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Socialno podjetništvo za začetnike
Socialno podjetništvo je inovativna oblika podjetništva s poudarkom na družbeni solidarnosti, sodelovanju, povezovanju ter odgovornem ravnanju do družbe in ljudi. Značilno je,
da so motivi, zaradi katerih se socialni podjetniki odločijo za podjetniško pot, v reševanju
socialnih, gospodarskih, okoljskih ter drugih izzivov v družbi na kreativen, inovativen način.
Socialni podjetniki ustvarjajo nova delovna mesta za ranljive skupine ljudi, ki imajo manjše
možnosti zaposlovanja (iskalci prve zaposlitve, starejši delavci, bivši kaznjenci, Romi, osebe
s posebnimi potrebami, gibalno ovirane osebe itd.). Dejavnosti, v katerih ponavadi delujejo,
so družbeno koristne in so ponavadi povezane s socialnim turizmom, promocijo zdravega
načina življenja, ekološko pridelavo hrane, mladinskim delom, pravično trgovino itd.
Socialna podjetja delujejo na trgu, vsebujejo poslovni model, ki prinaša dobiček in zagotavlja finančno vzdržnost podjetja. A dobička praviloma ne delijo, ampak ga vlagajo nazaj
v lastno dejavnost oz. podjetje. Organizacijska struktura podjetja temelji na demokratičnih
načelih in na enakopravnosti vseh zaposlenih.

1. POMEN SOCIALNEGA PODJETNIŠTVA V SODOBNEM ČASU
Ugotovljeno je, da socialna podjetja v sodobnem času krize beležijo ugodne vplive, ki delujejo kot blažilec neugodnih posledic, ki jih kriza pušča za seboj, in sicer:
• ustvarjajo številna delovna mesta,
• krepijo socialno, ekonomsko in regionalno kohezijo,
• ustvarjajo socialni kapital,
• na krizo so veliko bolj odporna kot konvencionalna podjetja,
• v obdobju gospodarske krize so manj odpuščala in
• v nekaterih sektorjih so celo povečevala število zaposlenih.

2. RAZLIKA MED SOCIALNIM IN KLASIČNIM PODJETNIŠTVOM
2.1 ZAKAJ BITI SOCIALNI PODJETNIK IN NA KAKŠNEM ČOLNU KRMARI?
2.1.1 Dogajanje v čolnu socialnega podjetništva:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Na njem je še dovolj prostora (dejavnost v razvoju),
prevaža ljudi iz ranljivih skupin na trgu
dela (družbena korist),
čoln je cel, razbije ga lahko neetično
ravnanje (etičnost delovanja),
veslati se mora, tako se krepi in

Slika 1: Socialno podjetništvo v družbi

sodeluje (medsebojno sodelovanje),
vesla se prostovoljno (prostovoljno vključevanje),
vsi pazijo, da je teža enakomerno porazdeljena (solidarnost),
so »suhi«, ko jih bo dovolj, bodo pljusknili ugoden val (učinek za družbo),
prodali bodo ribe in kupili še dva čolna (reinvestiranje dobička, korist zase in družbo za naše deležnike),
v vsaki luki nakupijo vesla (trajnost delovanja),
proti cilju plujejo vedno bolj krepki.
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2.2 ZAKAJ KLASIČEN PODJETNIK IN NA KAKŠNEM ČOLNU KRMARI?

Slika 2: Klasično podjetništvo

2.2.1 Dogajanje v čolnu klasičnega podjetništva:

•

na njem ni dovolj prostora za vse (brezposelnost je posledica propadanja
gospodarstva),

•
•
•

prevažati želi le zdrave, mlade in čile veslače (omejitve na razgovorih za službo),

•
•

vesla se prostovoljno,

•

v vsaki luki kapitan odlaga veslače (obdobje nenehnega zmanjševanja števila
zaposlenih s ciljem večje akumulacije dobička),

•

proti cilju pluje čoln z »rejenim« kapitanom in »koščenimi« veslači.

