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POPOTNICA PRIROČNIKU 

Priročnik je nastal v okviru projekta Moja ideja, moja prihodnost: spodbujanje socialnega 

podjetništva na podeželju, ki ga je sofinancirala Evropska unija iz programa Erasmus+: Mladi v 

akciji. Nastanek tega priročnika kot tudi projekta je spodbudila situacija v kateri smo se znašli 

mladi, ne samo v Sloveniji, temveč v vsej Evropi. Rešitev za izboljšanje socialnega, 

ekonomskega, gospodarskega in družbenega položaja mladih vidimo v socialnem 

podjetništvu. Socialno podjetništvo namreč predstavlja velik potencial za socialno integracijo 

in zaposlovanje ter odlično prilagojenost lokalnim izzivom. Socialno podjetništvo krepi 

družbeno solidarnost in kohezijo, spodbuja sodelovanje ljudi in prostovoljsko delo, krepi 

inovativno sposobnost družbe za reševanje socialnih, gospodarskih, okoljskih in drugih 

problemov, zagotavlja dodatno ponudbo proizvodov in storitev, ki so v javnem interesu, 

razvija nove možnosti zaposlovanja, zagotavlja dodatna delovna mesta ter socialno integracijo 

in poklicno reintegracijo najbolj ranljivih skupin ljudi na trgu dela. 

Socialno podjetništvo seveda ni sociala oz. življenje na račun subvencij države. Tudi ni 

marketinški prijem, namenjen pritegnitvi strank. Socialno podjetništvo zahteva vestno in trdo 

delo kot vsaka dejavnost in večinoma ne prinaša višje dodane vrednosti in visokega zaslužka, 

je pa lahko učinkovit odgovor na družbene in socialne spremembe v okolju, v katerem delamo 

in živimo.  

Spodbujanje mladih pri razvoju podjetniških idej in prvih korakih v socialno podjetništvo je 

tako lahko učinkovit pristop pri zmanjševanju brezposelnosti med mladimi ter ustvarjanju 

nove zaposlitvene perspektive, ne le na regionalni, temveč tudi na nacionalni in evropski ravni. 

Velikokrat se želimo podati na novo pot, pa ne vemo točno, kako bi se tega lotili. Zato je naše 

poslanstvo, da poleg podajanja priročnih vsebin mlade ozaveščamo o potencialu socialnega 

podjetništva. Upamo, da vam bo ta priročnik v pomoč pri bogatitvi vašega znanja, podjetniške 

poti in dela.  

Z izdelavo tega priročnika smo želeli poenostaviti vaše prve korake v socialno podjetništvo ali 

pa vam to področje zgolj orisati, zato smo na enem mestu zbrali nekaj ključnih informacij. 

Priročnik je rezultat prizadevanj skupine mladih iz Slovenije, Italije in Francije pod budnim 

spremstvom mentorjev. 
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VSEBINA IN UPORABA PRIROČNIKA 

Pri pripravi priročnika smo si prizadevali zajeti ključne informacije za vaše prve korake v socialno 

podjetništvo, predstaviti praktične primere delujočih socialnih podjetij ter vam tako pomagati pri 

odkrivanju potencialov socialnega podjetništva. Želimo, da socialno podjetništvo postane tako izziv kot 

priložnost za vašo prihodnost na področju zaposlitve. V osnovi je precej podobno klasičnemu 

podjetništvu, le motivi in načini so različni.  

Priročnik je sestavljen iz naslednjih delov: 

1. Kaj je socialno podjetništvo in kdo je socialni podjetnik 

Predstavljamo temeljno vrednoto socialnega podjetništva. 

2. SWOT analiza socialnega podjetništva  

Pripravljen je krajši pregled SWOT analize socialnega podjetništva v posamezni državi. Pod 

drobnogled smo vzeli štiri aspekte socialnega podjetništva v Sloveniji, Italiji in Franciji, in sicer 

prednosti, slabosti, priložnosti ter nevarnosti. SWOT analiza je namreč ena najpogostejših in 

najbolj popularnih analiz v sklopu podjetništva. Končna strategija je, da gradimo na 

prednostih, odpravimo pomanjkljivosti, izkoristimo priložnosti ter se izognemo nevarnostim. 

SWOT analizo lahko apliciramo na katero koli področje in zato je tako široko uporabna. Prav 

tako je tudi izjemno lahko razumljiva. Običajno je tudi pomembni sestavni del poslovnega 

načrta. 

3 in 4. Značilnosti nacionalnega trga dela in pravna ureditev socialnega podjetništva 

Pripravljen je krajši pregled značilnosti nacionalnega trga dela in zakonodaje, vezane na 

socialno podjetništvo, v Sloveniji, Italiji in Franciji.  Za Evropsko unijo socialno podjetništvo 

predstavlja potencial prihodnosti.  

5. Od ideje do uspešne podjetniške zgodbe 

Zbrane so informacije, ki nam bodo olajšale delo, če se bomo podali v socialno podjetništvo: 

nekaj o ideji, viziji, misiji; kako analizirati trg in preveriti podjetniško idejo; nasveti za marketing 

in prodajo; kako izdelati letni načrt dela; vaš finančni načrt; kako pridobiti denar za zagon 

socialnih podjetij in še nekaj malega o vodenju socialnega podjetja. 

6. Primeri dobrih praks  

Primeri dobrih praks so predstavljeni s pomočjo kratke predstavitve socialnega podjetja ter 

oris osnovno dejavnost podjetja. Predstavljeni so primeri dobrih praks socialnih podjetij iz 

Slovenije, Italije in Francije. 
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KAJ JE SOCIALNO PODJETNIŠTVO IN KDO JE SOCIALNI PODJETNIK 

Čestitamo! Te strani berete ker ste se odločili podati na pot socialnega podjetništva in se nekaj novega 

naučiti, ali pa želite svoje razpršene misli urediti v »mini poslovni načrt«. Brez skrbi, ne bomo vas 

obremenjevali z dolgočasnimi definicijami in kopico neuprabnih informacij. Želimo vam zgolj olajšati 

prvi stik s socialnim podjetništvom. 

V prihodnosti bo namreč pomembno gonilo zaposlovanja in reševanja družbenih problemov s pomočjo 

podjetniško naravnanih veščin predstavljalo ravno področje socialnega podjetništva. Socialna podjetja 

spreminjajo življenja ljudi in prinašajo pozitivne spremembe po vsem svetu. Njihove rešitve družbenih 

in okoljskih težav je mogoče razširiti in uporabiti v različnih državah, omogočajo pa bolj odprto, 

trajnostno naravnano in uspešno prihodnost za vse. 

Verjetno se na tej točki sprašujete kaj je tisto, kar klasičnega podjetnika loči od socialnega podjetnika. 

Vsekakor je temeljna kompetenca vsakega podjetnika prav tista, ki ji rečemo podjetnost. Bistvo 

socialnega podjetništva pa je ravno uporaba podjetniških veščin pri reševanju družbenih problemov. 

Socialni podjetnik zazna in  definira družbeni problem in poskuša najti rešitev, ki v sebi nosi podjetniško 

logiko. Če ste po naravi iznajdljivi, ustvarjalni, drzni, prepričljivi in imate zraven tudi čut za 

prepoznavanje priložnosti, potem ste v osnovi pravi človek za tovrstno življenjsko pot. Če želite biti na 

tej poti uspešni, boste morali dovolj zaupati vase .  

Kaj je torej temeljni cilj socialnega podjetništva? 

Socialno podjetništvo je oblika podjetništva z velikim čutom odgovornosti za družbo in ljudi. Motivi 

poslovanja so predvsem v razreševanju socialnih, gospodarskih, okoljskih in drugih problemov družbe 

na inovativen način. Osnovni namen te alternativne oblike podjetništva je tržno delovanje ob 

upoštevanju načel socialnega podjetništva, predvsem pa socialno podjetništvo pomaga k ustvarjanju 

novih delovnih mest za ranljive skupine oseb ter opravljanju družbeno koristne dejavnosti. 

Glavna razlika v primerjavi s klasičnimi podjetji je ta, da dobička praviloma ne delijo, temveč ga vračajo 

nazaj v podjetje. Socialno podjetništvo je povezovalno, saj spodbuja sodelovanje ljudi in prostovoljsko 

delo, ter na ta način krepi solidarnost v družbi. 

Socialno podjetništvo poleg delovanja po načelih neprofitnosti sestavljata še dve obvezni komponenti:  

• podjetniška ideja (ki rešuje družbeni problem) z vsebovanim poslovnim modelom 

• organizacijska struktura podjetja, ki temelji na demokratičnih načelih in na enakopravnosti 

vseh zaposlenih 

Socialno podjetništvo ustvarja visoke dodane vrednoti v finančnem smislu, dosega pa ogromen vpliv 

na skupnost, to pa je bistvo delovanja socialnega podjetja. Le-ta se pogosto borijo proti brezposelnosti, 

spodbujajo zdrav način življenja, zvišujejo prehransko samooskrbo, rešujejo kopičenje raznovrstnih 

odpadkov in materialov, ustvarjajo dostopne turistične produkte, se ukvarjajo z eko kmetijstvom, itd. 

Potrebno je poudariti, da so največji izzivi socialnega podjetništva tudi največje prednosti le-tega. 

Po ustanovitvi podjetja ter pridobitvi statusa socialnega podjetja ste šele na začetku poti. Vse je še pred 

vami. Na žalost tudi načrtovanja še ni konec. Sploh boste morali ob vsaki večji investiciji pripraviti vlogo, 

običajno tudi investicijski program ali poslovni načrt, in prepričati financerje, da ste prav vi vredni 

zaupanja. Pa še nekaj. Zmotno je misliti, da socialno podjetništvo država izdatno podpira z 
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nepovratnimi sredstvi. Žal, ali na srečo, to ne drži. Zato vam svetujemo, da se v socialno podjetništvo 

podate, če v sebi to resnično čutite. Socialno podjetje je podjetje in socialni podjetnik je v prvi vrsti 

podjetnik, ki mora obvladati vse podjetniške veščine. Predvsem pa so tukaj zagotovo pomembne tudi 

socialne veščine. Socialni podjetnik zna poslušati, je sočuten, sodelovalen, povezovalen, zna sprejemati 

raznolikost, je empatičen. 

Pa še majhen namig. V vaši bližini je zagotovo kakšen uspešen socialni podjetnik (ali podjetnica), ki vam 

bo z veseljem pojasnil vse svoje izzive, s katerimi se je soočil na poti do uresničitve svoje ideje. Povabite 

ga na kavo ali dve. Zagotovo so najboljše informacije tiste, ki prihajajo iz prve roke. Socialni podjetniki 

pa tudi točno vedo, kaj vse bi lahko naredili drugače, če bi se še enkrat odločali za podjetniško pot.  

»Socialnopodjetniška« pot ni lahka, ampak verjemite, da se dolgoročno obrestuje. Pomembna je za 

vas, vašo družino, prijatelje, skupnost, v kateri živite in v kateri delujete.  

Prihodnost socialnega podjetništva je svetla. Potrebno pa je imeti tržno delujočo idejo. 

Potrebujemo več domišljije.  

SWOT ANALIZA SOCIALNEGA PODJETNIŠTVA  

Preden se podate v socialno podjetništvo vas najbrž zanima kam točno usmeriti svoje poslovanje, 

katere vidike opustiti ali jih ojačati. Torej kakšni so potencialni socialnega podjetništva na nacionalni in 

evropski ravni, kje so vaše priložnosti in kje je teh nekoliko manj. 

Čeprav so na evropski in nacionalni ravni posamezne države sprejeti določeni ukrepi in strategije 

razvoja socialnega podjetništva ter sprejeta nacionalna zakonodaja o socialnem podjetništvu, kar 

pomeni veliko pridobitev in temelj kakovostnega razvoja, na tem področju še zmeraj obstaja nekaj 

težav, s katerimi se bo potrebno soočiti v prihodnjih letih. V nadaljevanju smo s pomočjo SWOT 

(Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats) analize proučili prednosti in slabosti ter priložnosti in 

nevarnosti v socialnem podjetništvu v Sloveniji, Italiji in Franciji.  

Bistveni del analize so predvsem prednosti in slabosti z namenom identifikacije ključnih potencialov 

razvoja, med tem ko nevarnosti in priložnosti omogočajo prepoznavanje zunanjih nevarnosti in 

priložnosti, ki jih ponuja širše okolje in na katere običajno nimamo vpliva. Končna strategija pri 

podajanju na pot socialnega podjetništva je gradnja na prednostih, upoštevanje slabosti, izkoriščanje 

priložnosti ter izogibanje nevarnostim. 

SWOT analizo socialnega podjetništva in socialnih podjetij v posamezni državi smo naredili na osnovi 

poznavanja dela organizacij v lokalnem okolju, ki so registrirana kot socialna podjetja, na podlagi 

pogovora z njihovimi ustanovitelji ter na podlagi različnih drugih informacij, ki smo jih zasledili. 

SWOT analiza socialnega podjetništva v Sloveniji 

PREDNOSTI 

• Močan čut za solidarnost in sočloveka. Ljudje preko različnih organizacij pomagajo sočloveku 
v stiski. Namen socialnega podjetništva pa je ravno reševanje nekega družbenega problema in 
zaposlovanje ranljivih skupin. 

• Dober sloves socialnega podjetja v javnosti. 

• Obstoj številnih iniciativ v lokalnih okoljih in vključevanje v njihove aktivnosti. 
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• Koriščenje različnih spodbud in podpor (državnih, EU …). EU daje velik poudarek projektom 
socialnega podjetništva in socialne vključenosti ranljivih skupin oseb na trgu dela (Evropski 
socialni sklad iz veljavne finančne perspektive 2013 -2020), ena od njih je tudi pobuda Od 
zibelke do zibelke (Cradle to Cradle), ki skrbi za prenos znanja in dobrih praks delovanja med 
socialnimi podjetji. 

• Koriščenje podjetniškega znanja in izkušenj podobnih podjetij v tujini. 

• V letu 2011 je bil sprejet Zakon o socialnem podjetništvu. Od takrat je število socialnih podjetij 
naraslo na več kot 260. Zakon omogoča poseben status, ki ga lahko pridobi neprofitna pravna 
oseba, s pomočjo katerega so zagotovljene določene prednosti pri pridobivanju javnih 
sredstev. 

• V začetku leta 2018 je bil sprejet Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o socialnem 
podjetništvu, ki odpravlja določene pomanjkljivosti. 

• Podporne organizacije, kot so regionalne razvojne agencije, ki v zadnjih letih uspešno 
spodbujajo razvoj socialnega podjetništva v manj razvitih regijah, kot je denimo podeželje. 
Med njimi so tudi vstopne točke VEM (tudi spletni portal VEM), kjer dobijo socialni podjetniki 
vse informacije na enem mestu. 

• Delavnice o socialnem podjetništvu v lokalnih okoljih: vezane predvsem na spodbujanje 
socialnega podjetništva pri mladih. 

• Ukrepi za investicijske podpore socialnemu podjetništvu na podeželju. 

• Družbena odgovornost in ravnanje v primerjavi z ozko profitno usmerjenostjo drugih podjetij. 

• Cilji razvojnih politik so naklonjeni razvoju socialnega podjetništva. 

• Obstajajo strategije, programi in dobre prakse spodbujanja socialnega podjetništva v 
državah članicah EU.  
 
SLABOSTI 
 

• Slabo razumljen pojem socialnega podjetništva. Zmotno je mišljenje, da socialna podjetja 
žvijo na račun države, od subvencij in razpisov. Tudi za socialno podjetje je potrebno imeti 
tržno delujočo idejo. 

• Nepravilna raba in zmeda pri rabi izrazov vezanih na namen, načela in cilje socialnega 
podjetništva. 

• Področje socialnega podjetništva je bilo dolgo časa zakonsko neurejeno. V preteklih letih 
vlade v socialnem podjetništvu niso videle potenciala. 

• Nezadostno razviti mehanizmi statističnega in analitičnega spremljanja socialnega 
podjetništva. Ti mehanizmi so pomembni zaradi vstopa novih socialnih podjetnikov v panogo, 
ki se običajno zanašajo na pretekle statistične podatke. 

• Neenaka obravnava določenih pravnih oblik podjetništva. 

• Obstoječe podporne mreže so medsebojno slabo povezane in premalo usmerjene v 
prepoznavanje priložnosti za razvoj socialnega podjetništva. 

• Z izjemo invalidov in registriranih brezposelnih oseb je premalo ukrepov za spodbujanje 
vključevanje drugih ranljivih ciljnih skupin. 

• Slab sloves nekaterih socialnih podjetij (npr. invalidska podjetja). 

• Pomanjkanje podjetniškega pristopa pri razvoju iniciativ uvajanja storitev/produktov 
socialnih podjetij. 

• Premalo zagonskega kapitala. 

• Nedomišljene poslovne ideje in umanjkanje strateškega pristopa. 

• Premalo raziskan trg za proizvode/storitve socialnega podjetja. 

• Pomanjkljivo znanje s področja trženja in slab marketinški pristop. 

• Nezadostno usposobljeni managerji v socialnih podjetjih. Na trgu dela je težko dobiti 
managerje, usposobljene za delo v neprofitni organizaciji. Od njih so zahtevana določena 
znanja, ki jih managerji v klasičnih podjetjih ne potrebujejo. V tujini imajo zunanjo podporo, 
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pomagajo jim socialni delavci, psihologi, po potrebi psihiatri. Kako bo na primer socialni 
podjetnik, ki mu zavod za zaposlovanje pošlje, ne da bi mu povedal, človeka, ki je v 
metadonskem programu, vedel, kako ravnati?  

PRILOŽNOSTI 

• Evropsko prepoznan potencial za prispevek k gospodarski rasti. Socialno podjetništvo 
predstavlja pomembno alternativo klasičnim gospodarskim oblikam. 

• Na ravni EU obstajajo dokumenti, predpisi in nabor ukrepov za pomoč socialnemu 
podjetništvu. EU si vse bolj prizadeva za vzpostavitev okolja, kjer bi bil možen razvoj socialnega 
podjetništva. 

• EU politika in strategija na tem področju vpliva na odločitve in aktivnosti v posamezni državi 
članici. V Sloveniji je v ospredju vladni strateški projekt Spodbujanje razvoja socialnega 
podjetništva, zadružništva in ekonomske demokracije. Cilj vladnega strateškega projekta je 
razviti sektor socialne ekonomije na primerljivo raven EU. Med pomembnimi ukrepi so 
priprava Strategije razvoja socialne ekonomije 2017 – 2027, sprememba Zakona o javnem 
naročanju – pridržana javna naročila za socialna podjetja, sistemska ureditev in integracija 
socialne ekonomije v vse ključne dokumente za pospeševanje podjetništva. ipd. 

• Obstajajo ukrepi/spodbude za vključevanje/zaposlovanje ciljnih skupin invalidov in težje 
zaposljivih brezposelnih oseb, registriranih na Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje. 

• Zakonodaja omogoča pridobitev koncesij za razvoj socialnih storitev in podpore razvoju 
podjetništva.  

• Obstoj podpornih organizacij (lokalne razvojne agencije, regionalne agencije, tudi občine), ki 
lahko spodbujajo razvoj socialnega podjetništva. 

• Prevzem predpisov EU v slovenski pravni red. 

• Oblikovanje celovitih podpornih mehanizmov za razvoj socialnega podjetništva na nivoju 
države. 

• Promoviranje socialnega podjetništva (medijska podpora), kar bo prispevalo k povečani 
prepoznavnost socialnega podjetništva v javnosti. S tem se bo tudi krepila odprtost okolja za 
socialno in delovno vključevanja oseb iz najbolj prizadetih skupin (v času brezposelnosti so te 
osebe še težje zaposljive). 

