakon, ki ureja
takšno podjetništvo. Pred nekaj leti so ga še izboljšali, vlada pa se je medtem umaknila iz
nekaterih socialnih storitev in tako omogočila razvoj tretjega sektorja.
V Sloveniji je socialno podjetništvo manj razvito kot v Evropi. Slovenija bi morala bolj slediti
Evropskim državam, kot so Velika Britanija, Španija, Francija, Nemčija. V Veliki Britaniji je
trenutno 60.000 socialnih podjetij. Dober primer socialnega podjetja je tudi v Španiji, podjetje
Modragon. V evropskih državah predstavljajo zaposlitve v socialnem podjetništvu že več kot
10 % vseh zaposlitev, medtem ko v Sloveniji le slaba dva odstotka.
Menim, da bi socialna podjetja morala biti deležna večje pozornosti s strani države, saj sama
ne zmorejo pokriti vseh odhodkov. Nekatera sicer dobijo nekaj evropskih sredstev, vendar na
dolgi rok potrebujejo več pomoči.
Socialna podjetja morajo biti dobro usmerjena v svoje cilje in tudi sama poskrbeti za sredstva.
Slovenija je na dobri poti, da razvije boljše socialno podjetništvo, vendar zaradi
nerazumevanja tega pojma napreduje počasi. Ustanovitelji socialnih podjetij morajo biti
motivirani in vztrajati pri svojih ciljih in menim, da socialna podjetja z dobro idejo lahko
uspejo.
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4.1 Primeri dobrih praks v tujini
Socialno podjetništvo v Sloveniji zakonsko ureja Zakon o socialnem podjetništvu. Zakon o
socialnem podjetništvu je bil sprejet 7. marca 2011, v veljavo pa je stopil 2. aprila 2011.
ZSocP vsebuje 51 členov, ki urejajo in zakonsko določajo socialno podjetništvo.
Socialna podjetja se v Evropi organizacijsko najpogosteje pojavljajo v obliki nepridobitnih
organizacij (70 %), zadrug (26 %) in združenj (3 %) in delujejo na različnih področjih –
bančništvo,

zavarovalništvo,

kmetijstvo,

obrtništvo,

gradbeništvo,

raziskovanje,

izobraževanje, javne storitve, turizem ter socialno in zdravstveno varstvo itd. Kar je skupnega,
je skrb za trajnostni ekološki, ekonomski in socialni razvoj lokalnih skupnosti.
Kot primer dobre prakse bi izpostavila Veliko Britanijo. Socialno podjetništvo so kot
pomembno razvojno prioriteto začeli intenzivno razvijati že leta 2008. Britanska vlada je na
področju socialnega podjetništva s pomočjo nevladnega sektorja uspela razviti ta sektor na
eno izmed najvišjih ravni med državami v Evropski uniji. To pomeni, da je rast socialnih
podjetij, ki so v Veliki Britaniji, v veliki meri organizirana po poslovnem modelu kooperativ
med 7 % in 10 % na leto. Približno tolikšna pa je tudi letna rast BDP socialnih podjetij, ki v
Veliki Britaniji ustvarijo že preko 10 % BDP (v Sloveniji zgolj 1 % BDP).
V sosednji Italiji so najbolj razširjene kooperative, ki jih pri nas poznamo kot zadruge. V
regiji Emilia-Romagna ustvarijo kar 45 % regijskega bruto domačega proizvoda, dve tretjini
prebivalcev Bologne pa je včlanjeno v katero od zadrug. Za regijo je tudi značilno, da
povprečna plača vsaj še enkrat presega znesek povprečne plače v preostalih delih Italije. Ena
največjih in najmočnejših potrošniških zadrug v Italiji je COOP. Njena temeljna strategija je
ustvarjanje grozdov majhnih proizvajalcev in kmetov, ki združeno nastopajo na trgu.
Podobno je na Švedskem, kjer je socialno podjetništvo najbolj razvito v okrožju Jämtland.
Tam ne bomo videli velikih trgovskih verig, kot sta Spar ali Hofer, v tolikšnem številu kot pri
nas, veliko več je potrošniških zadrug, kot je Kooperativa Förbundet (KF), ki imajo svoje
trgovine.
Podoben socialno podjetniški projekt je Stockholmsko ekološko urbano naselje Hammarby
Sjöstad, kjer kar 50 % energije, ki jo naselje potrebuje za svoje delovanje, proizvede naselje
samo.
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Primerov dobrih praks je veliko, socialno podjetništvo pa je prisotno skoraj v vseh državah
sveta. Če bo socialno podjetje uspešno, je v veliki meri odvisno od njega samega, vendar je
pomembno, da jim pomaga država s subvencijami in davčnimi olajšavami.