čoln je cel, često se razbije z neetičnostjo ravnanja (boj za priljubljenost pri vodjih),
vesla se v smeri, ki jo določa kapitan (brez intelektualnega sodelovanja zaposlenih in
deležnikov),

kapitan proda ribe in kupi čoln enosed (dobiček deli kapitan po svoji meri, brez
participacije veslačev),
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2.3 KJE JE PRISTANIŠČE SOCIALNEGA PODJETNIŠTVA?

•
•
•

Pristan socialnega podjetništva je tam, kjer:

•

kjer bomo ustvarjali nekaj deset tisoč kvalitetnih delovnih mest za mlade, starejše,
težje zaposlitve,

•
•

kjer bomo sproti reševali družbene probleme,

nastajajo nova dostojna delovna mesta,
bomo dosegali evropsko povprečje razvoja socialnega podjetništva (pri nas 0,7%, EU
7% zaposlenih),

kjer bo pravična razdelitev ustvarjenega kapitala.
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3. PREDNOSTI IN SLABOSTI SOCIALNEGA PODJETNIŠTVA
“Na začetku je treba biti vztrajen, ko pa zadeva uspe, pa pošten. Tako preprosto je.”
Prednosti socialnega podjetništva v Sloveniji

•
•

Priložnost za povezovanje znanja in izkušenj,

•

povečuje se stopnja zaposlenosti, predvsem ljudi iz ranljivih ciljnih skupin na
trgu dela (mladi brez izkušenj, starejši ki so izgubili delo, invalidi, Romi),

•
•
•
•

ponuja se priložnost vsem, ki prepoznajo nove družbene potrebe in izzive,

•
•

razvija se podporno okolje,

•

daje priložnost za vključitev v prostovoljno delo, torej za nabiranje izkušenj
mladih,

•

dodana vrednost družbi in okolju narašča.

predstavlja enega izmed učinkovitih instrumentov za reševanje družbenih
problemov,

pripomore k ohranjanju okolja,
ponuja nove podjetniške rešitve,
zakonodaja omogoča pridobitev sredstev za razvoj socialnih storitev in
druge oblike podpore razvoju podjetništva,

obstajajo številne iniciative v lokalnih okoljih, strategije, programi in dobre
prakse spodbujanja socialnega podjetništva v članicah Evropske unije,

Slabosti socialnega podjetništva v Sloveniji

•

Neprepoznavnost in nerazumevanje pojma socialno podjetništvo, pridevnik
socialno daje negativno noto pri razumevanju socialnega podjetništva,

•
•
•
•

relativno omejen krog predvidenih dejavnosti,

•

vključitev ranljivih skupin (nekatere ranljive skupine zahtevajo več pomoči
kot druge),

•

dolgi postopki za zagotovitev financiranja za prihodnje delovanje in
obstoj socialnega podjetja. 3.1 V čem se socialno podjetništvo razlikuje od
klasičnega podjetništva?

podporno okolje še ni ustrezno razvito,
pomanjkljiva usposobljenost managementa,
pomanjkanje podjetniškega pristopa pri razvoju iniciativ uvajanja produktov/
storitev socialnih podjetij,
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3.1 V čem se socialno podjetništvo razlikuje od klasičnega podjetništva?
Značilnosti socialnega podjetništva so:

•
•

predstavlja nov, drugačen način reševanja socialnih problemov,

•
•

iščejo se nove tržne niše, nove poslovne priložnosti,

•
•
•
•
•
•
•
•
•

visoka stopnja avtonomije (prostovoljna odločitev za ustanovitev),

inovativen pristop, ki z uporabo podjetniških veščin, dosega socialne cilje s katerimi
rešujemo družbene probleme,
demokratično vodenje podjetij, odločanje ni odvisno od deleža vloženega kapitala, (1
deležnik - 1 glas),
delovanje v korist svojih članov, uporabnikov, skupnosti ter ranljivih skupin oseb,
aktivno vključevanje vseh deležnikov,
rasti socialnega kapitala se daje prednost pred ustvarjanjem dobička,
tržna naravnanost,
vlaganje dobička in presežkov prihodkov nazaj v dejavnost ali v lokalno okolje,
osnovni cilj socialnih podjetij je služiti potrebam članom ali širše javnosti,
ponujanje storitev, ki niso značilna za navadne podjetnike,
ustvarjanje novih delovnih mest za ranljive ciljne skupine, ki imajo manjše možnosti
zaposlovanje (npr: starejši delavci, iskalci prve zaposlitve, bivši odvisniki drog, bivši
kaznjenci, Romi, osebe s posebnimi potrebami, gibalno ovirane osebe, ipd).

Ker se pojma socialno in podjetništvo prepletata, bomo v spodnji shemi prikazali, kaj je v
socialnem podjetništvu družbenega in kaj je podjetniškega.

SOCIALNO

PODJETNIŠKO

MOTIVACIJA Z VIZIJO
IZBOLJŠANJA DRUŽBE,
UČINKI SE OCENJUJEJO
NA PODLAGI VREDNOT

ZAZNAVA IN REŠUJE
DRUŽBENE PROBLEME

DEJAVNOST VODENA Z
ETIČNIMI NAČELI

NENEHNA
USTVARJALNOST
VREDNOTENJE IN
MERJENJE REZULTATOV
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4. KLJUČNE KOMPETENCE SOCIALNEGA PODJETNIKA?
Kompetence so tiste lastnosti oz. značilnosti posameznika, ki mu omogočajo, da uspešno
izvaja delovne naloge in rešuje probleme na določenem delovnem mestu ali delovnem
področju.
Slika 3: je podjeten. Prepoznava priložnosti, nagnjen je k fleksibilnosti in razvijanju
produkta/storitve; je prepričljiv, hitro
prepozna konflikte in težave, daje pobude
in predloge, se hitro odziva; je odgovoren,
zanesljiv, pošten, priznava predpise in tudi
lastne napake.

Slika 4: je inovativen, široko razmišlja, daje
predloge za izboljšanje obstoječih delovnih
procesov, je iznajdljiv, prepoznava nove
poslovne priložnosti, je izviren in dinamičen.

Slika 5: je vztrajen in predan podjetju.
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Slika 6: je zelo motiviran in predan
skupnemu cilju.

Slika 7: deluje v skladu s poslovno etiko.
Spoštuje temeljne vrednote, integriteto
in odgovornost v osebnem, strokovnem
in poslovnem delovanju v skladu z
najvišjimi strokovnimi standardi, spoštuje
kredibilnost, razvija zaupanje, se odziva
na opažanja glede neetičnega delovanja ali
konflikta interesov, na ustvarjanje pogojev,
v katerih vsi deležniki lahko povedo svoje
mnenje, priznava napake in sprejma
odgovornost zanje, moč ali avtoriteto
uporablja v skladu z etičnimi standardi,
prepoznava in sprejma ustrezne ukrepe za
zmanjšanje vpliva predsodkov na poslovne
odločitve, itd
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5. NAČELA SOCIALNEGA PODJETNIŠTVA
Na vseh področjih človekovega delovanja veljajo načela oziroma principi. Omogočajo lažje
delovanje skupnosti in so osnova kulture v podjetju. Podvržena so permanentnemu razvoju
in dopolnjevanju. Vplivajo na delovanje vključenih človeških resursov, na razumevanje
ravnanja z materialnimi viri, ki se uporabljajo v proizvodnem procesu in na odnos širše
skupnosti do posameznih podjetij. Pomembno je, da jih zaposleni osvojijo in spoštujejo.
Načela so smernice, katerim sledimo. Lahko so zakonsko določene smernice (Zakon o
socialnem podjetništvu) ali pa se razvijejo kot interna načela v podjetju. Spoštovanje načel
je pomembno, saj s tem gradimo svoj ugled v družbi in ga utrjujemo.
V socialnem podjetništvu spoštujemo naslednja načela:

1.