• Možnost oblikovanja prednostnih meril pri javnem naročanju (podobno kot za zelena javna 
naročila). 

• Oblikovanje prednostnih meril pri izboru projektov s področja socialnega podjetništva na 
javnih razpisih. 

• Potencial socialnega podjetništva na področju potreb starejših ljudi. Zaradi staranja 
prebivalstva se povečujejo potrebe po varstvu, zdravstveni oskrbi in vključevanju le teh v 
družbo. 

• Razširitev ukrepov na vse ranljive ciljne skupine. 

• Oblikovanje paketov ukrepov za podporo socialnemu podjetju v vseh fazah razvoja (študije 
izvedljivosti, uvajanje, rast in razvoj), ki bodo vezani tako na podjetje/iniciativo kot tudi na 
posameznike, ki se bodo v podjetju zaposlili. 

• Zmanjšanje pasivnih oblik socialnih pomoči z aktivnimi (spodbujanje zaposlovanja). 

• Povezava ukrepov nacionalne in regionalne/lokalne ravni. 

• Usposobitev nosilcev podpornega okolja na nacionalni/regionalni/lokalni ravni. 

• Valilnice podjetniških idej za socialna podjetja. 

• Povezovanje socialnih podjetij s klasičnimi, družbeno odgovornimi podjetji, s temeljnim 
ciljem prenosa znanja in resursov med podjetji.  
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NEVARNOSTI 
 

• Uporaba načel in mehanizmov na način, ki ni v skladu z vrednotami in načeli socialnega 
podjetništva. Zloraba socialnega podjetja lahko okrni ugled celotne panoge, predvsem na 
lokalnem nivoju. 

• Občutljivost na področju ravnanja z zaposlenimi iz ranljivih skupin. Socialna podjetja ne 
smejo postati kratkoročne rešitve za razvojne probleme (npr. brezposelnost ob gospodarski 
krizi). 

• Enačenje socialnega podjetništva z nevladnim sektorjem in s socialno politiko. Socialna 
podjetja poslujejo na trgu pod enakimi pogoji kot klasična. 

• Nezadostno prepoznan potencial socialnega podjetništva. Neusklajenost in nepovezovanje 
resornih ministrstev. Slednje predstavlja problem pri prijavljanju na razpise in pridobivanju 
javnih sredstev. 

• Premalo sredstev v letnem proračunu države za izvajanje ukrepov. 

• Nestimulativna davčna zakonodaja. 

• Pomanjkljivo razumevanje socialnega podjetništva in koristi tako na nacionalni kot tudi na 
regionalni/lokalni ravni. 

• Razpršeni in medsebojno neusklajeni zakonodajni okviri in podporni mehanizmi.  

 

SWOT analiza socialnega podjetništva v Italiji 

PREDNOSTI 

• Vgrajeni položaj socialnega podjetništva v Italiji - sektor socialne ekonomije se je rodil v Italiji 
v šestdesetih letih. V Italiji je tudi relativno bogato, dobro razvito in raznoliko okolje za socialna 
podjetja v primerjavi z drugimi evropskimi državami. To nudi dobro izhodišče za italijanska 
socialna podjetja. 

• Možnost pridobivanja obstoječih javnih in zasebnih finančnih sredstev za podporo socialnih 
inovacij in podjetništva.  

✓ Zasebno financiranje prek bank in finančnih institucij, kot so Unicredit, Banka Prossima, 
Boshova fundacija, UBI Banca in socialni skladi CGM, podjetje Oltre Venture in še 
drugih. 

✓ Evropska raven: program Interreg IVC (financiranje medregionalnega sodelovanja v 
Evropi) in pobuda za socialno podjetništvo - akcijski načrt (podpira razvoj socialnih 
podjetij, ključnih nosilcev socialnega gospodarstva in socialnih inovacij v tesnem 
partnerstvu z interesnimi skupinami v sektorju -  socialnim podjetjem olajša 
pridobivanje finančnih sredstev, pomaga povečati prepoznavnost socialnega 
podjetništva in izboljšati pravno okolje za socialna podjetja.)  

✓ Nacionalna raven: dober primer je program „Promocija in razvoj tretjega sektorja“ 
(Promozione e sviluppo del terzo settore). Njegovi cilji so: aktivno in zavestno 
sodelovanje organizacij tretjega sektorja, preglednost in poenostavitev postopkov, 
opredelitev dobrih praks, promocija in podpora zmogljivosti tretjega sektorja za 
spodbujanje večje vključenosti širše javnosti. 

✓ Lokalna raven: italijanski odbori/sveti in lokalne skupnosti so uvedli program „ Akcijski 
načrt za kohezijo (Piano di Azione per la Coesione), ki vključuje promocijo socialnih 
podjetij. Poleg tega je še tu program Jeremie, ki so ga financirali: sicilijanska regija, 
Etična banka in FEI, ki spodbuja socialno vključevanje in financiranje lokalnega razvoja 
za mala socialna podjetja in zadružno podjetništvo na lokalni ravni. 
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• Obstoječa mreža socialnih podjetij - na primer Forum tretjega sektorja na Siciliji združuje 
približno 40 reprezentativnih organizacij. Vključuje  zadruge, združenja in druge nevladne 
organizacije, ki se ukvarjajo s spodbujanjem socialne vključenosti, socialnim sodelovanjem, 
lokalnim sodelovanjem in izmenjavo orodij ter dobrih praks. 

✓ Takšna omrežja lahko igrajo pomembno vlogo pri razvoju sektorja s podporo, 
vodenjem in svetovanjem ter delujejo kot zagovornik tega sektorja. Na primer, 
konzorciji za socialne zadruge so najpogostejša podporna omrežja za socialna podjetja 
v Italiji in zagotavljajo usposabljanje in svetovanje svojim članom. 

✓ Mreže in mehanizmi vzajemne podpore so dobro uveljavljeni v Italiji. Družbene 
zadruge se pogosto združujejo v lokalne konzorcije, da bi bile učinkovitejše na trgu. 
Konzorciji so povezani v nacionalnih zveznih organih. 

• Pravni okvir, ki opredeljuje socialna podjetja - Italija je uvedla zakon o socialnih zadrugah 
(pravna oblika) in zakon o socialnih podjetjih (pravni status). 

• Dobra prepoznavnost - socialna podjetja so dosegla visoko raven prepoznavnosti in zanimanja 
med institucionalnimi, gospodarskimi in finančnimi skupinami v Italiji in Evropi. 

• Povečanje števila socialnih podjetij - pogoji v Italiji so zelo ugodni za razvoj in rast socialnih 
podjetij. 

 
SLABOSTI 
 

• Pomanjkljivosti v pravnem okviru - obstajata dve pravno priznani obliki socialnih podjetij: 
socialne zadruge in socialna podjetja ex lege. Institucionalizirane oblike socialnih podjetij ne 
zajemajo temeljnega bistva socialnega podjetja, ki vključuje tudi: 

✓ Neprofitne organizacije - nudijo socialne storitve in se osredotočajo na 
produktivne/koristne dejavnosti; 

✓ Druge organizacije (npr. tradicionalne zadruge in glavna podjetja), ki se osredotočajo 
na proizvodnjo in izmenjavo blaga in storitev, ne samo socialnega, ampak tudi 
splošnega interesa. 

• Pomemben vpliv in odvisnost od javnega sektorja – glavni vir prihodkov socialnih podjetjih 
predstavlja javno financiranje, kar je razvidno iz misij in aktivnosti socialnih podjetij, kot so 
integracija in zagotavljanje družbenih in socialnih storitev. (45% socialnih podjetij v Italiji ima 
javne organe kot svoje glavne stranke). 

• Zmanjšani javni prispevki - v odgovor na gospodarsko krizo je italijanska vlada zmanjšala 
razpoložljivost javnih sredstev v sektorjih, ki so temeljnega pomena za socialna podjetja, kot je 
sektor blaginje. To pa je zmanjšalo možnost širitve socialnih podjetij, glede povpraševanja v 
javnem sektorju. 

• Nezadostne strategije - podjetniške strategije in pobude socialnega gospodarstva običajno niso 
usmerjene k socialno ogroženim skupinam in socialnemu razvoju 

• Neenake priložnostmi - skupine z nizkimi dohodki, slabo izobraženi in druge socialno ogrožene  
skupine se običajno soočajo s težavami pri ustvarjanju novih podjetniških pobud. 

• Za socialna podjetja v Italiji ni oznak, sistemov označevanja ali sistemov certificiranja. 

• Informacijske asimetrije, ki vplivajo na odnose med socialnimi podjetji in vlagatelji: kreditna 
ocena se pogosto ne prilagaja značilnostim socialnih podjetij, zato je posledica tega dražji 
strošek financiranja. 

• Finančna ranljivost - socialna podjetja (zlasti zadruge) se pogosto soočajo s pomanjkanjem 
kapitala. (To je delno posledica zakonske obveznosti, da del svojih dobičkov usmeri v rezerve. 
Italijanska zakonodaja obvezuje zadruge, da v zakonsko rezervo namenijo 30% skupnega 
letnega dobička). 

• Težko zbiranje zasebnih finančnih sredstev - zakonske omejitve glede razdelitve dobička 
otežujejo privabljanje naložb zasebnih vlagateljev. 

• Socialna podjetja pogosto nimajo zadostnega znanja in zmogljivosti za zbiranje sredstev. 
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• Slaba sposobnost prilagajanja poslovnega modela potrebam različnih gospodarskih sektorjev, 
trgov in interesnih skupin. 

• Večina delavcev v socialnih podjetjih je prostovoljcev. To lahko privede do nižje produktivnosti 
zaposlenih in višjega preobrata le teh. 

 
PRILOŽNOSTI 
 

• Socialno podjetništvo predstavlja rešitev frustracij in izolacij, ki so nastale v tradicionalnem 
zasebnem in javnem sektorju kot posledica gospodarske krize. 

• Priložnost za sodelovanje v obstoječih omrežjih, sledenje primerov obstoječih dobrih praks in 
uporaba obstoječega zasebnega in javnega financiranja. 

• Priložnost za ustvarjanje novih delovnih mest in priložnosti na trgu dela ter prispevati k 
izboljšanju problematičnih razmer na italijanskem trgu dela. 

• Priložnost za izboljšanje gospodarskega in socialnega položaja socialno ogroženih skupin. 

• Priložnost, da se osredotočimo na socialno in ekonomsko ogrožene skupine, mlade, skupnosti 

na podeželju, osebe, z manj možnostmi za pridobitev finančnih pobud za samozaposlitev in 
podjetniške dejavnosti. 

• Spodbujanje solidarnost v italijanski družbi. 

• Velika/očitna potreba po tem, da socialna podjetja zagotovijo nove storitve ali se odzovejo na 
težave ranljivih  skupin, katere javni organi ne priznavajo ali jim ne pomagajo ali pa so izključeni 
iz socialnih storitev in ugodnosti. V zadnjih letih so se socialno-ekonomski problemi še povečali 
(priseljevanje, brezposelnost, naraščajoče število mladih, ki niso niti zaposleni nit vključeni v 
izobraževanje ali usposabljanje - NEET itd.) In vlada sama, tega problema ne zna/ ne more rešiti. 
Socialna podjetja lahko zapolnijo te vrzeli. 

• Priložnost za razvoj novih spretnosti in sposobnosti ranljivih skupin, spodbujanje izboljšav na 
področju zdravja, izobraževanja, zaposlovanja, spodbujanja krepitve zmogljivosti in 
vključevanja družbe. 

• Priložnost za socialna podjetja, da se osredotočijo na nove trge (zasebno povpraševanje) in 
postanejo bolj inovativna. 

• Priložnosti za socialna podjetja, ki se osredotočajo na mednarodni trg, in tam na primer uvajajo 
nove  izdelke in storitve, nove organizacijske strukture in nove distribucijske strukture 
komercialnega tipa. 

• Možnost, da bodo v prihodnosti socialna podjetja imela večji vpliv pri lobiranju 

• Priložnost za uporabo, upravljanje in oglaševanje zasežene lastnine. 
 
NEVARNOSTI  
 

• Stanje italijanskega gospodarstva je slabo - vztrajni simptomi/znaki gospodarske recesije, 
visoka stopnja brezposelnosti, velike razlike med visoko industrializiranim razvitim severom in 
kmetijsko-odvisnim južnim itd. predstavljajo precejšne nevarnosti  za nove podjetnike. 

• Veliko število obstoječih socialnih podjetij (NVO, združenj in zadrug) lahko povzroči povišano 
konkurenco v sektorju socialnega podjetništva. 

o 35.000 socialnih podjetij v Italiji (0,8% celotne poslovne populacije). 

• Težave pri pridobivanju finančnih sredstev za socialna podjetja. 

• Težave pri privabljanju uspešnih menedžerjev za nadaljnji razvoj podjetja, saj ponujajo 
socialna podjetja nižje plače v primerjavi z drugimi gospodarskimi sektorji 

• Morebitne zamude pri plačilih za opravljene storitve v javni upravi. Ta problem je še posebej 
očiten v trajnosti neprofitnih socialnih podjetij. 

• Naraščajoče povpraševanje po posodobljenih specifičnih tehničnih veščinah in velika 
nevarnost zastarelih spretnosti in znanja socialnih podjetnikov in delavcev - potrebno je 
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nenehno učenje. 
 

 

SWOT analiza socialnega podjetništva v Franciji 

PREDNOSTI 
 

• Pravni okvir, ki opredeljuje in podpira socialno in solidarnostno gospodarstvo. Zakon o 
socialnem in solidarnem gospodarstvu, ki je bil uveden 31. julija 2014, je namenjen podpori in 
razvoju socialnega in solidarnostnega gospodarstva. Cilji so raznoliki: 

✓ Prepoznati socialno in solidarnostno gospodarstvo kot inovativen in trajnosten način 
poslovanja in privabiti več javnih in zasebnih sredstev za organizacije ESS-ja. 

✓ Okrepiti omrežje interesnih skupin ESS-ja, ki bo dolgoročno pomagala sektorju. 
✓ Povrnitev moči zaposlenim, da so predhodno obveščeni o prodaji podjetja in pomagajo 

pri obnovi/okrevanju podjetij. 
✓ Ustvariti združenja v katere so vključeni zaposleni, proizvajalci, stranke in lokalne 

oblasti za krepitev trga dela in ustvarjanje novih delovnih mest. 
✓ Okrepiti lokalne politike trajnostnega razvoja in lokalne pobude interesnih skupin za 

spodbujanje delovnih mest, ki jih ni mogoče preseliti na cenejše lokacije. 
Zakon ESS-ja spodbuja ozaveščenost o socialnem in solidarnem področju ter podpira ta inovativen način 
poslovanja, ki obljublja spremembe za boljšo prihodnost. Združuje zgodovinske nosilce francoskega 
socialnega gospodarstva (združenja, vzajemne družbe, zadruge in fundacije) in nove oblike socialnega 
podjetništva, kot so komercialna podjetja, ki si prizadevajo za socialno korist in so zavezane načelom 
socialnega in solidarnostnega gospodarstva. 
 

• Institucionalno zastopanje in obstoječe omrežje 
✓ Visoki komisar za socialno in solidarnostno gospodarstvo ter socialne inovacije. V 

povezavi z ministrom za ekološko in solidarnostno tranzicijo mora visoki komisar 
spodbujati in izvajati vladno politiko razvoja socialnega in solidarnostnega 
gospodarstva. Podpreti mora družbene inovacije, spodbujati rast in nove panoge 
inovativnih in uspešnih projektov v partnerstvu z interesnimi skupinami celotne 
industrije in lokalnih oblasti 

✓ Visoki svet socialnega in solidarnostnega gospodarstva (CSESS) sestavlja 72 stalnih 
članov (lokalni in nacionalni izvoljeni predstavniki in predstavniki različnih 
gospodarskih interesnih skupin). Imenovani so za obdobje treh let. Glavna naloga 
CSESS-ja je zagotoviti dialog med interesnimi skupinami SSE ter nacionalnimi in 
evropskimi javnimi organi, da poda svetovalno mnenje o zakonih in predpisih, ki 
vplivajo na ESS; spodbujati ESS med mladimi in zagotavljati enakost spolov v ESS. 

✓ Francoska zbornica socialnega in solidarnostnega gospodarstva zagotavlja zastopanje 
in spodbujanje socialnega in solidarnostnega gospodarstva na nacionalni ravni. 
Zagotavlja zastopanje interesov socialnega in solidarnostnega gospodarstva 
nacionalnim javnim organom. Francoska država z njo sklene sporazum o akreditaciji. 
Francoski zbor zbira nacionalne organizacije, ki predstavljajo različne zakonske oblike 
družbenega in solidarnostnega gospodarstva ter predstavnike "Nacionalnega sveta 
regionalnih zbornic socialnega in solidarnostnega gospodarstva". 

✓ Nacionalni svet regionalnih zbornic za socialno in solidarnostno gospodarstvo 
(CNCRESS) združuje regionalne zbornice socialnega in solidarnostnega gospodarstva 
CRES (ki združuje sindikate, zveze in podjetja socialnega gospodarstva v regiji) za 
oblikovanje njihovega omrežja ter za olajšanje in spodbujanje razvoj ESS v regijah. 

✓ Mnoge druge organizacije predstavljajo glavno tematiko  socialnega in solidarnostnega 
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gospodarstva javnim oblastem. Predstavljajo in spodbujajo značilnosti svojega 
posebnega področja in njihovo vključenost v razvoj in spodbujanje socialnega in 
solidarnostnega gospodarstva. Združujejo večino glavnih nacionalnih skupin, ki jih 
sestavljajo številne zveze, sindikati (itd.), kot so splošna konfederacija SCOPS (zadružne 
in participativne družbe), francoska zveza združenj za varstvo narave in okolja itd. Te 
organizacije so na en ali drug način skoraj vedno povezane z zgoraj omenjenimi 
organizacijami. 

✓ V regiji Hauts-de-France obstaja tudi "Gibanje socialnih podjetnikov" (MOUVES), 
ustanovljeno leta 2010, in je prvi premik socialnega podjetništva v Franciji. Njihov cilj 
je postati nacionalni premik za socialno podjetništvo. Združuje in pomaga socialnim 
podjetnikom ter spodbuja ozaveščanje javnosti o vzroku socialnega podjetništva. 

 

• Različno financiranje, ki podpira socialno in solidarnostno gospodarstvo 
✓ Lokalna raven: 

Investicije lokalnih oblasti morajo biti družbeno odgovorne in morajo podpirati 
lokalni trajnostni razvoj. Odlok, objavljen leta 2015, določa prag 100 milijonov evrov, 
brez davkov. Višja finančna investicija zahteva od javnih investitorjev, da prilagodijo in 
objavijo načrt, ki spodbuja družbeno odgovorno javno naročanje. Določa tudi pogodbe, 
ki jih uporabljajo skupnosti za določitev števila njihovih naložb. 
Regija Hauts-de-France je vzpostavila več finančnih pomoči za socialno podjetništvo, 
kot so pomoč za socialne inovacije, pomoč pri strukturah ESS-ja ali pojav strukturne 
pomoči ESS-ja. 

