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Rezultati projekta: 

- Izdelana analiza stanja socialnega podjetništva v 
regiji JV Slovenija. 

- Izbrana „naj podjetniška ideja”. 

- Razvite družbeno koristne podjetniške  ideje s 
potencialom za nadaljnji razvoj. 

- Postavljena izhodišča za razvoj družbene ekonomije 
v regiji: info točke, izobražena promotorja, 
mentorji…. 

 



Analiza stanja: 

• Št. registriranih socialnih podjetij v regiji – 3 
(september 2015, evidenca MDDSZ) 

 

Ciljne skupine vključene v analizo stanja: 

- Obstoječi podjetniki 

- Potencialni socialni podjetniki 

- Občine kot mehanizmi podpornega okolja na 
regionalni ravni … 



Obstoječi podjetniki: 

• 95% podjetnikov je izjavilo, da se že obnašajo kot 
družbeno podjetje (družbena korist, dobiček, 
plače). 

• 83% jih NE razmišlja o ustanovitvi socialnega 
podjetja. 

• Pomoč potrebujejo: 93% pri pridobivanju 
nepovratnih sredstev, 85% delo s socialnimi 
ranljivimi skupinami, 37% na področju 
menedžmenta. 



Potencialni socialni podjetniki: 

• 73% jih lahko razvije produkt povezan s socialnim 
podjetništvom. 

• Glavni razlog za odločitev za vstop v soc. 
podjetništvo: 93% želja po neodvisnosti, 87% 
aktivno vplivanje na razvoj lokalne skupnosti. 

• Željo po višjih prihodkih, nepovratnih sredstvih je 
izrazilo le 40% - 27% anketiranih  

 



Občine kot mehanizmi podpornega okolja: 

• 92% občin ne deluje na področju socialnega 
podjetništva, deluje le ena. 

• 83% jih želi v bodoče delovati na razvoju socialnega 
podjetništva. 

• Predlagajo naslednje ukrepe: 77% sheme za 
ugodnejša posojila; 73% naročanje  oz. kupovanje 
storitev ter produktov od socialnih podjetij; 67% 
nepovratne finančne spodbude.   



Prepoznani potenciali v regiji za razvoj socialnega 
podjetništva: 
 
• MODUL 1: Socialno biomasni centri in reuse centri 

(regija bogata z lesom - Kočevje), reuse centri (CEROD, deponija 
Globoko, Zbirni center Bočka, deponija Kočevje).  

• MODUL 2:  Lokalna samooskrba (povezovanje lokalnih 
pridelovalcev, oblikovanje kratkih verig, zelena javna naročila, navezave 
kmet potrošnik). 

• MODUL 3: Turistična gostinska kooperativa  (povezave 
gostinec – kmet; razvoj celodnevnega doživljajskega turizma – turistične 
kooperative). 

• MODUL 4: Socialno varstvene storitev za posebne 
ciljne skupine (pomoč na domu; eko socialne kmetije; oblikovanje 
socialno varstvenih zadrug). 

 



Prepoznani potenciali v regiji za razvoj socialnega podjetništva: 

• MODUL 5: Delavske kooperative (nastanek delavskih 
kooperativ na pogoriščih podjetij v stečaju=. 

• MODUL 6: Povezovanje malih podjetnikov 
(rokodelske in obrtniške kooperative) – s ciljem  
optimizacije stroškov, večje prepoznavnosti in oblikovanjem celovite 
ponudbe za potrošnike. 



Model razvoja socialnega podjetništva v regiji JV SLO: 

• Oblikovanje mreže za razvoj socialnega podjetništva 
v katero bodo vključeni različni deležniki (skupine). 

• Oblikovanje programov 
(izobraževalnih/informativnih) za skupine 
deležnikov vključene v mreže.  

• Izvedba programov s pomočjo lastnih resursev in 
EU sredstev.  



Mreža za razvoj socialnega podjetništva v regiji: 

OBSTOJEČI 
PODJETNIKI 

 

MENTORSKA 
SHEMA 

NVO 
RAZVOJNE INSTITUCIJE 

(KOORDINATORKE 
MREŽE)  

LOKALNE 
SKUPNOSTI 

ŠIRŠA 
JAVNOST 

POTROŠNI
KI  

FINAČNE 
ORGANIZAC
IJE (BANKE) 



Oblikovanje podpornega okolja: 

PODPORNO OKOLJE 
RAZVOJNE 

INSTITUCIJE   

(RC NM, RIC BK, RC 
Kočevje Ribnica) – 

VEM točke - 
registracija 

Regijski finančni 
mehanizmi  

MENTORSKA 
SHEMA (3 – 5 
usposobljenih 
mentorjev s 

podjetniškim 
znanjem in razvito 
socialno empatijo) 

OBLIKOVANJE 
VSTOPNIH TOČK 
(preko regijskega 

NVO stičišča)  



Cilji na področju razvoja soc. podjetništva v regiji: 

• Oblikovanje REGIJSKE MREŽE ter PARTNERSTEV 
(vključiti vsaj 30 partnerjev). 

• Oblikovanje MENTORSKE SHEME za pomoč 
potencialnim podjetnikom pri ustanovitvi soc. pod. 
(usposobiti vsaj 5 mentorjev). 

• S pomočjo razpisa za subvencij za start up  oz. 
zagonsko fazo projekta ustanoviti oz. pridobiti v 
prvem letu sredstva vsaj za 5 soc. podjetij v regiji 
(kazalnik na nacionalnem nivoju 50). 

• Ustanoviti in pridobiti podporo za vsaj 1 mladinsko 
kooperativo. 



Predvidene aktivnosti: 
• Objava  vabila za sodelovaje v regijski mreži 

socialnega podjetništva. 

• Objava vabila za sodelovanje v mentorski shemi. 

• Oblikovanje skupnega program v sodelovanju z 
razvojnimi institucijami v regiji. 

• Izdelava načrta obveščanja in informiranja. 



Nadaljnje informacije bo možno dobiti na spletni 
strani Razvojnega centra Novo mesto: 

www.rc-nm.si 
 

Hvala za vašo pozornost! 
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