Socialno načelo prostovoljne ustanovitve socialnega podjetja in prostovoljnega vključevanja v socialna podjetja. Socialni podjetniki prostovoljno ustanovijo socialno podjetje. Prav tako velja, da je članstvo v socialnem podjetništvu prostovoljno. V socialno
podjetništvo se lahko vključi vsak kompetenten in k etičnemu ravnanju usmerjen
posameznik.

2.

Načelo nepridobitnega namena ustanovitve. Ustanovitev nima pridobitne dejavnosti in
pridobivanje dobička kot izključnega cilja.

3.

Ekonomsko načelo tržne naravnanosti. Socialno podjetje deluje v podjetniškem duhu,
usmerjenem v proizvodnjo blaga ali storitev. Pri proizvodnji blaga in storitev je potrebno upoštevati ekonomske vidike tržnega delovanja in upoštevati tržne zakonitosti, ki
veljalo za vsa podjetja.

4.

Načelo javno koristnega delovanja. Socialna podjetja delujejo v korist uporabnikov blaga ali storitev, ki jih socialno podjetje proizvaja. Delovanje je usmerjeno v korist širše
skupnosti, v korist lokalne skupnosti in v korist članov, če jih seveda socialno podjetje
ima. Odlikuje jih družbeno, ekološko in socialno odgovorno delovanje.

5.

Načelo samostojnega neodvisnega delovanja in odločanja. Delovanje socialnega podjetja je avtonomno in neodvisno pri odločanju.

6.

V socialna podjetja se vključujejo tudi prostovoljci.

Slika 8: Prostovoljci
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7.

Načelo trajnosti delovanja v javnem interesu. Namen ustanovitve socialnega podjetja
je trajno opravljanje socialnega podjetništva z namenom, zaposlovati ljudi iz skupin, ki
so težje zaposljive (starejši, invalidi, Romi, mladi brez izobrazbe).

8.

Načelo preglednosti poslovanja se zagotavlja z vzpostavitvijo nadzora nad materialnim in finančnim poslovanjem.

9.

Presežek prihodkov nad odhodki se vrača nazaj v razvoj socialnega podjetja in okolje. Poslovanje mora zagotavljati pokrivanje stroškov in šele potem se
ostali del lahko razdeli enakopravno med zaposlene. Načelo neprofitnosti delovanja določa vračanje dobička nazaj v podjetje, kar pomeni, da se dobiček
ne deli med zaposlene, oziroma je njegova delitev med zaposlene omejena.

Slika 9: Neprofitnosti delovanja

10.

Načelo enakopravnosti članstva, kjer velja en član = en glas neodvisno od velikosti
vloženega kapitala. Pri odločanju imajo vsi člani socialnega podjetja enakopraven
položaj. Ne glede na to, kakšen vložek je posameznik prispeval v podjetje,velja, da ima
vsak član en glas.

Slika 10: JAKA 500€ = 1 GLAS

Slika 11: FILIP 2000€ = 1 GLAS

Jaka in Filip sta enakopravna člana vsak s svojim glasom pri odločanju.
Vsako podjetje deluje v nekem okolju. Okolje je lahko podjetju prijazno in ga podpira pri
njegovem delovanju, lahko pa ga tudi zavira in ne vzpodbuja. Prav tako je lahko podjetje
neprijazno do okolja, vsekakor pa slednje ne sme in ne more biti karakteristika socialnega
podjetja.
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6. PODPORNO OKOLJE
Podporno okolje daje podporo socialnim podjetnikom in klasičnim podjetnikom pri naslednjih aktivnostih:

povezovanje
sodelovanje
financiranje

usposabljanje
svetovanje

Slika 12: aktivnosti podpore podjetnikom iz okolja (klasičnim in socialnim).

PODPORNO OKOLJE PODJETNIŠTVA

•
•
•
•

Razvojne agencije,
podjetniški inkubatorji,
VEM točke,
razvojni inštituti.