✓ Nacionalna raven: 
Akreditacija ESUS (Solidarity of Social Utility) omogoča organizacijam socialnega in 
solidarnostnega gospodarstva, da izkoristijo posebne finančne pomoči in financiranje, 
kot je dostop do solidarnostnih varčevalnih/hranilnih računov za zaposlene in 
zmanjšanje davkov. 
NovEss. "Caisse des Dépôts" je bil uveden leta 2016 s pomočjo zasebnih in javnih 
investitorjev (BNP Paribas, Cardif, CNP Assurances, Crédit Coopératif, Ircantec in 
Mutuelle National Territorialle) z investicijskim skladom v višini 100 milijonov evrov za 
podporo organizaciji ESS-ja pri projektih, ki se ukvarjajo z socialnimi, zdravstveno-
socialnimi in energetsko tranzicijskimi področji. 
Socialno in solidarnostno posojilo (PESS). BPIFrance je to posojilo uveljavilo za 
podporo razvoja projektov organizacij ESS-ja. To posojilo podpira investicijske projekte 
družbe in podpira njen razvoj na socialnem, solidarnem, okoljskem in participativnem 
področju. Znesek posojila PESS se giblje od 10.000 do 50.000 evrov (najvišji znesek se 
giblje okrog 100.000 evrov v primeru posredovanja v regiji). 
Crowdfunding predstavlja še en način finančne pomoči organizacijam ESS-ja. 

✓ Evropska raven: 
Institucije Evropske unije so se dogovorile o programu EU za zaposlovanje in socialne 
inovacije (EaSI) s predlaganim proračunom v višini 815 milijonov EUR za obdobje 2014-
2020. Cilj je podpreti prizadevanja držav članic pri oblikovanju in izvajanju reform 
zaposlovanja in socialnih reform od evropskih do lokalnih ravni. 
Za pomoč pri socialnem in solidarnem gospodarstvu se lahko uporabljajo različna 
evropska sredstva, kot so evropski strukturni in investicijski skladi, evropski socialni 
skladi, evropski sklad za regionalni razvoj (itd.) in tudi programi, kot so projekti 
ERASMUS + ali INTERREG. 

 

• Povečanje organizacij ESS-ja: organizacije ESS-ja predstavljajo po mnenju ministra za ekološko 
in solidarnostno tranzicijo 13 % vseh zaposlenih v zasebnem sektorju (odvisno od regije). 
Zaposlenost v socialnem in solidarnem gospodarstvu se povečuje: v zadnjem desetletju se je 
število zaposlenih povečala za 24 % (v ostalem zasebnem sektorju za 7 %). Tukaj so podatki, ki 
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jih je objavil minister za ekološko in solidarnostno tranzicijo: 
 
                                                          

 
 

• Privlačnost socialnega in solidarnostnega gospodarstva: poročilo, ki se imenuje "Barometer 
socialnega podjetništva 2017", kaže, da je širša javnost, zlasti mladi, zelo zanima področje ESS-
ja. Glede na poročilo je 59% mladih med 18. in 24. letom starosti (in 41% vseh anketirancev) 
zanima delo na področju ESS-ja in 45% (in 24% vseh anketirancev), da bi ustvarili svoje lastno 
podjetje / dejavnost. 

• Komunikacijski razvoj socialnega podjetništva: na primer, v mestu Lillu je bil v zadnjih dveh 
letih organiziran forum z naslovom "24ur socialnega podjetništva!", z namenom da bi širšo 
javnost (podjetnike, študente itd.) lahko bolje seznanili s socialnim podjetništvom. 

 
SLABOSTI 
 

• premajhna prepoznavnost:  po poročilu "Barometra socialnega podjetništva 2017" pa  
komunikacijska kampanja še vedno ni posvetila dovolj pozornosti na sektor socialnega 
podjetništva. Samo eden od treh Francozov je slišal izraz "socialno podjetništvo" in 2 od 3 
Francozov o "socialnem in solidarnem gospodarstvu" (ESS). Kljub temu, da se od leta 2008 
število socialnih podjetij vsako leto povečuje, ostaja njihovo število še vedno nizko (od 15% do 
37% danes). Poleg tega stagnira število za ESS organizacije pri  61%. Slaba prepoznavnost in 
razumevanja pojma socialnih podjetij je razlog za stagnacijo v tem sektorju.  

• Pomanjkanje sredstev: V skladu z istim poročilom so socialni podjetniki prepričani, da je že z 
vsemi razpoložljivim sredstvi pomanjkanje finančnih sredstev največji izziv, s katero se srečujejo 
danes,  Za premagovanje te slabosti se številni socialni podjetniki pogosteje osredotočajo na 
zasebne vlagatelje. 

• Pomanjkanje partnerstev s podjetji 

• Zapletenost upravnih in pravnih vprašanj: vse pomanjkljivosti bi lahko delno pojasnili zaradi 
pomanjkanja transparentnosti podpornih organizacij v sektorju socialnih podjetij.  

• Razlikovanje mnenj : razlika med mnenji socialnih podjetnikov in širše javnosti glede 
prednostnih nalog socialnega podjetništva. V poročilu je na primer navedeno, da je v letu 2015 
širša javnost med največje izzive socialnega podjetništva navedla brezposelnost (54%), kriminal 
(32%), revščina (31%) in izobraževanje (23%). Socialni podjetniki pa so menili, da so podnebne 
spremembe in socialna kohezija (44% oziroma 43%), glavni izzivi. 

• Baze / centri  za organizacija ESS-ja so preveč lokalno naravnani: iniciative sociale in 
solidarnosti se pogosto izvajajo na lokalni ravni, kar ne spodbuja med-regionalne izmenjave 
izkušenj in zaradi česar se le te ne morejo uporabljati na nacionalni ravni. 

 
 
PRILOŽNOSTI 
 

ESS sektor v Franciji 

10 % of BDP-ja 
200.000 podjetij 

2.4 milijonov zaposlenih 
12 milijonov  prostovoljcev 

600.000 novih delovnih mest do leta 2020 
 

12 million volunteers 

600,000 new jobs by 2020 
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• možnost ustvarjanja večjega števila novih delovnih mest kot tradicionalna podjetja 

• Podpiranje socialno-ekonomskih inovacij in odpiranje novih področij preobrazbe družbenih 
modelov: lokalnih storitev, kratkih stikov, ekološkega kmetijstva, lokalnega razvoja, pravične 
trgovine, solidarnostnega financiranja, kulture, popularnega izobraževanja, prometa, 
stanovanj, zaposlovanja, nove tehnologije itd. in s tem sposobnosti odziva na izzive na 
podeželju in tudi v mestih (onesnaževanje, izključitve, diskriminacije, revščina brezposelnosti 
itd.) ... 

• Mobilizirati prebivalstvo in podpreti civilno zaščito glede teritorialnih vprašanj. 

• Ustvarjanje povezav in izboljšanje dialoga med prebivalstvom, socialnimi podjetniki, 
organizacijo ESS-ja, javnimi organi. 

• Izboljšati in razvijati spretnosti, zaposlovanje in gospodarske razmere socialno ogroženih 
skupin. 

• Podpirajte krožno gospodarstvo. 

• Izboljšati solidarnost, zaupanje in deljeno odgovornost med prebivalstvom. 
 
 
NEVARNOSTI 
 

• Zmanjšanje državnih subvencij: kot opozarja gibanje socialnega in solidarnostnega 
gospodarstva,  vlada ni le zmanjšala subvencije za organizacijo ESS-ja, temveč tudi za lokalne 
organe, ki so eden od glavnih investitorjev v organizacije  ESS-ja, kar je pripomoglo/vodilo k ... 

• Večje težave pri pridobivanju velikih vsot denarja / investicij: organizacija ESS-ja je odvisna od 
finančnih investicij  in postaja vse težje pridobiti te velike investicije, ki so bistvenega pomena 
za inovacije in napredek na novih trgih. 

• Zaviranje dela: združenja, ki zagovarjajo socialno in solidarnostno gospodarstvo skrbi nedavno 
zmanjšanje številnih subvencioniranih pogodb o zaposlitvi, ki predstavljajo pomembno 
nevarnost za združenja in podjetja ESS. 

• Povečanje regionalne konkurence: od uvedbe Zakona o novih teritorialnih organizacijah leta 
2015 se številni izvoljeni uradniki/predstavniki ljudstva, pritožujejo nad konkurenco med 
regijami. Zato ta konkurenca ne spodbuja sodelovanja med regijami in ne spodbuja splošnega 
napredka na področju socialnih inovacij. 

ZNAČILNOSTI NACIONALNEGA TRGA DELA   

Trg dela v Sloveniji 

Razmere na trgu dela se, po močnem poslabšanju med finančno gospodarsko krizo, ki je izbruhnila 

proti koncu leta 2008, izboljšujejo. Problem ostaja visoka starostna segmentacija, ki se kaže v nizki 

stopnji delovne aktivnosti mladih in starejših  ter velik delež dolgotrajno brezposelnih. Konec januarja 

2018 je bilo na zavodu za zaposlovanje registriranih 87.919 brezposelnih, kar je 3,4 odstotka več kot 

decembra 2017 in 15,2 odstotka manj kot januarja 2017. Stopnja registrirane brezposelnosti v Sloveniji 

je v januarju 2018 znašala 9,3 % (SURS 2018, ZRSZ 2018). 

Po najvišji gospodarski rasti, ki jo Slovenija beleži v letu 2017, v zadnjem desetletju strokovnjaki tudi v 

letu 2018 napovedujejo podobna gibanja, gospodarska rast bi namreč naj znašala kar 5,1 % (UMAR). 

Večja gospodarska aktivnost in optimizem po obdobju krize, stabilne razmere v trgovinskih partnericah 

Slovenije in pričetek črpanja sredstev iz nove finančne perspektive EU, ugodno vplivajo na 

zaposlovanje. Hkrati se zaradi zmanjševanja števila brezposelnih oseb zmanjšuje obseg brezposelnosti. 
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(EURES 2017). Čeprav je Slovenija po stopnji brezposelnosti med državami OECD na 13. mestu, se še 

vedno uvršča v spodnjo polovico članic.  

Pod povprečjem OECD je Slovenija glede na zaposlenost v ranljivih skupinah. Tako se Slovenija, v želji 

preprečevanja slabšanja zaposlenosti v ranljivih skupinah, spopada z izzivom boljše integracije socialne 

podpore in vzpodbud za zaposlovanje (OECD 2018). Tukaj ima svojo vlogo tudi socialno podjetništvo. 

Spodbude za zaposlovanje najbolj ranljivih skupin v Sloveniji med številnimi dokumenti določata Zakon 

o urejanju trga dela (ZUTD) in Zakon o socialnem podjetništvu (ZSocP) s 37. členom. Tako je v socialnem 

podjetništvu v Sloveniji  vse več priložnosti. 

 

Trg dela v Italiji 

Italijanski trg dela je podobno kot ostale države EU-ja močno prizadela gospodarska kriza v letu 2007. 
V zadnjih letih se razmere na trgu dela v državah OECD-ja  izboljšujejo in povprečna stopnja zaposlenosti 
se je v prvem četrtletju leta 2017. V Italiji se je zaposlenost vrnila skoraj na raven pred krizo, vendar je 
z 49,9 % še vedno med  tri  najnižje uvrščenimi državami OECD-ja. 
 
Poleg tega ostaja stopnja brezposelnosti pri 11,1 % tretja najvišja med državami OECD-ja in 4,5 odstotne 
točke višja od ravni pred krizo. Italijanski trg dela slabo deluje v smislu zaposlovanja in brezposelnosti. 
Italija je tik nad povprečjem OECD-ja samo glede kakovosti zaslužka med spoloma. V zadnjem desetletju 
je Italija pokazala nekaj izboljšav, pri čemer se je zmanjšal delež delavcev, ki se soočajo z 
preobremenitvijo z delom, in razlike v zaposlovanju za socialno ogrožene skupine. Italija je bistveno 
izboljšala vrzel v zaposlovanju starejših delavcev kot tudi za matere z otroki v manjšem obsegu. 
 
Vendar pa se izboljšanje stanja v Italiji kaže zelo neenakomerno v različnih skupinah znotraj trga dela. 
Stopnja vključenosti italijanskega trga dela je prav tako pod povprečjem. Zaposlenost med potencialno 
socialno ogroženimi skupinami, kot so matere z otroki, mladi, ki niso vključeni v redno izobraževanje ali 
usposabljanje, starejši delavci, imigranti/priseljenci in osebe z delno invalidnostjo, je peta najvišja med 
državami OECD. 
 
Italija še vedno mora uvesti Zakon o delovnih mestih, in mora še posebej okrepiti aktivacijske 
strategije, da bi se izognila tveganju nadaljnjega povečevanja deleža dolgotrajne brezposelnosti. 
V teh okoliščinah socialno podjetništvo ponuja  priložnost ustvariti nova delovna mesta, podpreti 
pobude za samozaposlitev in gospodarsko dejavnost ter tako prispevati k izboljšanju problematičnih 
razmer na italijanskem trgu dela in gospodarstvu kot celoti. 

 

Trg dela v Franciji 

Gospodarska kriza, ki je prizadela vse evropske trge v letu 2007, predstavlja večji problem v Franciji kot 
v  drugih evropskih državah. Dejansko je Francija ena od držav OECD-ja, kjer je brezposelnost še vedno 
visoka (9,5% v aprilu 2017) v primerjavi s stopnjo m  
 
Po oceni OECD-ja bi se morala stopnja brezposelnosti zmanjšati do konca leta 2018. Nova razprave o 
reformi trga dela v parlamentu so na dnevnem redu spomladi 2018. Socialno podporo je treba razširiti 
tudi na samostojne podjetnike in zaposlene, ki sami ponudijo odstop od dela. Medtem ko bodo nadzori 
nad iskanjem zaposlitve verjetno postali strožji. 
 
Danes lahko opazimo tendenco polarizacije na trgu dela v Franciji. Na primer, razpoložljiva delovna 
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mesta so na voljo za dve skupini: visoko usposobljeni in osebe brez kvalifikacij. Zato ljudje z vmesnimi 
kvalifikacijami vedno težje najdejo službo. Poleg tega pričakovanja na trgu dela naraščajo hitreje, zato 
je veliko ljudi prisiljeno sprejeti delovna mesta, za katera so preveč usposobljeni. To predstavlja tudi 
grožnjo ne kvalificiranim iskalcem zaposlitve, ki se bodo soočali z večjimi težavami pri iskanju novega 
delovnega mesta. 
 
Cilj socialnega podjetništva je ustvariti donosno ali stroškovno učinkovito gospodarsko dejavnost, ki se 
odziva na socialne in okoljske potrebe v okviru zasebne pobude, ki služi splošnemu interesu. Poudarek 
je torej na kombinaciji ekonomske učinkovitosti in družbenega cilja z namenom, da se gospodarski 
presežki ponovno naložijo v družbeno poslanstvo. V Franciji je ta pojem tesno povezan s socialnim 
podjetnikom. Sprememba konteksta, kriza države blaginje in usmeritev javnih politik v oblikovanje 
novih trgov sta ustvarila pogoje za začetek socialnega podjetništva. To je francoska priložnost v 
prihodnosti. 
 

PRAVNA UREDITEV SOCIALNEGA PODJETNIŠTVA 

Socialno podjetništvo v Sloveniji 

Še nekaj let nazaj socialno podjetništvo ni bilo prepoznano kot pomembnejši sektor za socialno 

ekonomski razvoj države. O socialnem podjetništvo se je v Sloveniji začelo opazneje govoriti po 

sprejemu Zakona o socialnem podjetništvu (ZSocP, Ur. l. št. 20/2011) leta 2011.  

Iz evidence socialnih podjetij, ki jo vodi Ministrstvo za gospodarski Razvoj in tehnologijo, je razvidno, 

da je bilo v februarju 2018 v Sloveniji registriranih 258 podjetij, med njimi največ društev, ustanov, 

zasebnih zavodov, zadrug in družb z omejeno odgovornostjo (d.o.o.). Ta številka je majhna v primerjavi 

z mednarodno statistiko, ki pravi, da je 4,5 % evropskega aktivnega prebivalstva vključenih v socialna 

podjetja (OECD,LEED). 

V Sloveniji je socialno podjetništvo vezano na neprofitni sektor. V Zakonu o socialnem podjetništvu 

(Uradni list RS, št. 20/11)  je socialno podjetništvo opredeljeno kot »trajno opravljanje podjetniške 

dejavnosti s proizvodnjo in prodajo proizvodov ali opravljanjem storitev na trgu, kjer ustvarjanje 

dobička ni glavni cilj podjetniške aktivnosti, temveč glavni cilj predstavlja doseganje socialnih oziroma 

družbenih učinkov«. Socialno podjetje pa je nepridobitna pravna oseba, ki pridobi status socialnega 

podjetja in je lahko društvo, zavod, ustanova, gospodarska družba, zadruga, evropska zadruga ali druga 

pravna oseba zasebnega prava, ki ni ustanovljena izključno z namenom pridobivanja dobička ter 

premoženja ne deli, prav tako ne deli ustvarjenega presežka prihodkov nad odhodki.  

Ciljne skupine zaposlovanja v socialnih podjetjih so predvsem ranljive ciljne skupine, ki so vključene v 

področje socialnega podjetništva z  namenom izboljšanja zaposlitvenih možnosti, pridobitev in krepitev 

sposobnosti, znanj, veščin in spretnosti, ter večjo konkurenčnost ranljivih skupin (invalidne osebe, 

ospiniki, dolgotrajno brezposelni, starejši brezposelni, odvisniki od alkohola in drog, pripadniki 

nekaterih etičnih skupin, prejemniki socialnih podpor, itd.)  

Dejavnosti socialnega podjetništva so precej široko zastavljene in vključujejo različna področja: zdravje, 

sociala, ekologija, turizem, mladinsko delo, znanost, varovanje zdravja, kultura, reševanje, šport, itd. 

Opredeljuje jih Uredba o določitvi dejavnosti socialnega podjetništva (Uradni list RS, št. 54/12, 45/14 

in 13/18).  
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Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti spodbuja razvoj socialnega 

podjetništva tudi prek javnih razpisov, ki se sofinancirajo iz sredstev Evropskega socialnega sklada. 

Sklad bo v obdobju 2014-2020 zagotovil sredstva v višini 80 milijard evrov za usposabljanje ljudi in 

iskanje zaposlitve, spodbujanje socialne vključenosti ter izboljšanje izobraževanja in usposabljanja. 

Socialna podjetja se lahko prijavljajo na razpise ukrepov aktivne politike zaposlovanja, ki so namenjeni 

povečanju zaposlitvenih možnosti brezposelnih oseb. Aktualni razpisi so objavljeni na spletni strani 

Zavoda RS za zaposlovanje. Za vsak razpis posebej so v razpisni dokumentaciji natančno opredeljeni 

pogoji za izvajalce (Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo). 

Temeljni dokumenti, ki urejajo področje socialnega podjetništva v Sloveniji so:  

• Zakon o socialnem podjetništvu in Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o socialnem 

podjetništvu (odpravlja določene pomanjkljivosti) področje sistemsko opredeljujeta, 

dopolnjuje ga Pravilnik o spremljanju poslovanja socialnih podjetij, katerega priloga je vzorec 

sklepa, ki ga zahteva 14. člen zakona (sklep ustanoviteljev ali pristojnega organa nepridobitne 

pravne osebe, da namerava poslovati kot socialno podjetje).; dejavnosti socialnih podjetij 

določata Uredba o določitvi dejavnosti socialnega podjetništva in Uredba o spremembah in 

dopolnitvah Uredbe o določitvi dejavnosti socialnega podjetništva; posebnosti računovodstva 

v socialnih podjetjih pa so določene v dokumentu SRS 40 – Računovodske storitve v socialnih 

podjetjih.  

• Strategija razvoja socialnega podjetništva za obdobje 2013-2016. Ukrepi za uresničevanje 

sprejetih strateških ciljev so opredeljeni v Programu ukrepov 2014 -2015 za izvajanje strategije 

razvoja socialnega podjetništva za obdobje 2013-2016. Strategija je postavila prve temelje 

razvoja socialnega podjetništva v Sloveniji. 