Slika 8: Države članice EU, ki imajo urejeno zakonodajo o socialnem podjetništvu
(http://www.konekton.net/wp-content/uploads/2016/09/45-1.jpg)

Slika predstavlja države članice Evropske unije, ki imajo urejeno zakonodajo na področju
socialnega podjetništva. Države, obarvane z oranžno barvo, imajo oziroma so prevzele
zadružni model zakonodaje. Tiste države, ki so obarvane rdeče, so prevzele družbeni model,
države obarvane zeleno imajo sprejete specifične zakone o socialnem podjetništvu.
Latvija, obarvana modro, je edina država, ki zakonodajo šele ureja. Iz slike lahko razberemo,
da je Italija edina država, ki ima zakon o socialnem podjetništvu in socialnih kooperativah.
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Poljska ima v veljavi specifično obliko zakonodaje in v pripravi imajo tudi zakon o socialnem
podjetništvu (European Commission). Poljska in Italija predstavljata primer dobre prakse.
Tudi pobudniki slovenskega ZSocP naj bi se zgledovali po njih.
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5 SOCIALNO PODJETNIŠTVO V SLOVENIJI
Začetki socialnega podjetništva na Slovenskem segajo v 19. stoletje. Zadružno gibanje je tako
povezalo načelo ekonomske varnosti, družbene svobode in udeležbe v političnem življenju.
Konec 19. stoletja pa se je sistem zadrug razvil v množično družbeno gibanje, ki je kmetom,
delavcem in obrtnikom predstavljal varovalni mehanizem proti kapitalizmu (Kokalj, 2011,
str. 12).
Pred drugo svetovno vojno so se v socialno ekonomijo vključila združenja, sindikati,
strokovne zveze, dobrodelne organizacije, zadruge in različne zveze. Po drugi svetovni vojni
pa se je z uvedbo socialističnega družbenega sistema razvoj socialne ekonomije upočasnil in
tako se je večina združenj prenesla v javni sektor (OECD 2010).
Po osamosvojitvi leta 1991 pa je Slovenija uvedla več strankarsko demokracijo. Istega leta je
bil sprejet tudi nov socialni program. Namen tega programa je bilo prestrukturiranje socialne
države (OECD 2010).
Za Slovenijo je značilno, da spada med države z majhnimi socialnimi razlikami. Zaradi
gospodarske krize v letu 2010 se je brezposelnost med državljani povečala. Posledično se je
povečalo zanimanje za socialno podjetništvo in socialna podjetja. Prav socialna podjetja naj bi
pomagala k izboljšanju razmer, v katerih se je znašlo veliko ljudi zaradi krize.
V Sloveniji je na področju socialnega podjetništva zaposlenih le 0,7 % vseh zaposlenih. V tem
sektorju bi lahko zagotovili več kot 60.000 novih delovnih mest (Kokalj, 2011, str. 15).