PODPORNO OKOLJE SOCIALNEGA PODJETNIŠTVA V SLOVENIJI

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Slovenski forum socialnega podjetništva (www.fsp.si)
Fundacija za izboljšanje zaposlitvenih možnosti PRIZMA (www.fundacija-prizma.si)
Združenje Center avtonomne in alternativne produkcije (www.brazde.org)
SFSP, PRIZMA in CAAP so locirani v mariborski TKALKI – lokacija.
Zadruge Slovenije (www.slo.coop)
Socialni inkubator (www.socialni-inkubator.si)
Inkubator.coop (www.slo.coop)
KNOF (www.knof.si)
Socialni inovatorji prihodnosti (www.socialni-inovatorji.si)
Coworking Slovenija (www.coworking.si)
Eim, Center razvoja človeških virov, (www.center-rcv.org)
CNVOS (www.cnvos.si)
SKUP – Skupnost privatnih zavodov (www.skup.si)
Združenje ŠENT (www.sent.si)
SEA – Agencija za socialno ekonomijo: (www.sea-project.eu)
Permanentno nastajajo novi podporniki
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SKUPNO PODPORNO OKOLJE

•
•
•
•
•

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti RS
Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo RS
Javna agencija SPIRIT Slovenije
Svet Vlade RS za socialno podjetništvo
Finančni instrumenti in razvoj socialno finančnih trgov (Sklad 05, SID banka, Slovenski
podjetniški sklad, ...)

PODPORA RAZVOJU SOCIALNEGA PODJETNIŠTVA PRI NAS
Za oblikovanje podpore socialnega podjetništva je Vlada RS v letu 2013 sprejela strategijo
razvoja socialnega podjetništva za 4 - letno obdobje, ki je temeljila na Zakonu o socialnem
podjetništvu (Ul RS, 20/2011).
Kaj so morali vedeti v vladi pred sprejetjem strategije?

•
•
•
•
•

Poznati so morali odgovore na vprašanja:
kakšne so potrebe in smeri razvoja socialnega podjetništva,
na katerih področjih razvijati socialno podjetništvo,
kakšno vlogo ima pri razvoju država s svojimi institucijami in
kakšno vlogo se pripiše lokalnim skupnostim.

Strategijo je na podlagi opravljenih analiz in javne razprave oblikoval Svet socialnega
podjetništva. Analizirali so prednosti in slabosti socialnega podjetništva, ugotavljali so pasti
in nevarnosti na eni strani ter priložnosti, ki jih ponuja socialno podjetništvo na drugi strani.
Na podlagi odgovorov, ki so jih dobili z analizami in v javni razpravi, so izoblikovali tri
pomembne strateške cilje:
povečanje prepoznavnosti socialnega
podjetništva in njegovih načel

nadgradnja podpornega okolja,
ki je bilo še dokaj šibko

spodbujanje zaposlovanja brezposelnih
iz ranljivih skupin na trgu dela

Strategija vključuje cilje, za katere je pomembno, da so uresničljivi v štiriletnem obdobju in
da dajejo dobro podlago za oblikovanje Programa ukrepov za izvajanje strategije, ki je njen
izvedbeni dokument z vsebino: aktivnost ukrepa, izvajalec ukrepa, oblikovanje ugodnega
podjetniškega okolja, obseg financiranja ukrepa namenjenega za realizacijo ciljev.
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7. PROGRAM UKREPOV ZA IZVAJANJE STRATEGIJE SOCIALNEGA
PODJETNIŠTVA
Kot vsako podjetništvo potrebuje tudi socialno podjetništvo:

•
•
•

promocijo,

•
•

vključitev občin v izvajanje politik in ukrepov,

razvoj sistema informiranja in izobraževanja,
sredstva za spodbujanje razvoja, tudi za tiste, ki so potrebna za razvoj podpornih
storitev socialnim podjetjem, za storitve ustanavljanja socialnih podjetij in svetovanja
prestrukturiranja socialnega podjetja, ki začasno ne izpolnjuje kriterijev spisanih v
Zakonu,
iskanje novih poslovnih priložnosti, izvajanje raziskav trga in ugotavljanje možnosti
izvajanja javnih storitev v socialnih podjetjih.

