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"Obstaja ena in edina

družbena odgovornost podjetja -

da uporablja svoje vire in se 

ukvarja z dejavnostmi, ki so 

namenjene

Povečanju dobička." 

(Milton Friedman leta 1962)



Ozadje: ZDAJ

- 50 let po sistematično neodgovornem gospodarstvu se soočamo s

podnebnimi spremembami, propadanjem ekosistemov, zdravju nevarnim

onesnaževanjem, netrajnostnimi urbanizacijskimi vzorci, množično

potrošnjo, ki presega planetarne meje, globalno neenakostjo, ...

- Sedanji gospodarski sistem ni vzdržen!

- Ne za ljudi, ne za planet.

- Trajnostne prakse morajo vključevati ljudi, planet in šele nato

dobiček.

- Novi načini organiziranja gospodarskih procesov s krožnim pristopom

k fazam proizvodnje, potrošnje in odstranjevanja.



• Od osemdesetih let prejšnjega stoletja se je pojavil nov model okoljsko ozaveščenega poslovanja, ki
združuje finančne priložnosti z okoljsko in etično odgovornostjo.

• Koncept trajnostnega razvoja in trajnostnega poslovanja v primerjavi s predhodnim modelom rasti
predlaga radikalno novo vizijo povezovanja finančnih in okoljskih ciljev.

• Ti trije cilji, ekonomska, okoljska in etična trajnost, se pogosto imenujejo "trije stebri trajnostnega
razvoja".

Trajnostni pristop



• Koncept trajnostnega razvoja izhaja iz poročila Svetovne komisije Združenih narodov za okolje in razvoj
(WCED) iz leta 1987, bolj znane kot Brundtlandova komisija, KI JE imenovana po svoji predsednici Gro
Harlem Brundtland.

• Komisija je bila pooblaščena, da pripravi priporočila za poti gospodarskega in družbenega razvoja, ki ne
bodo dosegle kratkoročne gospodarske rasti na račun dolgoročne okoljske in gospodarske trajnosti.

Trajnostni pristop: Zgodovinska perspektiva



Brundtlandova komisija je predlagala standardno opredelitev
trajnostnega razvoja. 

"Trajnostni razvoj

je razvoj, ki zadovoljuje potrebe

sedanjosti, ne da bi pri tem ogrožal

zmožnosti prihodnjih generacij

da bi lahko zadovoljile svoje potrebe."

Opredelitev trajnostnega razvoja



Dan prekoračenja Zemljinih virov

= dan v letu, ko družba porabi več virov, kot jih lahko

Zemlja obnovi v enem letu.

• leta 1998 je bil to 30. september

• leta 2019 je bilo 29. julija

• v Franciji 15. maj 2019

• v Sloveniji 26. april 2020

➔ pomen sprememb v linearnem gospodarskem 

pristopu!

Pridobivanje 
virov

Masovna 
produkcija

Globalna 
uporaba

Odstranjeni
odpadki



Pomoč pri obnovitveni sposobnosti Zemlje

- Izčrpavanje neobnovljivih naravnih virov -> NI PLANETA B

➔ da ne bi dosegli stopnje pomanjkanja kritičnih virov;

➔ optimizirati uporabo virov in izdelkov z oblikovanjem zank v 

proizvodnih in potrošniških verigah;

➔ zmanjševanje nastajanja odpadkov;

➔ krajše dobavne verige, lokalne dejavnosti, dejavnosti obnove;

➔ pomembna dodana vrednost, ki jo ustvarjajo socialna podjetja, ki 

gradijo odgovorne skupnosti po vsem svetu.



"Socialni podjetniki

niso zadovoljni le s tem, da dajo

ribo ali naučijo, kako ribariti. 

Ne bodo počivali, dokler ne bodo

revolucionarno spremenili ribiške

industrije." 

(Bill Drayton)



TRANSFORMACIJSKO OBNAŠANJE V 

EU

• V Evropi 90 % surovin, uporabljenih v proizvodnji, postane odpadek, še

preden izdelek sploh zapusti tovarno;

• 80 % izdelkov se zavrže v prvih šestih mesecih njihovega obstoja.

Vir: Girling (2015)

➔Krožno gospodarstvo je predlagano kot način za zmanjšanje porabe

novih materialov za 32 % do leta 2030 in do 53 % do leta 2050.

Vir: Fundacija Ellen MacArthur in McKinseyjev center za poslovanje in

okolje (2015)

➔Evropska platforma zainteresiranih strani za krožno gospodarstvo (2019):

33 strategij krožnega gospodarstva, razvitih v mestih, regijah in državah EU

od leta 2014. Poleg tega jih je v pripravi še vsaj 29.



TRANSFORMACIJSKO OBNAŠANJE V EU



Povezovanje socialnega

podjetništva s krožnim

gospodarstvom

a) zasnovana poslovna strategija;

b) oblikovanje inovacij z družbenimi in okoljskimi

koristmi;

c) sodelovanje zainteresiranih strani.

➔ socialna podjetja imajo poslovni model, ki je

veliko bolj vključujoč, odgovoren in koristen za

lokalne skupnosti.