• Strategije razvoja socialne ekonomije 2017-2027 (v nastajanju).  

Pomembnejši premik  predstavlja Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o socialnem 

podjetništvu (ZSocP-A, Uradni list RS št. 13/18), ki je bil sprejet v začetku leta 2018. Novi zakon 

odpravlja nekatere pomanjkljivosti:  

✓ zahtevo, da mora socialno podjetje v roku enega leta od registracije zaposliti vsaj eno osebo, 

v roku dveh let od registracije pa vsaj dve osebi (ključen pogoj za zaposlovanje v socialnem 

podjetju je dovolj velik obseg prihodkov, ki jih ustvari na trgu), 

✓ odpravlja omejitev registracije statusa socialnega podjetja za invalidska podjetja in 

zaposlitvene centre, 

✓ ne razlikuje med socialnimi podjetji tipa A in B, 

✓ pozitivni družbenI učinkI se zagotavljajo ali iz naslova poslovne dejavnosti ali iz naslova 

zaposlovanja težje zaposljivih oseb. 

Do konca leta 2020 so predvideni različni finančni ukrepi spodbujanja razvoja socialne ekonomije, ki se 

navezuje na področje socialnega podjetništva:  

• V finančni perspektivi 2014-2020 je zagotovljenih 45 mio EUR nepovratnih in 11 mio povratnih 

sredstev za spodbujanja razvoja socialne ekonomije. 

• Podpora socialnim podjetjem v zagonski - start up fazi za obdobje 2016-2020 (3 mio EUR). 

• Podpora učnim izdelovalnim laboratorijem (Fab lab-ov), 3 pilotni projekti (2,3 mio EUR) in 10 

regionalnih učnih izdelovalnih laboratorijev (1,3 mio EUR). 

• Podpora vzpostavitvi regionalnih mrež podpornega okolja in mentorskih programov za 

podjetja socialne ekonomije za obdobje 2016-2020 skupaj (6 mio EUR). 
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• Podpora vzpostavljanju zadružnih poslovnih modelov (4 mio EUR) za razvoj poslovnih procesov 

višanja energetske in snovne učinkovitosti (energetske zadruge).  

• Oblikovanje finančnega instrumenta za socialna podjetja in delavske odkupe (6 mio EUR 

povratnih sredstev). 

• Podpora “učnim” socialnim podjetjem za usposabljanje ranljivih skupin na trgu dela (deficitarni 

poklici, ...) za obdobje 2016 -2020 (20 mio EUR).  

• Podpora izvajanju pilotnih programov socialnega vključevanja, deinstitualizacije in razvoja 

socialno varstvenih storitev podjetij socialne ekonomije za obdobje 2016 -2020 (10 mio EUR) - 

Podpora razvoju socialnega podjetništva na podeželju. 

Kako se bo razvijalo socialno podjetništvo v prihodnje je težko napovedati. Veliko bo odvisno od že 

napovedanih finančnih pobud in razpisov ter olajšanja birokracije (enostavnejše upravljanje in vodenje, 

manj birokracije, pomoč socialnim startupom, lokalne spodbude, itd.). Vsekakor imamo že dobro 

razvejano socialno ekonomijo, ki se kaže v velikem številu organizacij civilne družbe, prihodnje 

poslovanje pa bo odvisno od poslovnega okolja, ki bo moralo postati prijaznejše in spodbudnejše, ne 

pa bolj zahtevno in omejujoče, kot za profitno naravnano podjetništvo. 

Kako ustanoviti socialno podjetje? 
 

Socialno podjetje je poseben status, ki ga lahko ob izpolnjevanju pogojev iz Zakona o socialnem 

podjetništvu in Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o socialnem podjetništvu pridobijo 

nepridobitne pravne osebe ( npr. društvo, zavod, ustanova), pa tudi gospodarske družbe, zadruge ali 

druge pravne osebe zasebnega prava, ki niso ustanovljene izključno z namenom pridobivanja dobička. 

Ustanovitelji Socialno podjetje je poseben status, ki ga lahko ob izpolnjevanju pogojev iz 
Zakona o socialnem podjetništvu pridobijo nepridobitne pravne osebe, ( npr. 
društvo, zavod, ustanova), pa tudi gospodarske družbe, zadruge ali druge 
pravne osebe zasebnega prava, ki niso ustanovljene izključno z namenom 
pridobivanja dobička. 

Osnovni kapital Ni predpisan, vendar pa mora vloga za registracijo vključevati tudi dokazilo o 
višini morebitnih sredstev za začetek dela oziroma vrednosti premoženja pravne 
osebe. Ključen pogoj za zaposlovanje v socialnem podjetju je dovolj velik obseg 
prihodkov, ki jih ustvari na trgu. 

Ime V pravnem prometu mora socialno podjetje uporabljati svoj naziv ali ime s 
pripisom »socialno podjetje« ali okrajšavo »so.p.«. 

Postopek 
ustanovitve 

Za »ustanovitev socialnega podjetja« morate ustanoviti eno od nepridobitnih 
pravnih oseb  in zaprositi za pridobitev statusa socialnega podjetja. 
 
Oba postopka (to je postopek ustanovitve in postopek pridobitve statusa) je 
možno sprožiti istočasno, kar pomeni, da bo organ, pristojen za registracijo, ob 
sami ustanovitvi presojal tudi izpolnjevanje pogojev za pridobitev statusa 
socialnega podjetja. 
Vloga za registracijo nepridobitne pravne osebe, ki namerava poslovati kot 
socialno podjetje, mora poleg vsebine in prilog, ki jih določajo posebni predpisi, 
vsebovati še: 

• sklep ustanoviteljev ali pristojnega organa nepridobitne pravne osebe, 
da namerava poslovati kot socialno podjetje, 

• osebna imena, EMŠO, državljanstvo in naslov stalnega ali začasnega 
prebivališča vseh oseb, ki imajo pooblastilo za zastopanje in obseg 
pooblastil, 
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• dokazilo o višini morebitnih sredstev za začetek dela oziroma vrednosti 
premoženja. 

Enako vsebino mora imeti tudi vloga za spremembo akta o ustanovitvi 
(temeljnega akta), s katero se nepridobitna pravna oseba preoblikuje v socialno 
podjetje. 
 
Vlogo morate  predložiti na pristojni registrski organ, ki je odvisen od  osnovne 
pravno - organizacijske oblike: 

• za društva: upravna enota, 

• za zavod, gospodarsko družbo, zadrugo: okrožno sodišče, 

• za ustanovo: resorno ministrstvo. 
Registrski organ mora en izvod akta nemudoma posredovati Ministrstvu za delo, 
družino, socialne zadeve in enake možnosti, za vzpostavitev evidence socialnih 
podjetij in izvajanje nadzora. 

Akt o ustanovitvi 
socialnega 
podjetja 

Ustanovitveni akt mora: 

• opredeliti način upravljanja socialnega podjetja po načelu 
enakopravnosti, 

• določiti osebe, odgovorne za poslovodenje pri izvajanju dejavnosti 
socialnega podjetništva ter pogoje za njihovo imenovanje oziroma 
izvolitev in odgovornosti, 

• določiti nadzorni organ ter način izvolitve ali imenovanja članov 
nadzornega organa, mandatno dobo ter njihove pristojnosti, 
pooblastila in odgovornosti, 

• določiti, ali socialno podjetje v delo vključuje tudi prostovoljce,  

• določiti način udeležbe deležnikov (tj. zaposlenih delavcev, 
prostovoljcev) pri upravljanju (posvetovanje, obvezno mnenje ipd.),  

• določiti pravila vodenja poslovnih knjig in izdelave računovodskih 
izkazov socialnega podjetja ali določiti  pravila v posebnem  aktu in  

• določiti pogoje statusnega preoblikovanja socialnega podjetja in 
razpolaganje s premoženjem socialnega podjetja v primeru prenehanja. 

 

Več o ustanovitvi socialnega podjetja v Sloveniji najdete tukaj. 

Socialno podjetništvo v Italiji 

Čeprav  imajo lahko socialna podjetja v Italiji različne pravne oblike, je najpogosteje uporabljena 
zadruga. Po sprejetju zakona o socialnih zadrugah se je število socialnih zadrug povečalo. Število 
socialnih zadrug se je povečalo z malo več kot 2.000 pred uvedbo zakona na 11.264 dve desetletji 
kasneje (2011). 
 
Status ex lege socialnih podjetij je bil sorazmerno manj uspešen iz več razlogov: 

• Trajanje upravnega postopka, potrebnega za registracijo; 

• Stroški in dodatne odgovornosti, ki jih določa zakon, npr. minimalne kapitalske zahteve, zahteve 
glede socialnega poročanja itd .; 

• Odsotnost davčnih ugodnosti (ker so socialne zadruge na voljo fiskalne spodbude). 
 
V italijanskem kontekstu se socialno podjetništvo pogosto nanaša na neprofitni sektor. Izraz "socialno 
podjetje" se je v Italiji najprej uporabljal v osemdesetih letih 20. stoletja kot izraz, ki opisuje inovativne 
zasebne pobude, ki so jih ustanovile prostovoljne skupine, da bi zagotovile socialne storitve ali olajšale 
vključevanje socialno ogroženih ljudi na trg dela. Te pobude so bile prvotno ustanovljene z uporabo 
obstoječih neprofitnih pravnih oblik, vendar so bile leta 1991 z zakonom o socialnih zadrugah (pravni 

http://www.mgrt.gov.si/delovna_podrocja/socialno_podjetnistvo/
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status) (zakon št. 381/1991) pridobljene lastne posebne pravne podlage. V letu 2006 je bil uveden 
Zakon o socialnih podjetjih (Zakon št. 155/2006). Pomembna revizija tretjega sektorja in zlasti socialnih 
podjetij je leta 2017 potekala s Kodeksom tretjega sektorja (zakon št. 112/2017). 
 
Italijanska zakonodaja o socialnem podjetništvu obsega: 

• Zakon o socialnih zadrugah (1991) je ustvaril novo obliko zadrug. V nasprotju s tradicionalnimi 
zadrugami, ki so usmerjene predvsem v služenje interesov svojih članov, si socialne zadruge  
prizadevajo za socialne ali splošne cilje. Zakon razlikuje med socialnimi zadrugami, ki 
zagotavljajo socialne, zdravstvene in izobraževalne storitve (opredeljene s pravom kot socialne 
zadruge tipa A) in socialne zadruge, ki vključujejo socialno ogrožene osebe na delovna mesta 
(socialne zadruge tipa B). 

• Zakon o socialnih podjetjih (2006) določa pravno opredelitev socialnega podjetja in določa 
merila, ki jih mora organizacija spoštovati, da bi bila zakonsko priznana kot socialno podjetje. 
Ne ustvarja nove pravne oblike, ampak pravni statusa ali "etiketo", ki jo lahko pridobijo vse 
upravičene organizacije ne glede na njihovo lastništvo ali organizacijsko strukturo. Upravičene 
organizacije bi lahko bile teoretično tradicionalne zadruge, socialne zadruge, podjetja v lasti 
investitorjev (tj. delniške družbe) ali tradicionalna neprofitna podjetja (tj. združenja in 
fundacije). 

 
Zakon o socialnih podjetjih ne ustvarja nove pravne oblike ali nove oblike organizacije, ampak omogoča, 
da je organizacija zakonito priznana kot socialno podjetje, ne glede na njegovo pravno obliko. 
 

• Kodeks tretjega sektorja (zakon št. 112/2017 - Codice del Terzo settore, norma dell'articolo 1, 
zap. 2, črka b), della legge 6. junij 2016, n. 106) na novo opredelil prejšnjo pristojnost za socialna 
podjetja. V Italiji je socialno podjetje, ki je bilo že predmet zakona št. 155/2006, bilo izrecno 
razveljavljeno in zdaj ureja status socialnih podjetij zakonska uredba 112/2017. Kodeks tretjega 
sektorja je kot del splošne reforme italijanskega tretjega sektorja namenjen zapolnjevanju 
vrzeli prejšnje zakonodaje, z namenom da bi ponovno uvedli socialno podjetje kot 
organizacijski model tretjega sektorja. 
Zakon je uvedel širšo kategorijo podjetij z neprofitnim obsegom solidarnosti in javne službe, 
imenovane organi  tretjega sektorja. Med nje spadajo: prostovoljne organizacije, združenja za 
socialno promocijo, zadruge in socialna podjetja, pridružena omrežja, človekoljubna združenja 
in združenja v obojestransko korist. Izbira pravne oblike socialnega podjetja je odvisna od 
posebnih potreb, ki so osnova njene ustave. Neprofitna kategorija (ONLUS) ne sodi v 
klasifikacijo zakona št. 112/2017, ker je povezana izključno z davčno kvalifikacijo subjekta. 

 
Za pridobitev in ohranitev statusa "socialnega podjetja" iz zakonskega odloka 112/2017 morajo socialna 
podjetja opravljati določeno dejavnost za namene in načine, ki jih določa zakon. Tukaj so naštete 
naslednje: 

• Je zasebna pravna oseba. 

• Poslovna dejavnost mora biti v splošnem interesu. Zakon določa seznam poslovnih dejavnosti, 
za katere se šteje, da so v splošnem interesu za namen zadevnega zakona. Seznam se bo redno 
posodabljal. 

• Kot delovanje v interesu širše javnosti se šteje tudi zaposlovanje socialno ogroženih delavcev, 
tako da podjetje zaposluje  najmanj 30% delavcev iz socialno ogroženih skupin. 

• Cilj podjetja mora biti povezovanje z zagotavljanjem družbeno koristnih proizvodov ali storitev, 
odstotek prihodka, ki ga ustvari glavna dejavnost, ne sme biti nižji od 70%. 

• Zakon se nanaša na odsotnost dobička v socialnem podjetju, vendar odsotnost dobička ni 
popolna, saj zakon daje usmerjenemu cilju dobička in upravljavskih presežkov. Na primer, 
socialno podjetje je prepovedano plačevati svoje direktorje ali deležnike zunaj določenih 
mejnih vrednosti, ki jih določa zakon. 
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• Drugi del zakona obravnava upravljanje socialnega podjetja. Določa skupna osnovna pravila, ki 
jih morajo vsa socialna podjetja, ne glede na svojo pravno obliko, upoštevati, da ohranijo 
socialni status. 

• Zaradi preglednosti in odgovornosti zakon zahteva, da socialna podjetja pripravijo letne 
računovodske izpiske in socialna poročila. 

• Da bi zagotovili participativni značaj socialnega podjetja, je potrebno vključevanje delavcev, 
uporabnikov in drugih interesnih skupin. 

 
Davčna in finančna ureditev – dopolnitve zakona 112/2017 
 
Reforma tretjega sektorja namerava prispevati k "vzletu" socialnih podjetij v Italiji s spremembo 
pogojev financiranja in delitve dobička, tako da so socialna podjetja bolj "privlačna". 

1) Prvi davčni ukrep, predviden v čl. 18 je odbitek dobička in poslovnih presežkov, ki jih socialno 
podjetje da na stran in je uporabljeno  za opravljanje zakonske dejavnosti ali za povečanje 
sredstev. 

2) Drugi davčni ukrep (odstavki 3-6), izposojen iz sektorja inovativnih novih podjetij in inovativnih 
MSP, je davčna olajšava ali odbitek 30% naložb socialnega kapitala v socialna podjetja v obliki 
skupinskega podjetja ( tudi zadruga). 

3) Tretji ukrep (odstavek 8) je razširitev možnosti, da se tvegani kapital poveča preko spletnih 
platform (tako imenovana množična sredstva) družbam, ki so ustanovljena kot podjetja (tudi 
zadruge). 

 
Socialne zadruge – dopolnitve zakona 112/2017 
 
Kodeks tretjega sektorja potrjuje, da socialne zadruge (cooperative sociali) še vedno ureja zakon št. 
381/1991, čeprav se za socialne zadruge uporabljajo tudi nekateri predpisi zakona 112/2017. 
Glavne dejavnosti socialnih zadrug v Italiji so: 

• Socialne, zdravstvene in izobraževalne storitve (vrsta A) 

• socialne zadruge, ki vključujejo socialno ogrožene osebe na delovna mesta (vrsta B) 
 
V primerjavi s pravno obliko socialne  zadrug, pravna kategorija socialnih podjetij zajema širši spekter 
dejavnosti, in sicer: 

• Socialne in zdravstvene storitve 

• Varstvo okolja in varstvo ekosistemov 

• Valorizacija kulturne dediščine 

• Raziskave 

• Izven šolsko izobraževanje in usposabljanje 

• Socialno sodelovanje in razvoj 

• Trgovina, ki temelji na enakosti in solidarnosti 

• Socialno kmetijstvo 

• Upravljanje amaterskih športnih aktivnosti 

• Humanitarni sprejem in socialna integracija migrantov 
.... 
 
Socialna podjetja delujejo z drugačnim naborom ciljev kot tradicionalna podjetja, kjer je maksimiranje 
dobička glavni cilji. Splošni cilj socialnega podjetništva je pomagati pri reševanju zapletenega socialnega 
problema (večinoma na lokalni ravni), ki nima enotne rešitve, zato je bistvo njihovega obstoja pozitiven 
socialni ali okoljski vpliv. Vendar je pridobivanje dobičkov še vedno bistveno za preživetje in dolgoročno 
trajnost podjetja. 
 
Cilje socialnega podjetja lahko povzamemo, kot sledeče: 
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• Oblikovanje poslovanja za implementacijo t.i double-bottom dobička in družbenega vpliva  

• Inovativnost, ki je osredotočena na lokalne socialne ali okoljske probleme. 

• Institucionaliziranje vpliva. 

• Povečanje, da bi dosegli več upravičencev ali strank s spodnjega dela piramide, da bi povečali 
učinek. 

• Ustvarjanje novih zaposlitvenih možnosti na področju socialnega podjetništva. 

• Uvajanje novih učinkovitih načinov uporabe in upravljanja novih virov energije in naravnih 
virov. 

• Ustvarjanje mreže za izboljšanje storitev z občutkom družbene zavesti. 
 
 

Kako ustanoviti socialno podjetje? 

 

Socialne zadruge 

Zakonodaja Zakon o socialnih zadrugah 1991 (Zakon št. 381/1991) - (Legge n 381, 8. november 
1991, Disciplina delle cooperative sociali) 
 

Ustanovitev Za ustanovitev socialne zadruge potrebujete 9 članov, pravnih in fizičnih oseb, ki bodo 
oblikovali družbo, združenje. Če ne morete doseči te številke, lahko razmislite o 
ustanovitvi majhne zadruge. Ne sme vsebovati le vsaj 3 fizične osebe, največ osem. 
 
Za pravno priznanje mora biti zadruga ustanovljena z javnim aktom, kar pomeni, da 
ga je treba predložiti notarju in podpisati ustanovitveni akt, ki določa glavne 
značilnosti zadruge. 
 
V naslednjih 20 dneh bo potrjen uradni status. Status vključuje vrsto informacij: ime 
združenja (vključno z "socialno zadrugo"), socialni objekt, informacije o osnovnem 
kapitalu, vlogo vsakega partnerja v zadrugi, vrsto odgovornosti, trajanje podjetja, kako 
se bodo sestanki zadruge hranili, pogoji za sprejem, umik in izključitev članov iz 
socialne zadruge. Vsi ti predpisi se lahko določijo med samimi člani. Če pa ste 
"začetnik", prosimo, da zaprosite za notarsko pomoč. 
 