1. Ukrepi oblikovanja ugodnega podjetniškega okolja za socialna podjetja zajemajo:

•
•
•
•
•

finančne in druge ukrepe za zagotavljanje prostorskih, tehničnih in drugih pogojev za
nastajanje in delovanje socialnih podjetij,
za vzpostavljanje podjetniških inkubatorjev za socialna podjetja,
za sofinanciranje za začetek opravljanja dejavnosti socialnega podjetja,
za odpiranje novih delovnih mest,
za sofinanciranje ustanavljanja socialnih podjetij za izvajanje podpornih storitev za
socialna podjetja.

2. Ukrepi spodbujanja zaposlovanja v socialnih podjetjih zajemajo:

•

izvajanje ukrepov aktivne politike zaposlovanja, katerih ciljna skupina so socialna
podjetja in s tem tiste osebe, ki izhajajo iz najbolj ranljivih skupin ljudi na trgu dela,
katerim je namenjeno socialno podjetništvo.

3. Ukrepi za omogočanje dostopa do virov financiranja, naložb v socialna podjetja za
ustanavljanje in poslovanje socialnih podjetij zajemajo:

•
•
•

zagotavljanje ugodnejših kreditov, garancij in subvencij iz proračunskih virov,
skladi za spodbujanje razvoja socialnega podjetništva,
evropski viri za socialna podjetja.
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8. USTANOVITEV SOCIALNEGA PODJETJA
Posameznik (ali več njih) potrebuje za začetek svoje podjetniške kariere najprej in
predvsem dobro podjetniško idejo, ki sicer ni pravno formalni pogoj za ustanovitev podjetja,
je pa zelo zaželjena, predvsem z vidika življenjske dobe podjetja.

Za socialno podjetje bi naj bila ta podjetniška ideja toliko boljša, saj je ideologija in namen
podjetja delovati ter poslovati po načelih, ki izkazujejo javno koristni in socialni značaj in
ne samo klasično ustvarjanje dobička.
Oznaka »socialno podjetje« oziroma pristavek »so.p.«, ki ga ima socialno podjetje v imenu
firme, dejansko ne pomeni nobene nove pravnoorganizacijske oblike tega podjetja (pravne
osebe), ampak označuje poseben status, ki opredeljuje nepridobitni namen ustanovitve te
pravne osebe in način uresničevanja drugih načel, ki jih določa zakon inopredeljujejo njen
javno koristni in socialni značaj. Praktično bi to pomenilo, da lahko pridobi tak status vsaka
pravna oseba, ki se odloči poslovati po zgoraj omenjenih načelih. Skoraj, vendar so izjeme.
Socialno podjetje, ki je nepridobitna pravna oseba (to so društvo, zavod, ustanova,
gospodarska družba, zadruga ali druga pravna oseba zasebnega prava, ki ni ustanovljena
izključno z namenom pridobivanja dobička), lahko pridobi tak status ob samem svojem
začetku delovanja, torej istočasno ob ustanovitvi, ali pa ga pridobi kasneje, ko je že nekaj
časa prisotno na trgu. Pomembno je, da določena pravna oseba izpolnjuje vse pogoje
za ustanovitev, ki jih za to določeno vrsto predpisujejo zakoni, ki urejajo njeno pravno
organiziranost (npr. Zakon o društvih, Zakon o zavodih, Zakon o gospodarskih družbah,
Zakon o zadrugah...).
Na začetku svoje podjetniške poti, se bodo ustanovitelji glede na svoje finančne zmožnosti
odločili, katero vrsto pravne osebe bodo izbrali, saj je za vsako posebej potreben začetni
kapital oziroma denarni znesek, potreben za ustanovitev in začetek dela. Nekatere imajo
celo zakonsko določeno višino (npr. d.o.o. – 7.500,00 EUR). To zapišejo v akt o ustanovitvi
(statut, družbeno pogodbo). Poleg teh morajo upoštevati in zapisati v akt še pogoje iz
Zakona o socialnem podjetništvu, s čimer pravzaprav opredelijo nepridobitni namen
ustanovitve pravne osebe in utemeljijo njen javno koristni in socialni značaj.
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Po trenutni zakonodaji ni mogoče ustanoviti, kot tudi ne kasneje doregistrirati, oblike
»samostojnega podjetnika socialno podjetje (s.p., so.p.)« in pa »delniške družbe socialno
podjetje (d.d., so.p.)«. Prve zato, ker ni pravna oseba, druge pa zato, ker je ena glavnih
lastnosti delniške družbe delitev dobička med lastnike z dividendami, kar je ena od
omejitev, ki izhaja iz Zakona o socialnem podjetništvu in prepoveduje socialnim podjetjem
delitev dobička oziroma presežkov prihodkov, pa tudi izplačevanje nagrad članom uprave
ali drugih organov, kar pa je v našem okolju pravilo pri delniških družbah.
Če se vrnemo k podjetniški ideji, je ob tem dobro vedeti, v katero smer želi podjetnik peljati
to svojo, z načeli socialnega podjetništva prežeto idejo. Po trenutno veljavni slovenski
zakonodaji sta namreč možna dva modela socialnega podjetja:

•

pri prvem je težnja na trajnem opravljanju dejavnosti, ki je po posebni uredbi
opredeljena kot taka,

•

pri drugem modelu pa se stremi k trajnemu zaposlovanju najbolj ranljivih skupin ljudi
na trgu dela.

Zakon ju poimenuje socialno podjetje tipa A in socialno podjetje tipa B. Podjetnik se torej
mora odločiti, ali bo s svojimi zaposlenimi opravljal eno od točno določenih dejavnosti, ali
pa bo opravljal katerokoli dejavnost, vendar bo zaposloval točno določene skupine ljudi.
Seveda mora v obeh primerih še vedno ostati nepridobitna pravna oseba.
S pripravljenim, od ustanoviteljev (beri podjetnikov) sprejetim aktom o ustanovitvi, ki
vključuje vse zgoraj naštete pogoje, se pri pristojnem registrskem organu vloži vloga
za ustanovitev (kadar se podjetniška pot komaj začne), ali pa za spremembo statusa
oziroma prestrukturiranje v socialno podjetje (kadar se že začeta podjetniška pot kasneje
spremeni). Pristojni organ je za posamezno vrsto nepridobitne pravne osebe različen:

•
•
•

za društvo – katerakoli upravna enota;
za zadrugo, gospodarsko družbo in zavod – krajevno pristojno okrožno sodišče;
za ustanovo – ministrstvo, pristojno po dejavnosti.

Organ določi še ostale potrebne priloge k vlogi. Po oddani popolni vlogi mora podjetnik
počakati, da organ odloči, ali so izpolnjeni vsi zakonski pogoji za pridobitev statusa. Iz
prakse je znano, da različni registrski organi v različnih krajih potrebujejo različno dolgo
časa, da odločijo.
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V primeru nepopolne vloge, ali ko je treba v aktu kaj spremeniti, organ pozove na dopolnitev
v določenem roku. V primeru izpolnjenih pogojev pa organ izda sklep o pridobitvi statusa
socialnega podjetja, kar pomeni, da se tako podjetje vpiše v register socialnih podjetij in
da lahko za oznako svoje pravne osebe začne uporabljati pristavek »socialno podjetje« ali
krajše »so.p.« ter kot tako posluje v pravnem prometu.