Slika 9: Število in struktura socialnih podjetij v Sloveniji (19. 5. 2017)
(http://www.mgrt.gov.si/si/delovna_podrocja/socialno_podjetnistvo/evidenca_so_p/)
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5.1 Organizacijske oblike socialnega podjetništva
V Sloveniji je ena najpogostejših pravno organizacijskih oblik socialnega podjetništva
zadruga. Zadruga je zelo razširjena oblika sodobnega podjetja, v katerega se člani združujejo
prostovoljno in z namenom, da bodo skupaj uspešnejši pri določenem poslu. Člani so lastniki
zadružnega podjetja, ga upravljajo in z njim enakopravno poslovno sodelujejo, iz zadruge
lahko tudi svobodno izstopijo. Delovanje zadrug v Sloveniji ureja Zakon o zadrugah. Ker
zadruge omogočajo pravičen in pošten poslovni model, ki vključuje tudi socialne in okoljske
vrednote, se odpirajo številne pobude za ustanavljanje zadrug ne le na primarno kmetijskem,
temveč tudi stanovanjskem, bančnem, trgovinskem, šolskem, zdravstvenem in drugih
področjih. Zakon o socialnem podjetništvu pa omogoča ustanavljanje zadrug tudi na področju
socialnega varstva starejših in otrok ter odpira možnosti zaposlitve množice zdaj brezposelnih
ljudi.
Naslednja precej pogosta oblika, ki se pojavlja, je društvo. Društvo je samostojno in
nepridobitno združenje, ki ga ustanovijo ustanovitelji zaradi uresničevanja skupnih interesov.
Delujejo po principu solidarnosti med člani, prostovoljnega članstva in solidarnosti. Namen
ustanovitve in delovanja društva ni pridobivanje dobička. Presežke prihodkov nad odhodki iz
vseh dejavnosti in drugih virov trajno namenja za uresničevanje svojega namena in ciljev.
Delovanje društva je javno.
Zavod je organizacija, ki se ustanovi za opravljanje dejavnosti vzgoje in izobraževanja,
znanosti, kulture, športa, socialnega varstva, invalidskega varstva, socialnega zavarovanja in
drugih dejavnosti. Pri tem je bistveno, da cilj opravljanja dejavnosti ni pridobivanje dobička.
Od društva se loči po tem, da nima članstva, ustanovitelji zavoda pa imajo tako imenovane
ustanoviteljske pravice, pri društvu pa tega ni.
Ustanova ali institucija je družbena struktura, ki postavlja pravila za vedenje večje skupine
ljudi. Namen ustanovitve se šteje za dobrodelnega, mora biti splošno koristen in praviloma
mora biti trajen. Pomen ustanove je v njihovi organiziranosti.
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5.2 Pravna podlaga socialnega podjetja Društva Verjamem vate
Ker imata Vesna Žnidarič in Alenka Vehovec socialno podjetje tipa B, sem se odločila, da
bom povzela nekaj členov iz Zakona o socialnem podjetništvu na to temo in tiste, ki se mi
zdijo pomembni za diplomsko nalogo.


3. člen – opredelitev socialnega podjetništva in področja: v tem členu ZSocP
opredeli, kaj so cilji socialnega podjetništva in kaj socialno podjetništvo sploh je. Cilji
so predvsem zagotavljanje dodatnih delovnih mest ter socialno integracijo za ranljive
ljudi, zagotavljanje dodatne ponudbe proizvodov in storitev ter sposobnost reševanje
socialnih, okoljskih in gospodarskih problemov.



5. člen – področja in dejavnosti socialnega podjetništva: ZSocP v tem členu
opredeli, na katerih področjih socialno podjetništvo deluje, to so: socialno in družinsko
varstvo, varstvo invalidov, varstvo in promocija zdravja, varstvo invalidov,
spodbujanje razvoja lokalnih skupnosti, spodbujanje uporabe obnovljivih virov
energije in razvoja zelene ekonomije itd.



8. člen - socialno podjetje: v tem členu ZSocP deli dva tipa podjetij, ki jih poznamo v
Sloveniji, in sicer na tip A in tip B:
 socialno podjetje tipa A: ustanovljeno je za trajno delovanje socialnega

podjetništva, ki trajno zaposluje najmanj enega delavca v 1. letu in najmanj
dva delavca v nadaljnjih letih delovanja,
 socialno podjetje tipa B: ta tip podjetja je ustanovljeno, da zaposluje osebe iz

ranljive skupine (invalidi, osebe nad 55 letom starosti, pripadniki romske
skupnosti itd.), bo trajno delovalo in zaposlovalo vsaj tretjino delavcev iz
ranljive skupine od vseh zaposlenih.


26. člen – razporejanje dobička in presežkov dohodkov: v tem členu ZSocP
opredeli, čemu so presežki namenjeni in kako se razporeja dobiček, dobiček pa je
namenjen investicijam v osnovna sredstva, potrebna za opravljanje dejavnosti,
ohranjanje in povečanje števila delovnih mest, pokrivanje izpada dohodka zaradi večje
bolniške odsotnosti, za usposabljanje in izobraževanje delavcev ter prostovoljcev,
povečanje premoženja socialnega podjetja, za druge razvojne in nepridobitne
dejavnosti itd.