V roku 30 dni bo notar predal ustavo gospodarski zbornici. Sodišče bo neposredno 
sodelovalo v registru podjetij. Notar mora tudi poročati Direktnemu davčnemu uradu 
o ustanovitvi družbe. Nato mora odvetnik, ki zastopa zadrugo, sporočiti začetek 
dejavnosti davčnega urada. Ko so vsi ti koraki končani, lahko začnete svoje podjetje! 

Socialna podjetja 
Zakonodaja Zakon o socialnih podjetjih 2006 (Zakon št. 155/2006) - (Decreto Legislativo 24. marec 

2006, št. 155 "Disciplina dell'impresa sociale, norma della legge 13. junij 2005, št 
118") 

Ustanovitev Socialno podjetje je opredeljeno kot lastnost, ki jo je mogoče pripisati organom, ki 
zaprosijo za to. Primeri vrst kvalifikacij so navedeni v knjigah I in V italijanskega 
civilnega zakonika (Codice Civile), kot so združenja, fundacije in odbori ter podjetja in 
konzorciji. Cilj podjetja mora biti povezovanje z zagotavljanjem družbeno koristnih 
proizvodov ali storitev, odstotek prihodka, ki ga ustvari glavna dejavnost, ne sme biti 
nižja od 70 %. 
 
Prej omenjeni dokumenti in postopki bodo pridobljeni le, če je status socialnega 
podjetja priznan in jih je zato treba dodati tistim, ki jih zakon običajno predvideva za 
ustanovitev različnih udeleženih subjektov. Odobrena področja socialnih podjetij 
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vključujejo dejavnosti socialne in sanitarne pomoči do šolskega izobraževanja in 
dodatnega šolanja, varstva okolja in umetniške kulturne dediščine. Nazadnje, če se 
ugotovi, da je poslovanje koristno za družbo, se lahko pridobijo pomembne spodbude 
in olajšave. 

 
Za pridobitev statusa socialnega podjetja mora biti njegovo ustanovitev opravljeno z 
notarskim aktom ali s pisno potrjeno zasebno pogodbo. Istočasno pa ne smemo 
pozabiti socialnega objekta in nepridobitnega namena, pa tudi denominacije 
socialnega podjetja. Drug pomemben dokument je statut (lo statuto), v katerem bodo 
pojasnjena pravila delovanja podjetja in njegovih organov. 

 
Da bi postali priznani kot organ tretjega sektorja, se je treba registrirati pri 
Nacionalnem registru tretjega sektorja, ustanovljenem na Ministrstvu za delo in 
socialno politiko. 
 

Neprofitna organizacija 

Ustanovitev Izraz "neprofitne organizacije" se nanaša na dejavnosti, ki nameravajo pomagati 
skupnosti brez ustvarjanja dobička lastnikom, kar pomeni, da je nekomercialne 
narave. 
 
V Italiji je več različnih vrst neprofitnih organizacij - združenje (associazione), 
fundacija, onlus, združenje socialne promocije (associazione di promozione sociale) 
ali odbor (komitato). Pravna oblika nato določa davčne ugodnosti, ki jih lahko 
izkoristite. 
 
Statut za to vrsto združenja ureja ureditev interno. Določiti morate, kdo bi moral biti 
zakoniti zastopnik in določiti pravila za  sklicanje skupščine. Na tej točki boste morali 
zahtevati račun za DDV (partita IVA). To lahko storite tudi prek računalnika 
(telematica), ne da bi osebno odšli v pisarne italijanske agencije za javne  prihodke 
(Agenzia delle Entrate). V 20 dneh boste morali opraviti registracijo akta, ki se nanaša 
na konstitutivni status. 
 
Zakon o prostovoljstvu prav tako zahteva, da statut nosi obveznost oblikovanja 
proračuna: od vsega mora biti mogoče pridobiti vsa sredstva, vključno z zapuščinami. 
Poleg tega mora neprofitno združenje objavljati letna poročila. Za pridobitev soglasja 
ministrstva morajo neprofitne organizacije v Italiji predložiti letno računovodsko 
poročilo za zadnja 3 leta. 
 
Zapomnite si, da morate pred ustanovitvijo neprofitnega združenja biti prepričani, da 
na vašem območju ni podobnih organizacij. Če že obstajajo podobne storitve, bo težje 
dobiti potrebno podporo. 

 
 

Socialno podjetništvo v Franciji 

Socialno podjetništvo je način poslovanja, ki ustvarja ekonomsko učinkovitost in služi v interesu širše 
javnosti. Obstaja več različnih pravnih oblik  organizacij, ki delujejo v sektorju socialne ekonomije, tj. 
neprofitno združenje, fundacije, zadruge, vzajemni skladi in trgovska podjetja, ki služijo javnemu 
interesu. 
Ne glede na njihov pravni status, pa ustvarjanje dobička ni cilj socialnih podjetij. Glavni cilji socialnih 
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podjetnikov so: pomoč ljudem v težavah, boj proti diskriminaciji ali spodbujanje sodelovanja 
zaposlenih. 
 
Pojem socialnega podjetja je v Franciji zelo poseben in ne vključuje le pojma sociale, temveč tudi pojma 
solidarnosti. Dejansko je socialno podjetništvo v Franciji znano s kratico SSE, kar pomeni socialno in 
solidarnostno gospodarstvo. 
 
Danes sektor SSE predstavlja 10 % francoskega BDP in 12 % delovnih mest. V tem sektorju štejemo 200 
000 podjetij in 2,36 milijona zaposlenih. Ta sektor je pokazal poseben odpor med zadnjo gospodarsko 
krizo. Ko so se gospodarski klasični sektorji zmanjšali, je bila SSE v stalnem porastu. Od leta 2000 se je 
stopnja zaposlenosti v tradicionalnih gospodarskih sektorjih povečala za 4,5%, stopnja zaposlenosti SSE 
pa se je povečala za 24 %. 
 
To nova oblika gospodarstva je uradno priznano z zakonom o SSE iz julija 2014. 
 
Zakon določa tri pogoje kot temeljna načela ESS-ja: 

• zagotoviti participativno upravljanje, ki ni izključno vezano na vložke kapitala; 

• omejitev dobičkonosnosti z usmerjanjem presežka, zasluženega za dejavnost in njenega 
razvoja; 

• si prizadevati za cilj, pri katerem ne gre le za delež dobička. 
 
Združenja, zadruge, fundacije in vzajemne družbe morajo izpolnjevati te pogoje in jih priznati v svojem 
položaju. Komercialna podjetja, ki se želijo v sektor ESS-ja, bodo morale spremeniti svoje statute, tako 
da bodo zagotovile tudi participativno upravljanje (1) in omejeno donosnost (2). Prav tako morajo 
zagotoviti nadaljnje dokazilo o njihovi družbeni koristnosti (3). 
 
Pet ciljev tega zakona je: 

• Dajanje posebnega statusa socialnim podjetjem in olajšanje dostopa do javnih in zasebnih 
sredstev; 

• Ustanovitev federacije nosilcev in francoske zbornice SSE; 

• Spodbujanje demokracije v upravljanju socialnih podjetij kot enega od stebrov tega sektorja; 

• Poenostaviti postopke za ustvarjanje zadrug in jih s tem naredit bolj učinkovite; 

• Okrepitev politik trajnostnega in lokalnega razvoja. 
 
Če v klasičnih sektorjih večino delovnih mest zasedajo moški pa je v SSE to drugače. 54 % direktorjev v 
sektorju SSE je žensk, in 66 % vseh delovnih mest zasedajo ženske.  Organizacije SSE se ukvarjajo tudi s 
spodbujanjem dostopa do trga dela ljudem z manj priložnostmi. 95 % delovnih mest iz SSE-ja prihaja iz 
tretjega sektorja in lahko delujejo v različnih kontekstih. 
 
Kljub temu je pomembnost sektorja SSE še posebej pomembna na naslednjih področjih dejavnosti, kjer 
delovna mesta SSE predstavljajo visoko stopnjo: 

• 65 % v socialnem sektorju 

• 35 % v finančnih dejavnostih 

• 25 % v športu 

• 21 %  v izobraževalnih poklicih 

• 21 % v kulturi in avdiovizualnemu področju 

• 11 % zdravju. 
 

Kako ustanoviti socialno podjetje in pridobiti certifikat ESS (ESUS)? 
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Ustanovitev Ustvarjanje socialnega podjetja je precej podobno ustvarjanju klasičnega 
podjetja z nekaj razlikami in posebnostmi. 
 
Najprej je treba opraviti tržne raziskave, za vzpostavitev poslovnega načrta, 
poiskati finančna sredstva za nastanek socialnega podjetja in izbrati njihov pravni 
status. Prav tako je pomembno določiti, da je cilj podjetja usmerjen v pomoč 
družbe  in socialno ogroženim skupinam, namesto da bi dosegali velik dobiček. 
Tržno analizo je treba osredotočiti na družbene vplive, ki bi jih naše podjetje lahko 
imelo na lokalno okolje.  
 
Namen podjetja bi moralo biti obravnavanje družbenih vprašanj: na primer 
ustvarjanje trajnostnih delovnih mest, razvijanje socialnih vezi, boj proti 
diskriminaciji itd. Inovacije so ključni element za socialna podjetja, zato bodo 
podjetja, katerih cilj je ustvariti bolj vključujočo in trajnostno družbo, sprejeta z 
odprtimi rokami od institucij in vlagateljev. 

Izbira pravnega 
statusa 

V skladu z zakonom o SSE iz leta 2014 bi se morale vsi člani dogovoriti o izbiri 
pravnega statusa. Na voljo so različne možnosti: 

 
• Združenje (zakon o združenjih iz leta 1991) 

Po zakonu iz leta 1991 je združenje konvencija, ki sta  jo podpisali vsaj dve 
osebi, ki se zavežeta, da bosta svoje znanje delili z namenom doseganja 
neprofitnega cilja. Vsako združenje se opredeljuje v dokumentu »statuti«, 
ki ga morajo izpolnjevati vsaj trije elementi: ime združenja, upravni center 
in splošni cilji 
Združenja, ki se označijo/opredelijo kot upravni center, imajo dostop do 
javnih in zasebnih finančnih sredstev, lahko odprejo bančni račun in 
postanejo delodajalci. 

• Zadruga (zakon št. 47-1775 – 1947) 
Zadruga je organizacija ljudi, ki želijo svoje družbene in gospodarske 
potrebe zadovoljiti z delitvijo svojih sredstev. Zadruge so lahko aktivne na 
vseh področjih dejavnosti. Vsaka zadruga mora upoštevati naslednja 
načela: 

✓ Članstva so prostovoljna in odprta za vse 
✓ Upravljanje mora biti demokratično 
✓ Vsak član mora finančno sodelovati pri projektu 
✓ Člani imajo pravico do usposabljanja 
✓ Sodelovanje z drugimi zadrugami 
✓ Gospodarski presežek je treba uporabiti za razvoj organizacije 

         
            V skladu z zakonom je mogoče ustanoviti različne vrste zadrug: 

✓ SCOP (Loi n ° 78-763, julij 1978) 
Različna skupina ljudi se odloči, da se združijo z namenom, da bodo 
opravljali svoje   različne poklice v enem podjetju in so tudi so tudi 
lastniki omenjenega podjetja 

✓ SCIC (Loi n ° 2001-624, julij 2001) 
Cilj SCIC je ponuditi blago in storitve pomembne za skupni interes, na 
primer solidarnost ali projekt razvojne pomoči. 

✓ SEC (uredba UE št. 1435/2003) 
✓ CAE (zakon iz julija 2014) 

To je vrsta sodelovanja, ki je koristno za ustanovitev  podjetniškega 
projekta. Pomaga ustvarjati in razvijati gospodarske dejavnosti, saj CAE 
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podjetniki so obravnavani kot zaposleni. Prejemajo plačo za delo in 
razvoj svojega projekta. Ko vzpostavijo svojo dejavnost, postanejo člani 
in finančno prispevajo k delovanju organizacije. 

✓ SCE 
Evropska zadružna družba je oblika  evropskega zadružnega podjetja, 
ustanovljena leta 2006. Evropske zadruge se lahko ustanovijo in lahko 
delujejo v celotnem evropskem gospodarskem prostoru. Ta vrsta 
sodelovanja je še posebej koristna za projekte, ki vključujejo več držav 
znotraj EU-ja. 

• Vzajemni sklad  
Neprofitne  organizacije, ki spodbujajo splošni interes svojih članov, ki 
plačajo članarino in prejmejo storitev v zameno. Ta vrsta organizacije se 
še posebej uporablja na področju zavarovanja in preprečevanja. 

• Fundacija 
Ko ustvarjamo fundacijo, se fizični posamezniki odločijo za nepreklicno 
vključitev investiranje sredstev za uresničitev projekta za dobrobit 
družbe. Fundacija je neprofitna pravna oseba. Najbolj znana vrsta 
fundacije v Franciji je RUP, ki ravna v interesu širše javnosti. Ta pravni 
status omogoča prijavo za pridobitev finančnih sredstev kot tudi prodaje 
blaga ali organiziranja dogodkov. 

• Pravična trgovska podjetja  
Ta podjetja so pogosto usmerjena v pridobivanja dobička, vendar spadajo 
v sektor SSE, ker delujejo v interesu širše javnosti. V tej kategoriji najdemo 
podjetja, ki spodbujajo dostopnost dela za invalidne ljudi ali na splošno 

za ljudi, ki imajo težave pri vstopu v trg dela. 

• Komercialna družba  
Zakon o SSE iz leta 2014 odpira vrata sektorja socialnih podjetij tudi 
komercialnim društvom. Lahko pridobijo ertifikat ESUS, če delujejo v 
skladu z načeli demokratičnega upravljanja in delitve dobička. 

Kriteriji za 
pridobitev 
certifikata ESUS  

Če želijo organizacije ESS-ja biti del SSE-ja in izkoristiti sredstva dodeljena tem 
podjetjem, morajo izpolnjevati določene kriterije: 

• Glavni cilj podjetja mora biti pomoč družbi (pomoč ljudem v težavah, 
spodbujanje lokalne kohezije in trajnostnega razvoja) 

• V kategoriji dohodka morajo biti navedeni stroški za socialno korist višji 
od ostalih stroškov 

• Sprejeti je potrebno mejo letnega dobička, ki je določena z zakonom 

• Prepoved pogajanj o lastniških vrednostnih papirjih na finančnih trgih 
 

Nekatere organizacije lahko samodejno pridobijo certifikat, saj njihove 
dejavnosti jasno izpolnjujejo cilje SSE-ja. 

 

OD IDEJE DO USPEŠNE PODJETNIŠKE ZGODBE 

Pa smo tukaj. Po vseh SWOT analizah in zakonodaji, ki se ji ni moč izogniti, vas bomo popeljali od ideje 

do uspešne podjetniška zgodbe. Zajeli smo nekaj osnovnih informacij, ki se nam zdijo pomembne za 

vaše prve korake v socialno podjetništvo. Verjamemo, da boste z našo pomočjo našli priložnost za svojo 

karierno pot. 
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Ideja, vizija, misija 

Živijo! Ali razmišljate o razvoju storitve, ki pozitivno vpliva na življenje drugih ljudi? Če poskušate najti 
odgovore na socialne probleme, hkrati pa ustvarjati dobiček in ga ponovno vlagati, bi lahko bil dober 
kandidat za ustanovitev lastnega socialnega podjetja! 
 
Ta del priročnika vam bo pomagal razviti in izboljšati lastno podjetniško idejo; razložil bo namen vizije 
in misije/poslanstva socialnega podjetja ter vam dal nekaj nasvetov o tem, kako ustvariti vizijo in izjavo 
o misiji /poslanstvu. Na koncu boste izvedeli tudi o dodani vrednosti socialnega podjetništva. Ta del 
priročnika naj služi kot kratek pregled. Vendar pa boste na koncu našli nekaj koristnih povezav, ki vam 
bodo pomagala pri začetku vaše raziskave in boste tako vsi pripravljeni za začetek svoje podjetniške 
poti. 
 
Ste pripravljeni? Super! Začnimo! 
 

Ideja: odskočna točka socialnega podjetništva 
 

Kaj je bilo prej? Kokoš ali jajce? Odgovor na to vprašanje je del različnih razprav. Pri socialnem 

podjetništvu pa so stvari precej bolj jasne. Najprej morate seveda predstaviti vašo idejo. To idejo je 

mogoče izboljšati in razviti ter nazadnje tudi vgraditi v vaš poslovni načrt. Poskusite razmišljati o ideji 

socialnega podjetnika v treh korakih: »Najprej potreba, drugič, kako jo je mogoče obravnavati, in 

tretjič, kaj je mogoče doseči z vašo idejo«. V zvezi z razvojem vaše ideje je lahko koristno odgovoriti na 

številna vprašanja (naštetih spodaj). Tudi če že imate idejo, preberite in razmislite o teh vprašanjih: 

1) Kaj je potrebno spremeniti? 
2) Zakaj? 
3) Obstaja potreba po tem? 
4) Kaj želite s tem izboljšati? 
5) Kako boste to naredili? 
6) Kaj bo vplivalo na vašo idejo? (ovire, priložnosti, drugi dejavniki) 
 

Da bi ugotovili, ali bo vaša ideja delovala, boste morali opraviti nekaj raziskav: tako najbolje ugotovite, 

kakšne so potrebe vaših strank. Lahko bi na primer izvedli raziskavo ali organizirali sestanek in na ta 

način povprašali ljudi o vaši ideji. Ne oklevajte vprašati svojih prijateljev, družine, učiteljev ali drugih 

ljudi, za katere menite, da je njihovo mnenje pomembno. To je odličen način mreženja, razširjanja ideje 

in iskanje potencialnega poslovnega partnerja, podpornika ali kupca. Nato nalizirajte njihove povratne 

informacije in kritično razmislite o načinu kako to informacijo najbolje izkoristiti. Drugi način iskanja 

potreb je sekundarna raziskava, kar pomeni, da si ogledate že obstoječe ideje, ki še dodatno utrjujejo 

vašo lastno. Brskajte po spletu,  po zanesljivih virih, si oglejte razne študije , preberite članke, knjige 

itd. 

Na splošno je pomembno imeti v mislih mrežo ljudi okoli vas. Poskusite ugotoviti, kdo bi lahko imel 

zanimanje za vaše podjetje, s kom bi lahko sodelovali, in na koga bo imel vaš »projekt« največji vpliv. 

Na drugi strani pa ne pozabite ugotoviti, ali imajo drugi ljudje podobno idejo: to so vaši konkurenti. 

Kot ste morda spoznali, na vašo idejo vplivajo številni dejavniki. Ti se lahko v družbenih okoljih vedno 

znova spreminjajo in so nepredvidljivi. Vendar ne dovolite, da bi to preprečevalo, da bi snovali lastno 

idejo in vizijo. 



 

 

30 

 

Vizija: vaše sanje 
 

S svojo vizijo pravzaprav sporočate dolgoročne cilje, ki jih poskušate doseči  v okviru dela in snujete 

dolgoročno prihodnost. Vizijo je potrebno definirati bolj obširno: svojo idejo ne osredotočajte zgolj na 

samo dejavnost podjetja. Raje razmišljajte o večjih, sistemskih spremembah, ki bi se lahko zgodile v 

prihodnosti, če bi se vaša ideja uveljavila. 

Z vizijo ljudje spoznajo tudi osnovne vrednote vašega socialnega podjetja. Poskusite oblikovati svojo 

vizijo inspiracijsko, da se ljudje lahko z njo identificirajo in povežejo, vam morebiti pomagajo pri 

financiranju ideje, vas želijo podpirati in uporabljati vaše storitve, itd. 