Zelo pomembno je vedeti, da socialno podjetje, torej pravna oseba, ki ima status socialnega
podjetja, tega ni pridobila za nedoločen čas. Tak status je potrebno ohranjati. Zakonodaja
nalaga, da morajo socialna podjetja pristojnemu ministrstvu poročati z dokazili o
izpolnjenem pogoju števila zaposlenih delavcev in njihovi strukturi po zaključku prvega
oziroma drugega leta poslovanja. Prav tako pa morajo poročati tudi ob nedoseganju pogoja
predpisanega obsega prihodkov ter o načinu, kako bodo v prihodnje to spremenili.

Zakonodaja predvideva še kar nekaj pogojev, ki jih morajo socialna podjetja upoštevati po
ustanovitvi, pravzaprav ves čas svojega poslovanja. V nasprotnem se takemu podjetju z
odločbo prepove poslovati kot socialnemu podjetju. To seveda ne pomeni avtomatično, da
je pravna oseba prenehala poslovati in ne obstaja več v pravnem prometu, le prenehal ji je
poseben status. Odslej lahko posluje naprej le kot »navadno« podjetje.

9. KRATEK POGLED NA RAZVOJ SOCIALNEGA PODJETNIŠTVA
9.1 SVETOVNO MERILO
Zametki socialnega podjetništva segajo v 13.in 14. stoletje. Predstavljajo ga različne oblike
združenj, ki so jih ustanavljali obrtniki in stanovsko-cehovska združenja.
Koncept sodobnega socialnega podjetništva izvira v 19. stoletja. Pojavile so se nove oblike
organizacij in podjetij kot odgovor na težave, ki so bile posledica sprememb v tedanjem
gospodarskem sistemu, odtujenosti ter nesposobnosti zasebnega in javnega sektorja
zadovoljiti človekove potrebe. Cilj iskanja novih družbeno-ekonomskih oblik je bil poiskati
rešitev za blažitev izkoriščanje delavcev.
Izraz socialna ekonomika je prvi 1830 uporabil francoski liberalni ekonomist Charles
Dunoyer, ki se je zavzemal za bolj moralen in etičen pristop v ekonomiji.
V 19. stoletju se je socialno podjetništvo uveljavljajo predvsem preko kooperativ in
prijateljskih družb, katerih cilj ni bil zgolj doseganje dobička, temveč zagotavljanje dobrin in
storitev na bolj enakopravni in demokratični osnovi, kar je med drugim zahtevalo drugačno
organizacijo proizvodnje in upravljanja.
Pojma socialni podjetnik in socialno podjetništvo sta se prvič pričela uporabljati v literaturi
konec šestdesetih let prejšnjega stoletja. Zasluga za uveljavitev izraza pa gre ustanovitelju
Ashoke Wiliamu Draytonu.
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9.2 SLOVENIJA
S koncem fevdalne dobe in pojavom kapitalizma je prišlo tudi do razvoja zadružništva,
katerega namen je bil zaščititi kmete pred naraščajočim izkoriščanjem kapitalizma.
Zadruge na Slovenskem delujejo neprekinjeno in imajo kot ena izmed pravnih oblik
socialnega podjetništva edine 140 letno tradicijo delovanja.
Prva zadruga je bila ustanovljena leta 1872 kot kreditna zadruga v Ljutomeru, leta 1883 pa
je bila v Celju ustanovljena prva zadružna Zveza slovenskih posojilnic.
Po koncu druge svetovne vojne je z uvedbo novega družbenega sistema prišlo do prekinitve
bogate zadružne tradicije s prehodom na družbeno lastnino, s čimer so zadruge izgubile eno
temeljnih značilnosti:

•
•

odprto članstvo in
demokratičen nadzor preko članov.

Ohranile so se posamezne oblike zadružnih modelov, med katerimi so najbolj znane
kmetijsko-gozdarske zadruge, delovale pa so tudi stanovanjske in obrtne zadruge.
Stanje se je začelo revitalizirati konec sedemdesetih 20. stoletja, ko se je pričela ponovna
rast organizacij v okviru civilne družbe.

Vir: Slovenski forum socialnega podjetništva