32. člen – spodbujanje razvoja socialnega podjetništva: v tem členu ZSocP
opredeli, kako se zagotavlja razvoj socialnega podjetništva, kaj zajemajo finančni in
drugi ukrepi za promocijo socialnega podjetništva ter spodbujanje zaposlovanja v
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socialnih podjetjih. Spodbujanje razvoja socialnega podjetništva se zagotavlja preko
izvajanja ukrepov spodbujanja socialnega podjetništva, ukrepov oblikovanja ugodnega
podjetniškega okolja, ukrepov spodbujanja zaposlovanja itd., finančni ukrepi zajemajo
ukrepe za promocijo socialnega podjetništva, za razvoj sistema informiranja in
izobraževanja za socialna podjetja itd. Ukrepi oblikovanja zajemajo zagotavljanje
prostorskih, tehničnih in drugih pogojev za nastajanje in delovanje socialnih podjetij.
Ukrepi spodbujanja zajemajo izvajanje ukrepov aktivne politike zaposlovanja, katerih
ciljna skupina so socialna podjetja. Ukrepi za omogočanje dostopa do virov
financiranja naložb zajemajo zagotavljanje ugodnejših kreditov, garancij in subvencij
iz proračunskih virov, preko skladov in evropskih virov za socialna podjetja.


43. člen – nadzor: ZSocP opredeli, kdo izvaja nadzor nad socialnimi podjetji. Nadzor
nad izvrševanjem določb tega zakona izvajajo: inšpektorat Republike Slovenije za
delo (nadzor izvajajo nad 24. in 25. členom tega zakona), davčna uprava Republike
Slovenije (nadzor nad prvim in drugim odstavkom 22. člena zakona), tržni inšpektorat
Republike Slovenije (nadzor nad 18. členom zakona), AJPES (nadzor nad šestim
odstavkom 22. člena zakona) in pristojno ministrstvo, ki nadzira izvrševanje določb
11. in 26. člena, kar zagotavlja z vpogledom v elektronske evidence in podatke o
poslovanju socialnih podjetij ter z vpogledom v dokumente ne posredno pri socialnem
podjetju, v okviru svojih pristojnosti (Zakon o socialnem podjetništvu, ZScoP, 2011).

KEZELE, Karin. Razvoj socialnega podjetništva v Sloveniji: dipl. naloga. Ljubljana, ŠCPET, VSŠ, 2017

30

6 SOCIALNO PODJETJE DRUŠTVO VERJAMEM VATE
Vesna Vehovec in Alenka Žnidarič sta ustanovili socialno podjetje Društvo Verjamem vate. To
socialno podjetje ima status socialnega podjetja tipa B, kar pomeni, da zaposluje osebe iz
ranljivih skupin.
Društvo Verjamem vate je začelo delovati pred letom in pol. Gre za združevanje staršev, ki
imajo otroke s telesno ali duševno motnjo. Namen društva je povezovanje staršev in otrok v
druženju, izmenjavi izkušenj, pomoči pri premagovanju vsakodnevnih težav in ovir. Želijo
pokazati, da je lahko tudi življenje z otrokom s posebnimi potrebami srečno.
V društvu se trudijo, da bi otroke vključili v vsakodnevno življenje. Obiskali so knjižnice,
učijo jih skrbeti za okolje in kako ravnati z odpadki, kako se obnašati v prometu.
Iz lastnih dolgoletnih izkušenj pomagajo staršem, ki se jim rodi otrok s posebnimi potrebami,
jih usmerjajo in jim stojijo ob strani. Pokažejo, kako brezpogojno ljubiti brez občutkov
krivde, primerjav in sodb. V ta namen organizirajo tudi delavnice, predavanja, srečanja in
sprostilne urice za starše.
Vesna in Alenka sta že kmalu po ustanovitvi društva začeli razmišljati, kako bi pokrili njegove
najosnovnejše stroške, ob tem pa ju je naprej gnala tudi želja, da bi otroke z lažjo in zmerno
duševno motnjo v razvoju po njihovem končanem šolanju vključili v delo. Po zakonu namreč
teh otrok ni možno zaposliti, a zaradi želje po delu obstaja pri otrocih v starostni skupini od
18 do 26 leta (in seveda tudi pri njihovih starših in pedagogih) velika potreba po tovrstnem
povezovanju in vključevanju v običajno (delovno) okolje. Tako se jima je čez čas rodila
zamisel o Naši trgovin'ci, prodajalni z rabljenimi oblačili, modnimi dodatki, čevlji, torbicami,
knjigami in igračami.
Zadovoljne stranke so posebno domžalsko prodajalno hitro začele polniti z rabljenimi
stvarmi, izkupiček od prodaje pa je namenjen za pokrivanje stroškov delovanja društva ter za
njegovo rast in razvoj.
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6.2 Naša trgovin'ca
Naša trgovin'ca se je v srca vseh, ki z darovanjem prinesenega blaga ali pa z nakupom
ponujenega v trgovini pomagajo otrokom z lažjimi in zmernimi duševnimi motnjami v
razvoju, zasidrala predvsem zaradi svojega dvojnega poslanstva:


vključevanja omenjenih otrok v običajno življenje (»Neverjetno, kako jim delo v Naši
trgovin'ci dviguje moč, saj se tako počutijo uveljavljene in sprejete,« trdita Vesna in
Alenka)



ter zaradi svoje velike težnje po ponovni uporabi.

Prav noben kos oblačila, ki ga prinesejo v to posebno prodajalno, namreč ne zaide na
smetišče. Nasprotno, Alenka, ki je že od prej vešča prodaje oblačil in je po duši velika
estetinja, s svojimi sedmimi mladimi vestnimi sodelavci, s katerimi so se povezali prek OŠ
Roje, domžalske šole za otroke s posebnimi potrebami, skrbno pregleda vsa podarjena
oblačila, nato jih skupaj sortirajo, označijo in določijo, katera so primerna za nadaljnjo
prodajo in katera bodo našla svoje drugo življenje v obliki novih oblačil.
Sprva so v trgovini – poleg vse omenjenih stvari iz druge roke – prodajali večinoma le
unikatne hlače, izdelane iz različnih koščkov oblek, a ker so se te tako zelo dobro uveljavile
med strankami, si v prihodnje želijo razširiti tovrstni program na tunike, jakne, majice,
dodatke za dom ter še marsikaj.

Slika 10: Notranjost Naše trgovin'ce
(http://www.verjamemvate.si/galerija/)
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Naša trgovin'ca je prepredena s pozitivno energijo, ki jo poleg kupcev v prvi meri izžarevajo
mladi s posebnimi potrebami, ki delajo v njej po nekaj ur na dan. V delu, jih pohvalita Vesna
in Alenka, so resnično odlični: eni so izvrstni trgovci, drugi uživajo v sortiranju oblačil, tretji
v opremljanju robe ali pospravljanju itd. Prav zaradi energije, ki jo mladi vlagajo v delo, si
gonilni sili društva Verjamem vate želita, da bi bili mladi nekoč lahko nagrajeni tudi s
plačilom. Zdaj jih nagradita tako, da jih odpeljeta na kavo in rogljiček ali pa jih razveselita s
kakšnim kosom ali čim drugim iz trgovine. »Res si prizadevava, da bi se mladi prek dela čim
bolje integrirali v lokalno okolje, ki jih je v trgovini odlično sprejelo. Ob tem morava
pohvaliti tudi prijazno podporo domžalskega okolja. Želiva pa si, da bi najinim željam za
širitev dejavnosti našega podjetja prisluhnila tudi država,« razkrivata Vesna in Alenka svoje
načrte za prihodnost.
Kdor ju pozna, ve, da jima bo vse zastavljeno tudi uspelo. Zato, ker sta vztrajni in potrpežljivi.
Zato, ker sta se naučili vse navidezne težave že zdavnaj sprejeti kot izziv in možnost za
osebnostni napredek. Zato, ker se vsega lotevata predano in srčno. Pa tudi zato, kot hvaležno
zaključita ob koncu našega druženja, ker jima ob strani stojita ljubeča partnerja, ki ju
podpirata pri njunem delovanju in tako kot oni verjameta, da gre v življenju dobro z dobrim.
Naša trgovin’ca je locirana v Domžalah, na Ljubljanski cesti 104.
Njihov slogan je iz rok v roke za dober namen. V njej prodajajo rabljena, a lepo ohranjena
ženska in otroška oblačila, igrače, knjige, nakit, keramične izdelke in pa izdelke domačih
ustvarjalcev.