Za vajo poskušajte zapisati vizijo (ki je pravzaprav trdietv) v enem stavku, v katerem opišete dolgoročne 

spremembe, ki jih želite v prihodnosti doseči. V drugem koraku povprašajtekaj si drugi mislijo  o vaši 

viziji. 

Poslanstvo: vaš cilj 
 

V nasprotju z vizijo je poslanstvo "jasen in preprost povzetek tega, kaj počnete in zakaj to počnete". 
Poslanstvo se osredotoča na notranje delovanje in cilj podjetja. Razvoj poslanstva tako pomaga, da vi, 
vaši zaposleni, prostovoljci in stranke razumejo okvir in osrednji namen socialnega podjetja. Če želite 
oblikovati poslanstvo, ki naredi močanvtis , poskušajte biti čim bolj jasni in jedrnati. Morda bi bilo 
koristno, če bi preizkusili metodo z osmimi besedami ("dovolj dolgo, da se lahko izognete nejasnosti, in 
dovolj kratko, da ste lahko natančni v svoji izjavi"), ki mora vključevati "glagol, ciljno populacijo in 
rezultat, ki pomeni nekaj, kar je mogoče izmeriti - [...] v osmih besedah ali manj ". Morda vam omenjena 
metoda lahko pomaga priti do bistva poslanstva vašega podjetja. 
 
Pri oblikovanju poslanstva vam lahko pomagajo tudi odgovor na naslednja vprašanja: 
1) Kaj delamo? 
2) Kako bomo to naredili? 
3) Za koga? 
4) Kakšno dodano vrednost s tem ustvarjamo? 
 
Svetujemo vam da pogledate izjave o poslanstvu drugih socialnih podjetij. Po eni strani bi vam to lahko 
dalo nekaj navdiha. Po drugi strani pa jo lahko uporabite tudi kot vajo, da ugotovite, kaj vam je všeč ali 
kaj vam ni všeč pri izjavah drugih socialnih podjetij. Vprašate se lahko ali so odgovorili na zgoraj našteta 
vprašanja. Ni nujno, da je vaše poslanstvo podobno ostalim. Upoštevajte tudi, da imajo socialni 
podjetniki v nasprotju s "tradicionalnimi" podjetji socialno misijo, katerih cilj je dobrobit družbe in 
okolja. Poskusite ugotoviti, kaj se najbolje prilega vam in ljudem, ki bodo imeli koristi od vašega 
socialnega podjetja. Začnite na tej točki. Navsezadnje je najbolj pomembno, da dosežete ravnovesje, 
zagotovite, da je vaše poslanstvo dovolj orientiran v korist družbe, hkrati pa omogočite, da se vaše 
podjetje razvij. To pomeni, da bi bilo morda koristno, da v svojo izjavo vključite določeno geografsko 
območje in skupino ljudi, ki jo želite doseči. 
 
Bodite brez skrbi. Vaša vizija in poslanstvo na začetku ne bosta popolna. Težko ju jeopredeliti in trajalo 
bo nekaj časa, da boste zajeli bistvo, jasnost in jedrnatostn. Razmišljajate o viziji in poslanstvu kot o  
nekem procesu, ki se spreminja. Obstaja velika verjetnost, da se bosta skozi čas spreminjali. V vsakem 
primeru, pa je to dober način za jasno definicijo, ki bo ustrezala vam in ljudem, ki predstavljajo vašo 
ciljno skupino. 
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Dodana vrednost 
 

Ddana vrednost dobičkonosnih podjetij je dobiček, ki ga ustvarijo iz poslovanja. Pri socialnih podjetjih 

pomeni dodana vrednost veliko več: opisuje prednosti, ki jih socialno podjetje zagotavlja z vidika 

socialnega in okoljskega vpliva. Torej se osredotoča na koristi za družbo ali ciljno skupino, ki presega 

podjetje samo. To pomeni pozitiven vpliv na skupnost; lahko služite kot vzor za druge in se hkrati 

razvijate tako profesionalno kot tudi osebno. 

Zdaj se verjetno sprašujete: "Saj to je že jasno, kajne? To je pravzaprav bistveni del mojega podjetja. " 

Prav imate. Vendar pa postaja vse bolj pomembno, da opredelite svojo dodano vrednost, tisto 

opevamo socialno dimenzijo. Tako pokažete kako vaša dejavnost (podjetje) vpliva na dobrobit družbe. 

Zagotovo boste bolj uspešni pri prepričevanju investitorjev s poudarkom tega, da vaše podjetje 

dejansko prispeva k socialni dodani vrednosti. 

Kratki povzetek 
 

Naj povzamemo, o čem smo govorili v tem delu priročnika. 
 
Ideja predstavlja vaš prvi korak v socialno podjetništvo. Da bi ugotovili, ali bo delovala, razmislite o 
odgovoru na določena  vprašanja, preverite raziskave o potrebah ljudi, ki bi jih vaši izdelki ali storitve 
lahko zanimali. S svojo vizijo sporočate dolgoročne spremembe in cilje, ki jih želite doseči, medtem  ko 
poslanstvo daje izčrpen povzetek namena delovanja podjetja. Preizkusite več načinov, kako ustvariti 
izjavo o viziji in poslanstvu. Dodana vrednost pa nakazuje kakšen je vpliv na družbo in okolje.  
To lahko pritegne zanimanje investitorjev, donatorjev ter ostalih financerjev. 
 
Dovolj o tem. Zdaj je na vas, da zapišete svoje misli: Imate idejo? Razmišljate o viziji in poslanstvu vašega 
podjetja ter kakšno dodano vrednost bi lahko prineslo? Za vas smo pripravili tabelo, v kateri lahko 
zberete svoje misli. 
 
Prav tako si lahko ogledate nekaj primerov izjav o viziji in poslanstvu (delno povzeto po podjetju 
fruitmark.com), da bi ugotovili, kaj vam je všeč ali kaj bi spremenili: 
 
Vizija podjetja Fruitmark: Biti vodilni regionalni pridelovalec in dobavitelj svežega sadja in zelenjave 
Misija podjetja Fruitmark: Preseči visoka pričakovanja dobaviteljev in strank 
 
Dodana vrednost podjetja Fruitmark: 
Storitev: Prizadevati si za izboljšave 
Kakovost: Vzdrževati različne standarde kakovosti, ki jih zahteva industrija 
Celovitost: ohranjati visoko stopnjo integritete in etičnega vedenja 
Ljudje: Povečati socialno vključenost 
 

 

 

Tukaj je prostor, kjer lahko zberete vaše misli: 
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IDEJA 

Kaj želite delati? 

 

VIZIJA 

Kakšna je vaša vizja? 

 

MISIJA 

Kakšna je vaša misija? 

 

 

 

DODANA VREDNOST 

Kakšna je vaša 

dodana vrednost? 

 

DODATNE MISLI 

 

 

KAKO ANALIZIRATI TRG IN PREVERITI PODJETNIŠKO IDEJO? 

Odlično! Imate idejo, razvili ste svojo vizijo, misijo in opredelili dodano vrednost, ki jo lahko s svojo idejo 
doprinesete družbi. Zdaj je čas, da razmišljate o metodologiji. 
 
Socialni podjetniki, ki želijo razviti svoje ideje, izdelajo poslovni načrt, katerega del je tržna analiza. Če 
je ta poslovni načrt precej podoben poslovnemu modelu v klasičnem podjetništvu, je treba poudariti 
nekatere njune razlike. Socialni podjetnik mora namreč upoštevati nekatere dodatne elemente in 
ustvariti poslovni načrt s socialnim doprinosom.  
 
Cilji poslovnega načrta socialnega podjetja 
 
V poslovnem načrtu socialnega podjeta morate vzpostaviti načrt, ki upošteva potrebe trga, akcijskega 
načrta, zaposlenih, finančnih vidikov in družbenih ciljev. Morate sprejeti pomembne odločitve, ki bodo 
v prihodnosti koristne: 

- Ali naj uporabljam klasičen pristop ali pristop s socialno dimenzijo? 
- Kakšna je meja neto dobička, ki ga lahko ustvari podjetje? 
- Ali moram izbrati samo tiste dobavitelje, ki so v skladu s cilji socialnega in solidarnega 

gospodarstva? 
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Končni cilj socialnega poslovnega načrta je najti ravnotežje med željo po čim večjem povečanju 
socialnega učinka projekta in nujnosti, da se dolgoročno finančno vzdrži. Dobro napisan poslovni načrt 
bo lažje odprl vrata javnim in finančnim sredstvom. 
 
Kakovosten poslovni načrt socialnega podjetja vključuje: 

- Objektivnost 
- Jasnost in natančnost 
- Enotnost in profesionalnost 

 
Izhodišče socialnega poslovnega načrta: tržna analiza 
 
Eden od ključnih elementov uspešnega poslovnega načrta je dobro izvedena tržna analiza. Analiza trga 
je kvalitativna in kvantitativna ocena zunanjega trga in notranjih virov. Ta analiza je bistvenega pomena 
za razumevanje v kakšnem okvirju bo ideja razvita ter kdo bodo vaše stranke in konkurenti. Prav tako je 
pomemben z vidika oblikovanja tržne strategije in soočanja z nekaterimi težavami, ki izhajajo iz okolja, 
v katerem delate. 
 
Kako izvesti tržne raziskave? 
 
Če še niste nikoli izvajali tržne raziskave, ste morda nekoliko izgubljeni med poplavo informacij, ki so 
vam na razpolago. Predlagamo, da se osredotočite na tri elemente: trg, kupce in konkurente. 
 

1. Trg  
Najprej morate ugotoviti kje je vaš trg, nato določiti velikost, stopnjo rasti in trende na trgu, ki 
je pomemben za vašo dejavnost. Prav tako morat predvideti potencialne grožnje, ki bodo v 
prihodnjih letih najverjetneje vplivale na ta trg. 

2. Stranke/kupci  
Vaš izdelek ali storitev bo zagotovo bolj privlačnen le za določen del prebivalstva. Vaša naloga 
je oblikovati profil in potrebe potencialnega kupca. To pomeni, da morate določiti starost, spol, 
raven dohodka, načina življenja itd. Prav tako identificirati število potencialnih strank, ki jih 
imate na določenem območju. 

3. Konkurenti  
Bistvenega pomena je tudi analiza konkurentov, ki delujejo v istem sektorju, kakšne so 
značilnosti izdelkov/ storitev, ki jih ponujajo, kakšno je njihova pozicija na trgu, njihov promet, 
obseg prodaje, cenovna strategija, distribucijski kanali, ki jih uporabljajo, itd. Prav tako se 
morate pozanimati o obstoju različnih patentov in licenc.  

 
Če ne veste, kje začeti, vam predlagamo, da si zastavite naslednja vprašanja: 

• Kakšne so trenutne gospodarske razmere, v katerih deluje moje podjetje? Ali se ti pogoji 
spreminjajo? 

o Mednarodni, nacionalni, regionalni in lokalni gospodarski pogoji 

• Kateri trendi vplivajo na industrijo/gospodarstvo, v kateri deluje moje podjetje? 
o Preference/Izbira potrošnikov 
o Tehnološki premiki 
o Cene izdelkov in storitev 

• Ali obstajajo mednarodni trgi za moje izdelke ali storitve, ki bi lahko doprinesli k razvoju mojega 
podjetja? 

• Kakšne so demografske značilnosti kupcev ali kje živijo? 
o Prebivalstvo, starostne skupine, ravni dohodka itd. 

• Kakšno je stanje na trgu dela? 
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o Koliko ljudi ima spretnosti, ki jih potrebujem? 
o Kakšno bo plačilo zaposlenih? 

 
Metodologija 
 
Morda se vam zdi zbiranje podatkov dolgočasno, vendar je bistvenega pomena za vaše podjetje in 
rezultati vam bodo omogočili, da naredite korak nazaj in ste bolj kritični pri ustvarjanju vašega 
poslovnega načrta. 
 
Priporočamo nekaj načinov zbiranja podatkov: 

• Opazovanje 
Glede na izdelek / storitev, ki jo želite uvesti, je treba nekaj časa vlagati v opazovanje strank, ki 
kupujejo podobne izdelke kot so vaši. 

• Ankete 
Poskusite se povezati s potencialnimi strankami s pomočjo anket. V digitalni dobi lahko 
preprosto uporabljate brezplačna orodja za ustvarjanje anket/raziskav, kot so Survey Monkey 
ali AYTM, in uporabite platformo za socialne medije, da dosežete veliko občinstvo. 

• Spletna raziskava 
Uporaba ključnih besed v različnih iskalnikih na širšem spletu vam bo pomagal najti raziskave, 
časopise, revije, trgovinske revije in bloge, ki bi vas morda zanimali. Raziskave na trgu so se v 
preteklem desetletju precej razvile in danes lahko najdete veliko spletnih orodij, ki vam bodo 
pomagale pri zbiranju podatkov. 

 
Kako učinkovito uporabiti podatke 
 
Na koncu tržne raziskave boste imeli velike količine informacij. Za pravilno interpretacijo podatkov in 
doseganje največjih učinkov, lahko uporabite naslednja marketinška orodja. 
 
SWOT analiza 
 
S pomočjo SWOT analize lahko zbrane podatke razvrstite v 4 skupine. Dve komponenti SWOT analize, 
priložnosti in nevarnosti, sta posebej prilagojeni zunanjim tržnim razmeram. 
 

Notranje prednosti slabosti 

Zunanje priložnosti nevarnosti 

 
PEST analiza 
 
PEST analiza je orodje za analizo trga, ki upošteva zunanje dejavnike, ki lahko vplivajo na podjetje. 

Glavni dejavniki so: politika, gospodarstvo, družba in tehnologija 

NASVETI ZA MARKETING IN PRODAJO 

Ko imate oblikovano idejo in ekipo, naravnano z vizijo in poslanstvom, je čas, da se lotite načrtovanja 

marketinga in prodaje. Tudi socialna podjetja so tržno naravnana,  kar pomeni, da s proizvodnjo in 

prodajo izdelkov ali opravljanjem storitev na trgu poslujejo po tržnih zakonitostih. Hkrati pa ne 

pozabite, da tržna naravnanost ni glavni cilj podjetniške aktivnosti socialnih podjetij.  

Obstaja zmotno mišljenje, da sta marketing in prodaja eno in isto. Res je, da se v praksi prepletata, v 

resnici pa sta to dve različni področji. V splošnem nam marketing preskrbi potencialne kupce na način, 
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ki je primeren za določeno ponudbo. Ampak kaj potem? Marketingu mora slediti nadaljevanje in ravno 

od prodajnih tehnik in strategij, ki sledijo, je odvisno kakšen bo končni učinek celotnega procesa. 

Marketing je vse, kar delamo, da pri potencialnih kupcih prebudimo zanimanje o naši ponudbi in jo na 

ta način tudi oblikujemo, prodaja pa tisto, kar nam nek posel resnično prinese. Obstajajo različni 

marketinški pristopi (oglaševanje, odnosi z javnostmi, direktna pošta, e-marketing ...), s katerimi svojim 

potencialnim kupcem sporočamo, zakaj smo mi pravi za njih in jih tako pripravimo za nadaljnji prodajni 

proces. V prodaji pa nastopi komunikacija ena-na-ena (sestanki, hladni klici, mreženje, ...), ki 

komuniciranje s kupcem postavi na osebno raven. Za uspeh v poslu sta potrebna oba in od 

kompleksnosti izdelka ali stortive je odvisno v kakšnem razmerju bosta. Bolj kot je vaša ponudba 

kompleksna težje se boste kupcem približali samo z marketingom.  

Da pa bodo učinki res dobri, je pomembno, da pri izvajanju marketinških in prodajnih aktivnosti 

upoštevate nekaj pravil. 

Kaj vaši kupci zares potrebujejo? 
 

Odgovoriti je potrebno na vprašanji, bistveni za uspeh vašega posla, in sicer kaj naši kupci zares 

potrebujejo oz. si želijo in zakaj je naš izdelek nekaj posebnega na trgu. Gre za odgovore na vprašanja, 

kakšne so potrebe in težave kupcev, katerih kupcev ter zakaj je naš izdelek oz. storitev tako zelo ključen 

za kupce, da so pripravljeni celo plačati zanj. 

Komu boste prodajali in ga nagovarjali? 
 

Ko pričnete s svojim poslovanjem, se morate odločiti, komu boste prodajali. Izberite svojo ciljno 

skupino in se pri zasnovi izdelka in izvedbi marketinških aktivnosti osredotočite nanjo. Glede na to, 

komu želite prodati, boste prilagodili vse svoje ostale aktivnosti. Če se ukvarjate s pridelavo zelenjave 

in sadja lahko prodajate lokalnim vrtcem, šolam, trgovinam, ipd. Poleg tega imate lahko svojo lastno 

prodajalno. 

Kje so vaše stranke? 
 

Ko boste vedeli, komu prodajate, se boste laže odločili tudi o tem, kje boste oglaševali in kako se boste 

promovirali. Skratka, ko se odločite, komu želite prodati, lahko pričnete razmišljati, kako boste te 

stranke obvestili o sebi in svoji ponudbi. Vsaka dejavnost zahteva različne marketinške in prodajne 

pristope. Lokalni pridelovalec zelenjave in sadja iz prejšnje točke bo lokalne prebivalce o ponudbi 

obvestil po lokalnem radiu ali pa z letaki v nabiralniku (marketing). S šolami in vrtci se bo o dobavi 

dogovoril na sestanku (direktna prodaja). 

Ustvarite blagovno znamko 
 

Blagovna znamka ni le logotip, temveč skupek vtisov, izkušenj, idej in čustev, ki jih ima potrošnik o tržni 

znamki in je predpogoj za nakup. Tržno znamko sestavljajo ime produkta, logotip, simboli, reklamno 

geslo, glasba, vonj, barve, oblikovanje embalaže, promocijskega gradiva, prodajnih polic, stojnic, 

(spletne) trgovine ipd.. Strokovnjaki predlagajo, da pri oblikovanju blagovne znamke dobro opredelite 

ključnega kupca in mu jo skušate prilagoditi. Svetujejo, da se pri ustvarjanju tržne znamke zgledujete 

po uspešnih podjetjih. Hkrati priporočajo, da se oblikovanju blagovne znamke posvetite že na začetku. 
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Pri nastajanju tržne znamke je smiselno najeti tudi strokovnjaka. Pomemben del tega je logotip in 

celostna grafična podoba spletne strani. 

Bodite vidni 
 

Vsekakor se potrudite, da boste svoje potencialne kupce opozorili nase. Lahko imate najboljšo storitev 

ali produkt na svetu, a če svetu tega ne boste povedali, tega ne bo vedel nihče. Nobena komunikacija 

naj ne bo samoumevna. Preverite različne možnosti in spremljajte rezultate. Če teh ni, spremenite 

način promocije. Tako boste prihranili največ in imeli najboljše rezultate. 

Klasično oglaševanje 

Klasično oglaševanje zajema plakate, zgibanke, panoje ter oglase. Podjetja, ki uporabljajo klasično 

oglaševanje, se morajo zavedati, da kupci želijo izvedeti, kakšno korist bodo imeli od njihovega izdelka 

in kakšen problem rešuje njihov produkt. Pomembno je, da v oglasu uporabljajo »jezik« kupcev, , da 

tiskanim oglasom pa dodajo fotografije potencialnih kupcev. 

Spletno oglaševanje 

Spletno oglaševanje je postalo pomembna komponenta elektronskega poslovanja. Pri spletnem 

oglaševanju je ključno, da se oglašuje točno tam, kjer se zadržujejo kupci. Pomembno je tudi to, da se 

ves čas meri odziv različnih kanalov. Primeri spletnega oglaševanja so optimizacija spletne strani, da jo 

iskalniki uvrstijo med prve zadetke, zakup iskalnih pojmov na spletnih brskalnikih, oglaševanje na 

spletnih brskalnikih, družbenih omrežjih in drugih telekomunikacijskih kanalih na spletu, oglasne pasice 

na spletnih straneh ipd.. 

Na podlagi obstoječih analiz in raziskav lahko sklepamo, da bo oglaševanje na spletu še naprej raslo in 

v prihodnosti tudi preseglo tradicionalne medije oglaševanja. Zaradi hitre rasti novih uporabnikov 

interneta se prav tako hitro spreminjajo strategije oglaševanja na spletu. Čedalje bolj pomembna je 

inovativnost in prilagodljivost spletnih medijev na osebne želje uporabnikov. 

Neposredno trženje 

Neposredno trženje obstaja v različnih oblikah, kot so neposredna pošta, trženje po telefonu, 

elektronsko trženje, kataloška prodaja itd. Neposredno trženje deluje in danes pri vsej zmešnjavi, 

deluje zelo dobro, če le znate s stranko ustvariti pristen odnos. Ustvarite si kvalitetno listo kontaktov, 

personalizirajte svojo listo kontaktov, obdelujte svojo listo kontaktov in skrbno varujte svojo listo 

kontaktov. 

Pri neposrednem trženju je nujno izdelati urejeno zbirko podatkov za stike s potencialnimi kupci in 

uvesti standardiziran postopek zbiranja podatkov. V e-pošto je priporočljivo vpisati ravno dovolj 

besedila, da pritegne pozornost in ponuditi povezavo na spletno stran. Pri telefonskem trženju pa je 

treba največ pozornosti posvetiti prvim uvodnim besedam.  

Stiki z javnostmi 

Stiki z javnostmi (PR) vključujejo pisanje osebnih blogov in strokovnih člankov, novinarske konference, 

nastopanje v televizijskih in radijskih oddajah, udeležbo na različnih dogodkih ipd.. Glede stikov z 

javnostmi strokovnjaki opozarjajo, da je pomembno naučiti se pisati sporočila za javnost, poslati 

sporočila za javnost novinarjem, strokovnjake obveščati o napredku ter pripraviti tiskano gradivo za 

novinarje. Stiki z javnostmi so ciljna komunikacija z določenimi skupinami, ki so za organizacijo 

pomembne. 
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Prodajajte 
 

Osebna prodaja 

Osebna prodaja je predstavitev in prodaja izdelka/storitev prek osebja. Osebna prodaja poteka na 

stojnicah in sejmih, od vrat do vrat in na prodajnih prezentacijah pri potencialnih kupcih. Ena 

najpomembnejših lastnosti prodajalca je ta, da ima znanje o izdelku/storitvi, ki ga prodaja, kupcu pa 

predstavi tiste prednosti, ki bi ga utegnile zanimati. Če prodajate na stojnici, je pomembno to, da je 

stojnica urejena in oblikovana v skladu z blagovno znamko. Pri tem je zelo pomembno tudi to, da 

stojnice ne delite z drugimi proizvajalci.  

Pospeševanje prodaje 

Pospeševanje prodaje je eden izmed temeljnih instrumentov, ki jih lahko uporabite za doseganje 

zastavljenih ciljev. Pospeševanje prodaje je spodbuda za nakup in zajema različne popuste (npr. za 

zveste kupce), nagradne igre, akcije (npr. plačaš 1, dobiš 2), povratne kupone, ciljno oblikovane izložbe, 

predstavitve izdelkov (npr. degustacije) in financiranje prodaje (npr. obročno plačevanje), 

razdeljevanje vzorcev, daril, ipd. Pri nagradnih igrah in akcijah je potrebno upoštevati zakonodajo.  

Nasvet: Za popuste se odločite takrat, ko se nakopičijo zaloge. Akcije namenite samo določenemu 

številu kupcev. Akcije namenite samo rednim kupcem... 

Izkoristite možnosti brezplačne promocije 
 

Dobro izkoristite vse načine brezplačne oziroma poceni promocije, ki jih lahko. Polepite svoj avtomobil, 

svojo lokacijo dobro opremite z napisi, s transparenti, plakati in z drugimi materiali. Objavite svojo 

ponudbo na stojalih s plakati, te pa postavite ob cesto, ki vodi mimo   elementov. Omogoča enostavno 

pripravo grafike za različne dokumente, presentacije, FB fotografije, infografike in številne druge 

zadeve pri katerih potrebujete hitro in enostavno oblikovanje. Možnosti je veliko, zato bodite kreativni 

in iznajdljivi (Ahačič, 2017). 

 

Oblikujte ceno 
 

Pri oblikovanju cene je potrebno upoštevati stroške, ki bodo nastali z izdelavo proizvoda ali 

opravljanjem storitve. V izračun stroškov moramo vključiti materialne stroške (npr. surovine), stroške 

storitev (npr. poštne storitve), stroške amortizacije, ki bodo nastali z uporabo stavb, strojev in opreme, 

ter celotne stroške dela (npr. plače zaposlenih). Nujno ocenite, koliko izdelkov oz. storitev se bo 

prodalo.  

Ceno izdelkov dobimo tako, da stroške delimo s količino produktov, ceno storitev pa tako, da stroške 

delimo s količino »plačanih« ur. Zavedati pa se moramo, da izračunana cena pokrije samo stroške in 

ne prinaša dobička. Dobiček moramo obračunati na to ceno. V ceno je potrebno dodatno vračunati 

tudi stroške za posodabljanje in razvoj ter nekaj »rezerve«.  

Pri oblikovanju cen je smiselno upoštevati nekaj pravil: 

• Izračunano ceno moramo primerjati s konkurenčnimi cenami; če so naši stroški previsoki, pa 
jih skušamo zmanjšati.  
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• Raje prodajajmo kupcem, ki cenijo kakovost in gradimo odnos na zaupanju namesto na ceni; 

potrošniku pa utemeljimo, zakaj nismo najcenejši in kaj za to dobijo.  

• Če se izkaže, da se našim ciljnim kupcem cena ne zdi pretirano visoka, jo lahko nekoliko 

povišamo.  

• Ceno lahko prilagodimo tudi glede na segment kupcev, in sicer za premožnejše kupce višje 

cene.  

• Ceno lahko zvišamo »brez zvišanja cene« (npr. dodatno zaračunamo »nujna« naročila, oddana 

v zadnjem trenutku) (Pipan in Stritar 2015). 

KAKO IZDELATI LETNI NAČRT DELA 

Čeprav se vam letni načrt dela na prvi pogled zdi nepomemben, ker imate občutek, da na dolgi rok tako 

ali tako ni mogoče vsega načrtovati, pa je tak načrt zelo pomemben, saj s pomočjo le-tega lažje  

nadzorujemo stvari. To se navezuje na aktivnosti, ki so vnaprej določene in časovno opredeljene.  

Letni načrt dela, ki je pravzaprav podroben seznam opravil, z opredeljenim datum začetka in konca 

nalog ter povezav med njimi, je mogoče izdelati na več načinov. Obstajajo enostavnejše različice, ki jih 

najdete na spletnih straneh, če vtipkate iskalni pojem »project manager program«, za izvajanje 

celovitejših projektov pa so na voljo računalniški programi, ki jih prav tako lahko dobite brezplačno na 

spletnih straneh, vendar se je za njihovo uporabo treba registrirati. Take programe najdete tudi na 

spletni strani: http://blog.capterra.com/free-open-source-project-management-software/. 

Preprosti prikaz programa dela: 

AKTIVNOST/MESEC JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AVG SEP OKT NOV DEC 
Ustanovitev in 
registracija socialnega 
podjetja 

            

Prijava na razpis 
(subvencije za 
zaposlovanje) 

            

Zaposlitev 
sodelavca/sodelavke 

            

Dogovor z lokalnim 
vrtcem o dobavi hrane 

            

Nakup in dodelava 
embalaže 

            

Izdelava vsebin 
blagovne znamke 
(logotip barve) 

            

Izdelava spletne strani             
Oblikovanje in tisk 
letakov 

            

Izdelava in predvajanje 
radijskega oglasa 

            

Izdelava in objava 
oglasa v časopisu 

            

Distribucija 
promocijskega gradiva 

            

Oglaševanje na spletu             
Otvoritveni dogodek in 
novinarska konferenca 

            

http://blog.capterra.com/free-open-source-project-management-software/
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Začetek ostave 
zelenjave 

            

Vloga na javni razpis za 
naložbe 

            

VAŠ FINANČNI NAČRT 

Med prve korake k realizaciji poslovne ideje spada tudi finančni načrt. Vemo, da za večino to ni najljubši 

del o katerem bi strastno razpravljali, vendar je za začetek podjetniške poti je poleg dobre ideje, vizije, 

marketinga in prodaj, tima ljudi, ki bodo to idejo izvršili, pomemben tudi kapital za zagon, rast in razvoj 

socialnega podjetja (v nadaljevanju podjetje). Finančni načrt nemalokrat predstavlja najtežji del vaše 

poslovne ideje. V tem delu vas ne bomo spremenili v strokovnjake za finance, ampak zgolj seznanili s 

pomembnimi deli finančnega načrta. 

Predstavljajte si, da so elementi vaše poslovne ideje in načrta nekakšen zemljevid kako boste začeli 

graditi svoje socialno podjetje, tako kot umetnik najprej nariše skico ali pa znanstvenik naredi 

podroben načrt pred začetkom izvedbe eksperimenta. Na začetku kariere v podjetništvu je vsak (še 

posebej napačno zapravljen) evro zelo pomemben. Kljub temu, da je finančno načrtovanje poslovanja 

podjetja na dolgi rok zahtevna naloga, se ji ne smete izogniti. 

Finančni načrt predstavlja predvideno oceno delovanja podjetja v prihodnosti. Priporočljivo je, da 

finančni načrt vsebuje bilanco stanja, izkaz poslovnega izida (izkaz uspeha) in izkaz denarnih tokov za 

prihodnjih 3 do 5 let poslovanja. Cilj finančnega načrta je ugotoviti finančni potencial naložbe in 

terminski načrt doseganja rezultata. Finančni načrt je pomembna podlaga za ocenitev investicijske 

priložnosti in mora predstavljati podjetnikovo najboljše predvidevanje prihodnjega delovanja podjetja 

– torej najboljšo oceno rezultatov, za katere verjame, da so stvarni in dosegljivi.  

Kako izdelati finančni načrt? 

Pripravili smo nekaj pomembnih vprašanj, ki bi si jih morali podjetniki zastaviti pri pripravi finančnega 

načrta poslovanja: 

• Kakšna je pričakovana prodaja izdelkov/storitev vašega podjetja v prvem letu poslovanja? 

• Kakšna je pričakovana rast prodaje v naslednjem letu? 

• Kako se bodo cenovno pozicionirali vaši izdelki/storitve na trgu? 

• Kakšni so tekoči stroški vašega poslovanja? 

• Koliko ljudi bo podjetje zaposlovalo in kakšni so načrti glede zaposlovanja v prihodnosti? 
 
Pri izdelavi finančnega načrta moramo upoštevati obstoječo nacionalno zakonodajo in računovodske 
standarde, ki se od države do države razlikujejo. Za področje socialnega podjetništva je to posebej 
določeno. 
 
Bilanca stanja 
 
Bilanca stanja prikazuje mnogo vrednih informacij o podjetju. V bilanci stanja so prikazana sredstva 
(kar ima podjetje v lasti) in viri teh sredstev (kar podjetje dolguje). Viri sredstev se nadalje delijo na 
zunanje vire (npr. obveznosti do dobaviteljev) in na notranje obveznosti (obveznosti do lastnikov, 
lastniški kapital). Bilanca stanja ima dve strani, aktivo in pasivo, vsota vseh sredstev (aktiva) mora biti 
enaka vsoti vseh obveznostih do dobaviteljev in lastniškega kapitala (pasiva).  
 
Zlato pravilo:  AKTIVA = PASIVA 
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V nadaljevanju prikazujemo enostaven prikaz bilance stanja. 
 

AKTIVA  
(sredstva) 

PASIVA  
(obveznosti do virov sredstev) 

Dolgoročna sredstva 
(zemljišča, zgradbe, proizvajalna oprema, 
patenti, licence, blagovna namka, finančne 
naložbe) 

Kapital 

Kratkoročna sredstva 

• Zaloge (material, proizvodi, 
polproizvodi, blago) 

• Terjatve 

• Finančne naložbe (posojila, menice, 
vrednostni papirji) 

• Dobroimetja (čeki, gotovina) 

Rezervacije (v prihodnosti dospele 
obveznosti) 

 Dolgovi (finančne in poslovne obveznosti: 
posojila, krediti, dobavitelji) 

    A =   P 

 
 
Izkaz poslovnega izida 
 
V izkazu poslovnega izida je prikazan poslovni izid za poslovno leto (od 1. januarja do 31. decembra). V 
njem se od vseh prihodkov podjetja odštejejo vsi stroški, rezultat pa predstavlja čisti poslovni izid – 
dobiček ali izgubo. Izkaz poslovnega izida vodstvu podjetja, bankam in drugim pokaže, kako donosno 
je podjetje. 
 
Izkaz denarnih tokov 
 
Izkaz denarnih tokov je nujni sestavni del celovitega računovodskega poročanja.  Zagotavlja informacije 
o prejemkih in izdatkih pri poslovanju podjetja v določenem obdobju, prav tako zagotavlja vpogled v 
različne aktivnosti v okviru naložb in financiranja ter prikaže, ali je podjetje sposobno ustvarjati 
denarne tokove, ki bodo podpirali izdatke (Data, 2015). 
 
Nasvet 

Pred pripravo finančnega načrta preverite različna orodja in pripomočke za lažjo in enostavnejšo 

pripravo poslovnih načrtov za manjše in vsebinsko manj zahtevne investicije in projekte. Nekateri so 

na spletu na voljo brezplačno. Za pomoč pri pripravi finančnega načrta lahko prosite tudi kakšnega 

izkušenega socialnega podjetnika. Zagotovo vam bo znal pomagati s ključnimi informacijami. Dober 

finančni načrt je namreč eden izmed najtežjih delov poslovnega načrta.  

SE SPRAŠUJETE KAKO PRIDOBITI DENAR ZA ZAGON SOCIALNEGA PODJETJA? 

Da bi svojo željo po ustanovitvi socialnega podjetja lahko realizirali, boste na začetku nujno potrebovali 

finančna sredstva. Brez teh nikakor ne gre, zato vam v nadaljevanju predstavljamo različne možnosti, 

kje vse lahko dobite denar za zagon svojega podjetja. 

Poiščite najbližje vire financiranja 
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Poleg vaših lastnih financ, s katerimi imate namen ustanoviti podjetje, poskusite za začetek s svojo 

idejo prepričati tudi družino, prijatelje, znance …  Tudi oni lahko pomagajo s posojili pri vlaganju 

sredstev v vašo idejo. Tovrstnemu financiranju strokovnjaki pravijo financiranje s strani 4F (Founders, 

Family, Friends, Fools). 

Subvencija za samozaposlitev 

Preverite možnosti subvencij za samozaposlitev. Na državni ravni so zagotovo na voljo različni programi 

in razpisi, ki so namenjeni socialnemu podjetništvu in tudi mladim. Na voljo so tudi subvencije za zagon 

inovativnih podjetij. Izkoristite vsako možnost, ki vam je ponujena.  

Kredit 

Zaradi trenutnih razmer na trgu danes banke skrbno pregledajo vso potrebno dokumentacijo in so bolj 

previdne pri izdaji kreditov. Kljub temu se lahko pri posameznih bankah pozanimate, ali nudijo možnost 

kredita. S tem denarjem lahko pokrijete začetne stroške, ki se bodo pojavili ob ustanovitvi podjetja, in 

nakupite nekaj osnovnih sredstev.  

Tvegani kapital 

Še ena od oblik pomoči mladim podjetnikom je tvegani kapital, pri katerem gre za financiranje podjetij, 

katerega posebnost je ta, da investitor postane solastnik podjetja. Najpogostejše oblike tveganega 

kapitala so poslovni angeli, nekatere oblike podjetniških pospeševalnikov ter skladi tveganega kapitala. 

Poslovni angeli so uspešni poslovneži, ki so v preteklosti že zgradili eno ali več uspešnih podjetij. 

Poslovni angeli investirajo v podjetja, ki imajo potencial. Z investicijo postanejo tudi solastnik tega 

podjetja. 

Množično financiranje oziroma »crowdfunding« na spletu 

Vedno večjo težo pa pri financiranju podjetij dobiva »crowdfunding« oziroma množično financiranje. 

Najbolj znane spletne platforme so Kickstarter, Indiegogo, RocketHub, obstaja pa, po podatkih 

Crowdsourcing.org, okoli 2.600 podobnih platform (npr. samo v Italiji jih je več kot 40, v Sloveniji je 

najbližja tej ideji Cofinder.eu). Crowdfunding deluje po principu, da posameznik ali pa ekipa, ki objavi 

ter predstavi svojo idejo na platformi, napiše, koliko denarja potrebuje za realizacijo. Investitorji, ki v 

idejo verjamejo, pa lahko donirajo svoja denarna sredstva, npr. za drobno nagrado, končni izdelek – 

prednaročilo ali pa investirajo in dobijo delež delnic. Na ta način lahko se z idejo lahko zasluži dovolj 

denarja, da se jo tudi realizira. 

Socialnopodjetniški startup pa išče nekoliko drugačne investitorje, in sicer takšne, ki poleg dobička 

išečjo tudi doseganje pozitivne družbene spremembe, ki jo zagotavlja socialnopodjetniški startup. 

Torej če je za startup dobro, da čim hitreje začne delati čim večji dobiček, je za socialnopodjetniški 

startup dobro, da čim hitreje začne dosegati čim večji (pozitivni) družbeni učinek. 

A little tip to conclude 
 
Once you become a social entrepreneur, you can take advantage of various programmes and projects 
intended to support entrepreneurs, such as Erasmus for Young Entrepreneurs. 
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ŠE NEKAJ MALEGA O VODENJU 

Če želite uspešno krmariti na trgu, je potrebno veliko več časa nameniti informiranju in hitremu 

pridobivanju ključnih podatkov tako o zahtevah na trgu kot o poslovnem stanju konkurenčnih podjetij, 

predvsem pa bdeti nad celotnim delovanjem podjetja.  

Kakšen je torej uspešen socialni podjetnik?  

Predvsem je to aktiven vodja, sodeluje pri vseh procesih organizacije, ni pasiven opazovalec, ki od daleč 

opazuje dogajanje. Ustvarja pozitivno okolje, razmere, ki vzpodbujajo uspešnost in onemogočajo 

napake. V organizaciji mora vladati preglednost nad poslovanjem: kaj je delo posameznika in kako ga 

opravlja zdaj in v prihodnosti. Nenehno mora spremljati delovne razmere, sodelavce oskrbeti z vsemi 

viri, ki jih potrebujejo za opravljanje nalog. Identificirati mora dejavnike, ki vplivajo na motiviranost 

delavcev, jih vpeljati v delo in delovno okolje. Tako zaposleni nimajo druge možnosti kot dosegati 

visoke dosežke.  

Dober vodja daje pri delu vzgled svojim ljudem, vedno drži dano besedo, daje jasna navodila, pazljivo 

posluša, rad sprejema predloge, pravilno urepa, zna motivirati ljudi, zna načrtovati delo, zna oceniti 

sposobnost svojih ljudi.  

K temu je potrebno dodati tudi podjetnost, inovativnost, vztrajnost in predanost, etičnost, družbeno 

odgovornost, multi disciplinarnost, pozitivno naravnanost, povezovalnost, energičnost, kreativnost, 

radovednost. In še bi lahko naštevali. 