Slika 11: Zunanjost Naše trgovin'ce
(http://www.verjamemvate.si/galerija/)
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Darovane stvari skrbno pregledajo, očistijo, če je potrebno popravijo in jih vrnejo v življenje.
Prodajajo jih po ugodnih in dostopnih cenah. Prihodek od prodaje je namenjen delovanju
društva Verjamem vate.
Naša trgovin’ca je posebna trgovina, saj v njej pomagajo mladi, ki se zaradi svojih značilnosti
ne morejo redno zaposliti. Na ta način so dobili možnost, da tudi oni naredijo nekaj koristnega
in spodbujajočega ter ovrednotijo svoje življenje.
6.3 SWOT analiza
SWOT analizo sem naredila na podlagi socialnega podjetja Društva Verjamem vate.
Predstavila sem njihove prednosti, slabosti, nevarnosti in priložnosti.

Prednosti:
ljudje so vedno bolj
ozaveščeni,
motiviranost,
edina trgovina v
Domžalah.

Priložnosti:
v Domžalah ni
konkurence,
trend (vse več ljudi
kupuje v "second
hand" trgovinah).

Slabosti:
premalo začetnega
kapitala,
stroški poslovanja,
pomanjkanje
finančnih sredstev za
zaposlene.

Nevarnosti:
premalo sredstev v
proračunu države,
nova konkurenca,
sprememba zakona
o socialnem
podjetništvu.