Skrivnost uspeha je poznati in razumeti zmožnosti ljudi s katerimi delamo ter popolna izraba njihovih 

potencialov.  

Uspešen vodja razmišlja.  

Na začetku je potrebno biti vztrajen. Ko zadeva uspe, pa pošten. Tako preprosto je to. 

PRIMERI DOBRIH PRAKS  

Primeri dobrih praks v Sloveniji 

Zavod za raziskovanje in razvijanje alternativnih praks 
 

 

 

Zavod za raziskovanje in razvijanje alternativnih praks je mlado socialno podjetje iz severovzhodnega 

podeželskega dela Slovenije, ki je svoja vrata odprlo konec novembra 2013.  Ob propadanju nekdanjih 

biserov občine Beltinci so se združili mladi in se odločili, da je čas za spremembe. Z ovirami in 

vztrajnostjo so si pridobili košček zemlje pod soncem in prve zaposlene za ustvarjanje in ohranjanje le 

teh v občini Beltinci. Njihova glavna dejavnost poteka na območju nekdanje vrtnarije v središču 

Beltincev, katera zadnjih nekaj let ni bila v uporabi. S skupnimi močmi so uredili ekološki, zeliščni in 

zelenjadarski vrt na način, ki koristi celotni skupnosti.  
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Prizadevajo si tudi za vzpostavitev medgeneracijskega centra, ki bi krajanom omogočal kvalitetno 

preživljanje prostega časa, prenos skorajda pozabljenih znanj in modrosti na mlajše generacije ter 

aktivno sodelovanje pri reševanju sodobnih družbenih problemov. 

Med svoje prioritete štejejo dejavnosti iz ekološkega, socialnega in trajnostno naravnanega razvoja.  

V svoji prodajalni, ki se nahaja v bližini eko vrta, po dostopnih cenah nudijo svežo sezonsko zelenjavo 

(buče, solata, radič, endivija, špinača, blitva, paradižnik, paprika, kumare, fižol, česen, korenje, rdeča 

pesa, čebula, topinambur, kitasko zelje, grah, krompir) in zelišča (ognjič, meta, dobra misel, ožepek, 

šetraj, ajda, plahtica, rman, melisa, artičoka, korda, pelin, vratič, materina dušica, timijan, kopriva, 

ameriški slamnik, monarda, žafranka, komarček, janež, robida) iz njihovega vrta.  

Kontakt: ZRIRAP so.p. - Zavod za raziskovanje in razvijanje alternativnih praks 
Telefon: + 386 (0) 2 584 80 33 
E-naslov: zrirap@gmail.com 
Spletna stran: www.zrirap.org 
Facebook: https://www.facebook.com/ZRIRAP-sop-Beltinci-1463125387311049/?fref=ts 
 

Mladinski center Prlekije – Pokrajinski center nevladnih organizacij 

 

Mladinski center Prlekije je društvo, ki deluje v javnem interesu in domuje na podeželju v prijetnem 

naravnem ambientu. Združuje dejavnosti hostla, Regionalnega pomurskega multimedijskega in 

kulturnega centra ter Mladinskega in družinskega centra. Organizacija je bila uradno registrirana že 

leta 1994. Od takrat dalje izvajajo aktivnosti za mladinske strukture v lokalnem, regionalnem in 

nacionalnem oziru, te aktivnosti tudi nadgrajujejo.  

Pri izvajanju aktivnosti jim pomagajo prostovoljci vseh generacij. Pri svojem delu sodelujejo tudi z 

različnimi institucijami (CSD, šole, društva itd.) in občinami. Poleg tega se ukvarjajo še s kulturo, 

preventivnimi in socialnovarstvenimi programi, inovativno in razvojno dejavnostjo, tehnično kulturo, 

neformalnim izobraževanjem, informiranjem in svetovanjem, prostovoljstvom, servisno dejavnostjo za 

NVO in mladinske strukture, mreženjem ter mednarodnim povezovanjem. So tudi pooblaščena 

gostiteljska, pošiljajoča in koordinacijska organizacija za Evropsko prostovoljno službo. Razpolagamo z 

mladinskim prenočiščem, zavetiščem za mlade žrtve nasilja ter otroško-mladinsko eko kmetijo. 

Ker delujejo na demografsko ogroženem območju so vse te vsebine in še številne druge še posebej 

zaželene in koristne. Izvajajo tudi brezplačne dnevne in tedenske družabne aktivnosti, športne ter 

kulturne prireditve za starejše in tudi mlajše generacije, glede na njihove želje iz delavnice ali 

predavanja ter tečaje (npr. računalništva, učenje nemščine, kvačkanje). Vsebinsko organizirane 

aktivnosti dopolnjuje narava, saj lahko uporabniki koristijo bližnje pešpoti, obsežne površine, kjer se 

izvajajo športne aktivnosti, možnost taborjenja in stika z rastlinami, živalmi. 

Veliko pozornost posvečajo razvoju socialnega podjetništva in s tem zaposlovanju težje zaposljivih oseb 

in mladih, saj jim lokacija in dosedanje izkušnje to dopuščajo. Tako se posvečajo razvoju podeželja, 

turizmu, kulturi, socialni oskrbi, izdelavi domačih kmetijskih produktov. Prizadevajo si tudi za 

https://www.facebook.com/ZRIRAP-sop-Beltinci-1463125387311049/?fref=ts
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vključevanje, koriščenje in izvajanje kulturnih produkcij s strani ljudi z manj priložnostmi ter s tem za 

občutno zmanjševanje kulturnih ločnic med prebivalstvom. 

Pri soustvarjanju njihovih aktivnosti so vedno dobrodošli mladi, pa tudi ostali posamezniki, skupine in 

organizacije. Dobrodošle so nove ideje in zamisli, pri realizaciji katerih vam tudi pomagajo. 

Kontakt: Mladinski center Prlekije, Spodnji Kamenščak 23, SI – 9240 Ljutomer 
Telefon:  +386 (0) 2 584 80 33, +386 (0) 31 525 367 
E-naslov: mcp@siol.net 
Spletna stran: www.mc-prlekije.si 
Facebook: https://www.facebook.com/McpPcNvo/ 

 

Primeri dobrih praks v Italiji 

Human Rights Youth Organisation 

 

H.R.Y.O. (Mladinska organizacija za človekove pravice) je neprofitna nevladna organizacija, 
ustanovljena leta 2009 v Palermu, s ciljem krepiti človekove pravice na lokalni in svetovni ravni. 
Ustanovitelj organizacije je Marco Farina. H.R.Y.O je ustanovil. leta 2009, ko je bil študent na Pravni 
fakulteti kot odziv na gospodarsko krizo v Evropi. Danes je odgovoren za finančno upravljanje in 
usklajevanje oddelka za človekove pravice v organizaciji H.R.Y.O. Od časa do časa prevzame vlogo vodje 
projekta in mentorja/trenerja. 
 
Mladinska organizacija za človekove pravice verjame v svet, kjer vlada mir in medsebojno razumevanje. 
Izobraževanje je po njihovem prepričanju ključ, ki nam omogoča ustvarjanje okolja, ki spodbuja in ščiti 
človekovo dostojanstvo, kot tudi vse vidike enakosti in trajnosti. H.R.Y.O. meni, da je pomembno 
podpreti lokalno delovanje in razvoj potenciala enega samega človeka, za majhne spremembe, ki 
vodijo k velikemu procesu. 
 
Poslanstvo H.R.Y.O. je olajšati izpolnjevanje človekovih pravic in vzpostaviti mednarodno mrežo 
organizacij in posameznikov, ki aktivno prispevajo k njihovemu lokalnemu kontekstu. Poskušajo 
dejavno sodelovati v smeri kulture miru s spodbujanjem in sodelovanjem v nenasilnih ukrepih pri 
osvoboditvi pred zatiranjem v kakršni koli obliki. Promovirajo, spodbujajo in praznujejo/proslavljajo 
raznolikosti/drugačnost ljudi v družbi. 
 
Cilji: 
1. obnoviti človeško dostojanstvo z uporabo neformalnih izobraževalnih projektov, ki se odzivajo na 
potrebe družbe in posameznika; 
2. razbiti predsodke s povezovanjem različnih realnosti in olajšati medkulturni dialog; 
3. ozaveščanje o zatiranju in trpljenju ter o problemih, ki jih obkrožajo; 
4. Vzpostaviti mrežo, ki podpira lokalna gibanja na konfliktnih območjih; 
5. ustvariti, olajšati in sporočati pot k kulturi miru, spoštovanja in trajnosti; 
6. biti vpliven pri spremembi zakonodaje, pravil in politike, ki ščitijo človekove pravice; 
7. ustanoviti lokalni center za človekove pravice, ki izobražuje in spodbuja vključevanje človekovih 
pravic v vsakdanje življenje; 
8. Spodbujati kulturo kot orodje pri sprejemanju in razumevanju raznolikosti; 
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9. ustanoviti oddelek, specializiran za vprašanja, ki vplivajo na položaj in vlogo žensk v družbi; 
10. uporabiti celovit pristop pri doseganju strpnosti med novo generacijo; 
11. spodbujati miroljubno ukrepanje proti osvoboditvi pred vplivi mafije in organiziranega kriminala; 
12. Biti vodilna sila na vseh zgoraj omenjenih področjih v vseh zgoraj. 
 
Kaj počnejo? 
BhRYO vrt 
H.R.Y.O. vodi urbani vrt, kjer rastline, zelenjavo in sadje pridelujejo v mestnem okolju. Služi kot sredstvo 
za ponovno povezovanje prebivalstva z naravnimi ciklusi ter krepitev in širjenje njihovega znanja o 
izvoru, okusu in kdaj je sezona določene rastline/zelenjave/sadja  (izdelkov). V Palermu to predstavlja 
nov trend in H.R.Y.O., kot organizacija z močnim vplivom na lokalni ravni, ima v lasti zemljišče, 
imenovano Orto BrHYO. Ta mali vrt, ki je pod oskrbo prostovoljcev in članov organizacije, sledi 
natančnemu časovnemu razporedu glede na letne čase in s tem kakovost izdelkov. Njegove koristi so 
močno povezane s socialnimi dejavnostmi H.R.Y.O. Vrt je eden od lokalnih virov hrane in s tem eden 
od načinov kako združevati skupnosti in družine. Prav tako pa poučuje ljudi, predvsem mlade, o izvoru 
hrane/izdelka. 
 
Evropska prostovoljna služba 
H.R.Y.O. ponuja številne priložnosti za mobilnost mladih prek evropske prostovoljne službe (EVS). 
H.R.Y.O. je pooblaščena gostiteljska, pošiljajoča in koordinacijska organizacija za EVS. 
 
Festival kultur – Meet Me Halfway (Dobiva se na pol poti) 
Festival kultur – Meet Me Halfway – je nastal v okviru društva H.R.Y.O. Prva izvedba festivala je 
potekala septembra 2012 v središču Palerma – v četrti Ballarò. Ideja festivala izhaja iz preproste 
predpostavke, da če bi se imele vse kulture priložnost srečati, bi se dejansko lahko  vzpostavil 
konstruktiven dialog za celotno družbo. V preteklih letih je mladinska organizacija za človekove pravice 
vzpostavila lokalna strateška partnerstva, da bi optimizirala realizacijo festivala, ki je organiziran 
zahvaljujoč ključnemu prispevku vseh organizacij in posameznikov, ki so vključeni v delovanje 
organizacije. 
 
H.R.Y.O. je dejavna na mnogih področjih: od človekovih pravic, enakosti spolov in kulturne izmenjave 
do mobilnosti mladih. 
 
Kontakt: Piazzetta Resuttano 4, Palermo, Italy 
Telefon:  +39 091 617 3339 
E-mail: info@hryo.eu  
Spletna stran: www.hryo.org 
Facebook: https://www.facebook.com/asshryo/ 
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Cooperazione Senza Frontiere (CSF) 
 

 
 
CSF je organizacija, ki sta jo leta 2010 ustanovila študenta Ekonomske fakultete. Danes CSF deluje na 
področju socialne promocije, prostovoljnega dela, aktivnega državljanstva in mobilnosti mladih z 
izvajanjem različnih projektov. Svojo dejavnost so začeli s programom Mladi v akciji in trenutno delajo 
predvsem s programi Erasmus + in drugimi javnimi in zasebnimi sredstvi. 
 
Kaj počnejo? 
 

1. Mobilnost mladih 
Organizacija CSF se ukvarja z mobilnostjo mladih v okviru programa Erasmus + in Evropske prostovoljne 
službe. Okoli 300 mladih tako iz Italije kot tudi iz tujine je že bilo vključene v projekte, ki so osredotočeni 
na kulturno izmenjavo, izobraževalne tečaje, seminarje, obiskov studijev, mrežne dogodke, strateška 
partnerstva in tudi v delovanje evropske prostovoljne službe. 
 

2. Združevanje mladih 
Maja 2014 je organizacija CSF skupaj s tovarno Circolo Culturale Arci The Factory, PYC – mladinskega 
centra iz Palerma, preselila svoj sedež v Via De Spuches, v središču mesta Palermo. PYC je ustvaril 
prostor za mlade iz Palerma in druge, kjer se lahko srečujejo in sodelujejo v družbeno koristnih 
dejavnostih, se naučijo različnih jezikov, se udeležujejo umetniških in glasbenih tečajev ter se 
udeležujejo kulturnih dogodkov, kot so koncerti ali razstave sodobne umetnosti. 
Junija 2017 je CSF otvoril novo lokacijo "La Nuova Villa Trabia", še en kulturni center, ki se nahaja v 
čudovitem naselju Villa Trabia v Palermu. Zahvaljujoč posojilu Ministrstva za mladino in koncesiji 
nepremičnine, ki je v lasti občine Palermo so obnovili strukturo poslopja in ga dali v uporabo lokalnemu 
prebivalstvu. Umetniški tečaji, učne ure glasbe in delavnice za ustvarjalno recikliranje so organizirani v 
okviru strukture, kot tudi informativno desko, ki ponuja različne informacije o priložnostih mladinske 
mobilnosti. 
 

3. Uveljavljanje mestnih predelov 
Mesto Palermo ima bogato kulturno dediščino, ki pa trpi zaradi degradacije in zapuščanja več območij. 
Obstajajo številna območja, ki potrebujejo sanacijo: od javnih površin do zasebnih zgradb 
zgodovinskega pomena. CSD skupaj z drugimi mladinskimi organizacijami organizira pobude za urbano 
čiščenje in promocijo javnih prostorov. 
 

4. Kampanje ozaveščanja 
CSF se v svojih aktivnosti prizadeva tudi za ozaveščanje javnosti glede različnih tematik, kot denimo 
vključevanje priseljencev, enakost spolov in človekove pravice. CSF trenutno izvaja projekt "I giovani 
parlano con l'Europa" (Mladi se pogovarjajo z Evropo), ki se financira z sredstvi programa "Giovani per 
il Sociale". Cilj tega projekta je obravnavati aktualna vprašanja, ki jih je izpostavila Evropska unija. 
Namen je "odpraviti ovire pri uveljavljanju pravic državljanov Unije". Glavni cilji so krepitev kultur in 
tradicij, spodbujanje dialoga med kulturnimi in verskimi identitetami, širitev novih tehnologij na 
poklicni, socialni in kulturni ravni ter spodbujanje evropskega državljanstva ter priložnosti in 
instrumentov, ki jih ponuja skupnost. 
 
Kontakt: Via Giuseppe de Spuches, 20, 90141 Palermo PA, Italy 
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Telefon: +39 091 732 0124 
E-mail:  info@csfpalermo.org 
Spletna stran: www.csfpalermo.org 
Facebook: https://www.facebook.com/pg/csf.cooperazionesenzafrontiere/about/?ref=page_internal 
 

Primeri dobrih praks v Franciji 

Le café citoyen 
 

 

Café citoyen je  kavarna v središču mesta Lille. Citoyen pomeni državljan. Ime zadruge se navezuje na 
njen cilj, kar je spodbujanje državljanstva in spodbujanje ljudi, da razmišljajo kot kolektiv in ne kot 
posamezniki. Državljanstvo je tudi strogo povezano na demokracijo, pravičnostjo in enakopravnostjo 
pravic. 
 
Zadruga pripada socialni in solidarnostnemu gospodarstvu iz več razlogov: 

• Način kako sodelujejo z lokalnimi dobavitelji, ki prihajajo iz sektorja biološke in pravične 
trgovine. 

• Organizacija deluje na principu demokratičnega sodelovanje med  svojimi člani. Vsak zaposleni 
sodeluje pri postopku odločanja v zvezi s projektom. 

• Predlog da se je javni prostor, ki ga bodo uporabljala združenja in aktivni državljani, ki se želijo 
srečati in zgraditi boljšo in bolj vključujočo družbo. 

 
Kot kulturna kavarna Café Citoyen vabi vse državljane in združenja, da organizirajo srečanja, konference, 
koncerte itd. Gre za živahen kraj, kjer se množica posameznikov združuje in dela skupne projekte. 
 
Kontakt: 7, place du Vieux marché aux chevaux, 59000 LILLE 
Telefon: +33 03 20 13 15 73 
E-mail: contact@cafecitoyen.org 
Spletna stran: www.cafecitoyen.org 
Facebook: https://www.facebook.com/cafecitoyen/ 
 

Quanta 

 

Quanta je neprofitno združenje (zakon o združenjih iz leta 1991), ki se nahaja na kmetiji blizu mesta 
Lille na severu Francije. Cilj združenja Quanta je spodbujati dostopnost kulturnih dogodkov za vse, zlasti 
za invalide ali ranljive skupine, ki so diskriminirane. Integracija se uvaja postopoma. Prvi cilj je povečati 
samostojnost članov, kar jim bo dolgoročno omogočilo boljšo integracijo v družbo in na trg dela. 
 
 

https://www.facebook.com/pg/csf.cooperazionesenzafrontiere/about/?ref=page_internal
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Quanta se poskuša spopasti s problemom diskriminacije, z uporabo svoje gledališke družbe in 
restavracije, ki zaposlujeta invalidne osebe. 
 
Restavracija 
Pravna oblika restavracije je ESAT, ki je socialno-medicinska organizacija s ciljem spodbujanja poklicne 
integracije invalidov. V restavraciji trenutno deluje 22 invalidnih oseb, ki jih podpira osebje natakarjev, 
kuharjev in socialnih sodelavcev. Restavracija je dobro znana na območju mesta Lille. Namen te 
restavracije je predlagati drugačen pristop k vodenju restavracije in gostinskega servisa. 
 
Gledališka družba 
Člani ESAT so prav tako vključeni v gledališko družbo. Ukvarjajo se z gledališkimi igrami, ki so uprizorjene 
tako znotraj kot zunaj restavracije. Prav tako pripravljajo delavnice za druge invalidne osebe in 
organizirajo intervencije v šolah in socialno-zdravstvenih organizacijah. 
 
Quanta vsako leto v juniju organizira festival jezer (Lake Festival). Na kmetiji potekajo kulturne večerje, 
ki članom organizacije dajejo priložnost, da predstavijo delo, ki so ga opravljali skozi leto. Prav tako je 
organizirana tržnica za promocijo lokalnih izdelkov. 
 
Kontakt: 7 ch. du Grand Marais - Ferme Petitprez, 59650 VILLENEUVE D’ASCQ 
Telefon: +33 03 20 19 07 07- Fax : 03 20 19 07 09 
E-mail: asso.quanta@wanadoo.fr 
Spltetna stran: www.quanta.asso.fr 
Facebook: https://facebook.com/association.quanta/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.quanta.asso.fr/
https://facebook.com/association.quanta/
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