Slika 12: SWOT analiza

Njihova prednost je, da so edina trgovina v Domžalah. To pomeni, da nimata konkurence, da
sta motivirani zaradi svojih otrok. Ljudje so vedno bolj ozaveščeni glede »second hand«
trgovin, saj jim ni tuje kupovati v takšnih trgovinah. Ker ljudje poznajo tovrstne trgovine in
jim zaupajo, lažje tudi prodata kakšen kos oblačila. Med njune prednosti se šteje tudi
sodelovanje na različnih razpisih, ki bi jima lahko finančno pomagali.
Slabosti so, da sta imeli premalo začetnega kapitala, velike stroške poslovanja in jima
trenutno manjka finančnih sredstev za plače zaposlenih, saj so vsi razen šivilje prostovoljci.
Zaradi velikih stroškov trenutno tudi ne moreta uresničiti vseh svojih načrtov. Slabost je tudi,
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da so nekatera socialna podjetja na slabem glasu in posledično to vpliva tudi na njuno
socialno podjetje.
Priložnost je v tem, da v Domžalah nimata konkurence na področju »second hand« trgovine,
da so te trgovine vedno večji trend in jih ljudje vedno bolj poznajo ter v njih kupujejo.
Nevarnosti pa so, da bi država spremenila zakonodajo o socialnem podjetništvu ter s tem
podjetju povzročila dodatne stroške. Nevarnost predstavlja tudi konkurenca, saj bi to
pomenilo, da bi si dobiček morali deliti. Premalo sredstev v proračunu države pa pomeni tudi
manj sredstev za podjetje.
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7 ANALIZA
Intervju sem opravila z Alenko Žnidarič, eno od soustanoviteljic društva Verjamem vate. V
intervjuju sem želela predstaviti socialno podjetje, ki ga vodi Alenka z Vesno. Spoznati sem
želela, kako deluje to društvo, na osnovi česa sta se odločili, da ga ustanovita in kako je
zakonsko urejeno. Pridobiti sem skušala mnenje, ki ga imata o socialnem podjetništvu v
Sloveniji.
7.1 Intervju
1. Zakaj ste se odločili za socialno podjetje? Kaj vas je navdihnilo?
Na začetku ideja sploh ni bila socialno podjetje. Odločili sva se za odprtje socialnega podjetja
zato, ker imava obe z Vesno otroka s posebnimi potrebami. Skupaj sva prišli na idejo o
odprtju društva, da bi se otroci družili, starši pa bi si pomagali. Tako sva ustanovili društvo,
socialno podjetje pa je prišlo kasneje.
2. Ali je bil začetek težak? Kdo vam je pomagal?
Začetek je bil težak. Sami sva videli potrebo po tem, da bi odprli društvo, ker ko otroci
končajo osnovno šolo nimajo druge možnosti razen zavoda. Zavodi pa so trenutno
prezasedeni, saj je čakalna doba 10 let.
3. Kako pa je bilo s kapitalom na začetku? Ste začetni kapital prispevali sami ali ste
pridobili tudi evropska sredstva?
Začetni kapital sva prispevali sami, država ni prispevala ničesar. Občina je sicer donirala
nekaj sredstev. Dobili sva tudi evropska sredstva, ki sva jih vložili v trgovino. Tako sva
trgovino povečali, odprli šivalnico, nekaj pa vložili tudi v reklamo.
4. Koliko časa deluje društvo Verjamem vate?
Društvo oziroma socialno podjetje deluje leto in pol in sva prvi, ki imava socialno podjetje v
Domžalah.
5. Koliko članov trenutno šteje vaše društvo?
Trenutno smo to jaz (Alenka), Vesna, Stanka (prostovoljka), šivilja in otroci, ki prihajajo. Vsi
mi smo prostovoljci razen šivilje, ki je zaposlena in dobiva plačo.
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6. Kako pa ste prišli na idejo o trgovini?
Ker sva morali društvo nekako financirati, sva prišli na idejo, da bi na sejmu, ki ga izvaja
radio Hit, prodajali oblačila, ki sva jih poiskali v svojih omarah. Tam so bili tudi naši otroci,
prodajali so oblačila, pisali račune itd., da so ljudje videli, kam bo šel denar od prodaje
oblačil. Bili smo zelo uspešni, zato sva se z Vesno odločili, da odpreva trgovino.
Funkcionirala naj bi tako, da bi ljudje oblačila, ki jih ne potrebujejo, prinesli k nam, mi bi jih
prodali in tako financirali društvo.
7. Kako se podjetje financira? Od kod pridobivate sredstva za financiranje plač in
ostalih stroškov (najemnina)?
Podjetje se financira s prodajo oblačil v trgovini. Trenutno plačo prejema samo šivilja, vsi
ostali smo prostovoljci. Prostor je v Vesnini lasti, tako da najemnine ni, ostale stroške, kot so
voda, elektrika itd. pa, kot sem že omenila, pokrijemo s prodajo oblačil.
8. Ali z ustvarjenimi prihodki pokrivate vse stroške? Ste že ustvarili dobiček?
Za zdaj prihodkov še ni toliko. Poplačamo stroške za vodo, elektriko in plačo za šiviljo.
Trenutno še nimava velikega zaslužka, zato potrebujeva pomoč. Za zdaj sva obe prostovoljki,
vendar se v prihodnosti vidiva, da bi bili zaposleni tukaj.
9. Kdo so vaše stranke? Kdo so vaši dobavitelji? Kdo so vaši konkurenti?
Stranke so stanovalci v bližini, prišli pa so tudi že iz Ljubljane, Maribora, Vrhnike, saj jih
zanimajo naše stvari, ker so unikatne. Dobavitelji so ljudje, ki nama nosijo oblačila, ki jih ne
potrebujejo. Konkurence vsaj tukaj v Domžalah ni. Mislim pa, da je nekaj konkurence zdravo,
saj se tako še bolj trudiš in izboljšaš.
10. Kateri so največji izzivi, s katerimi se srečujete pri vodenju in upravljanju trgovine?
Največji izziv menim, da predstavlja usklajevanje časa. Ko imaš stranke, ne moreš vsega časa
posvetiti otrokom, ki so v trgovini. Zanje pa je treba skrbeti vsako minuto, narediti načrt, da
jim ni dolgčas itd. K nam pa prihajajo prostovoljci v okviru predmeta prostovoljstvo iz
osnovnih in srednjih šol. Tako nam oni malo olajšajo situacijo in se z njimi ukvarjajo.
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11. Ali imate s strani države kakšne bonitete kot podjetje, ki pomaga ljudem z motnjo v
duševnem zdravju?
S strani države ni nobene finančne podpore ali bonitete. Mislim pa, da ko se izkažeš na nekem
področju, ti tudi država prisluhne. Računava na pomoč države v prihodnosti, da bi lahko
zaprosili tudi za koncesijo in podjetje razširili.
12. Imate kakšne načrte za prihodnost? Odprtje še kakšne trgovine?
V načrtu imava odprtje spletne trgovine, kjer bi prodajali oblačila. Načrtujeva pa tudi odprtje
dnevnega centra, pri tem naju podpira tudi občina. Tja bi prišle osebe z duševnimi motnjami
kot v neko dnevno varstvo, kjer bi sodelovali v trgovini in šivalnici. Vendar bi tukaj lahko
delale le osebe z lažjo ali zmerno motnjo.
13. Kaj bi predlagali oziroma svetovali tistim, ki razmišljajo o ustanovitvi socialnega
podjetja?
Menim, da če ima nekdo voljo in dobro oziroma inovativno idejo, da se da narediti marsikaj.
Biti morajo samozavestni in verjeti v svojo idejo.
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8 SKLEP
Socialno podjetje je pojem, ki tudi v Sloveniji v zadnjih letih pridobiva vedno večji pomen.
Predstavlja izziv pri uvajanju novih oblik zaposlovanja težje zaposljivih oseb, na drugi strani
pa igra pomembno vlogo pri razvoju gospodarskih dejavnosti.
Socialno podjetništvo je za Slovenijo relativno nov pojem, vendar imamo bogato tradicijo in
zgodovino zaposlovanja invalidov, ki spadajo v skupino težje zaposljivih oseb. Imamo
invalidska podjetja, ki zaposlujejo predvsem osebe s statusom invalida, veliko slabše pa je
poskrbljeno za druge težje zaposljive osebe, ki statusa invalida ne morejo ali nočejo pridobiti.
Intervju, ki sem ga opravila z go. Alenko Žnidarič, me je privedel do pomembnih zaključkov.
Z njenimi odgovori in raziskovanjem teme sem prišla do ugotovitev, ki mi bodo pomagale pri
postavljenih hipotezah.
Prvo hipotezo (H1: Socialna podjetja svoje delovanje financirajo sama) lahko zavrnem, saj
se je izkazalo, da kljub temu da Vesni Vehovec in Alenki Žnidarič država ni pomagala pri
ustanavljanju društva, je evropski sklad tisti, ki pomaga pri sofinanciranju socialnih podjetij.
Iz tega lahko sklenem, da hipotezo 1 (Socialna podjetja svoje delovanje financirajo sama)
zavrnem.
Moja druga hipoteza (H2: Država bi morala bolj pomagati socialnim podjetjem pri
financiranju) se je potrdila pri vprašanju št. 11, ko je ga. Alenka odgovorila, da s strani
države ne dobivata nobene bonitete ali finančne pomoči.
Iz odgovorov lahko sklenem, da hipotezo 2 (Država bi morala bolj pomagati socialnim
podjetjem pri financiranju) potrdim.
Tretjo hipotezo (H3: Zakonska ureditev socialnega podjetništva je v Sloveniji bolj urejena
kot v Evropski uniji) zavrnem, saj se je izkazalo, da je v Sloveniji zakonodaja še nedodelana,
država premalo pripomore k uspehu socialnih podjetij. V tujini, predvsem v Evropski uniji, pa
imajo podjetja veliko več podpore s strani države in tudi zakoni so bolj urejeni.
Iz tega lahko sklenem, da hipotezo 3 (Zakonska ureditev socialnega podjetništva je v
Sloveniji bolj urejena kot v Evropski uniji) zavrnem.
V Evropski uniji oziroma v vsaki državi članici socialno podjetje predstavlja nekaj drugega,
vendar pa imajo skupne značilnosti. Socialno podjetništvo je novejši pristop reševanja
brezposelnosti z ustvarjanjem novih delovnih mest na odprtem konkurenčnem trgu.
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Poleg ustvarjanja delovnih mest je za socialno podjetništvo značilno tudi opravljanje
družbeno koristnih dejavnosti. To je predvsem pridelava eko hrane, mladinsko delo, socialni
turizem.
Socialno podjetništvo je tema, ki je zanimiva za podjetnike in javnost. Je oblika podjetništva,
ki deluje v javno dobro ter v sodelovanju z okolico. Pomembno je to, da okolju in skupnosti, v
kateri deluje, ustvarja pozitivne učinke.
Menim, da so možnosti za razvoj socialnega podjetništva v Sloveniji zelo dobre. Slovenci
lahko postanemo konkurenčni ostalim evropskim državam, vendar bo potrebnega še nekaj
dela, da ljudje sprejmejo to obliko podjetništva. Za zgled in motivacijo si lahko postavimo
nekaj zelo uspešnih domačih pa tudi tujih socialnih podjetij.
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