➔ načelo krožnega gospodarstva: spoštovanje

okoljskih meja

➔ zagotavljanje konkurenčne prednosti in

stroškovne učinkovitosti podjetja.
Vir: Stratan (2017)



OSNOVNO POSLANSTVO PODJETJA

➔Družbeno osnovno poslanstvo podjetja,

➔ temelj prvih podjetniških teorij,

➔ podjetje lahko lažje izvaja trajnostne pristope zaradi svojih ponudb vrednosti,

➔ dandanes lažje izpolnjujejo družbene in okoljske odgovornosti podjetij.



POSLOVNA SINERGIJA

- Značilnosti socialnega podjetja:

▪ vodje misij,

▪ čustveni naboj,

▪ nosilci sprememb,

▪ mnenjski voditelji,

▪ ustvarjalci družbene vrednosti,

▪ visoka odgovornost

➔ zagotavljanje večjega vpliva v mikro- ali makroskupnosti.

Vir: Abu-Saifan (2012)

- Uporaba načel krožnega gospodarstva ➔ sinergije v celotnem poslovanju.

➔ vključitev vseh zainteresiranih strani iz določene vrednostne verige..

- Pridobivanje večje vrednosti iz istega izdelka v vseh fazah njegovega

življenjskega cikla

= “KASKADNO RAZMIŠLJANJE”



“Kaj je 

svet krožnega gospodarstva?

Brez s*anja." 



SKUPNE KORISTI

Socialna podjetja, ki uporabljajo načela krožnega

gospodarstva

➔ Različni tipi prednosti:

- prihranki pri stroških, 

- nove oblike prihodkov, 

- gonilo sprememb in prehoda, 

- dolgoročna konkurenčnost, 

- ohranjanje virov, 

- gonilo trajnostnega razvoja, 

- zanimanje strank in privabljanje novih strank, 

- varnost surovin itd..

Vir: Stratan (2012)

➔Splošne družbene koristi;

➔ upravljanje izdelkov;

➔ ponovne naložbe;

➔ varčevanje z viri.



OBRAVNAVANI IZZIVI

- V Avstraliji, kjer si obstoječe pobude socialnega podjetništva prizadevajo izboljšati

potrošnjo in ravnanje z odpadki z bolj krožno miselnostjo, se soočajo z

naslednjimi težavami:

➔ predpostavka vlade, da bo inovacije v nastajajočih panogah recikliranja spodbujal

podjetniški sektor na podlagi profitnih motivov;

➔ brez upoštevanja okoljskih zunanjih učinkov;

➔ pomanjkanje standardne podpore v zakonodaji za socialna podjetja;

➔ konkurenca s podjetji, ki temeljijo na dobičku in poslovanju;

➔ ogroženost njihovega neprofitnega statusa pri reševanju problematike upravljanja

proizvodov, saj bi morala olajšati delovno intenzivne in nizkoprofitne dejavnosti

- Zaključek: socialna podjetja niso dovolj priznana in podprta.

Vir: Lane (2018)



SKUPNO SODELOVANJE

- V primeru Nizozemskega ministrstva za obrambo in lokalnega

socialnega podjetja Biga Groep (Biga Group)

➔"ekološki potencial krožnega gospodarstva za družbeno dobro"

- Cilj Ministrstva za obrambo: podaljšanje življenjske dobe uniform in

osebnih predmetov

- Inovativnost ➔ partnerstvo s privatnim sektorjem

- Biga Groep, socialno podjetje, ki zaposluje invalide in nove priseljence.

➔Ministrstvo prihrani €8 – 10 milijonov letno

Vir: Tse et al. (2018)





PRIMER ODPADNE

HRANE

- FAO: približno tretjina hrane za prehrano ljudi se

izgubi v vrednostni verigi.

- V Franciji se ocenjuje, da se 30 % sadja in zelenjave

ne trži (estetske napake).

➔ zapiranje zank v boju proti zavrženi hrani.

➔ restavracija Simone Lemon: meni uporablja sadje in

zelenjavo "izven oblike", ki sta običajno odložena, in

zaračunava jedi po teži



PRIMER DOBRE PRAKSE - AVSTRALIJA

- Substation22

- od leta 2013deluje kot center za recikliranje elektronskih odpadkov;

- delovno mesto za prostovoljce in zaposlene, kjer lahko pridobijo

samozavest in spretnosti za prehod na trajnostno zaposlitev;

- inovacijski laboratorij, ki je zasnoval in razvil številne izdelke za

komercialne, socialne in izobraževalne namene

- Leta 2019 je prejel nagrado Awards Australia Community Group of the

Year in nagrado Banksia Foundation Ministers Award of the Environment.

- Tony Sharp, ustanovitelj, je na konferenci Social Traders Conference and

Green Collect prejel naziv prvak leta na področju socialnega podjetništva

in nagrado Social Enterprise of the Year 2019.

Vir: https://substation33.com.au/

https://substation33.com.au/
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DELO UČENCEV DOMA

A. INDIVIDUALNO DELO (1 ura)

Poiščite in pojasnite tri primere dobre prakse po lastni izbiri (podjetja, znani podjetniki).

B. SKUPINSKO DELO (1 ura)

V majhnih skupinah po 4 osebe razmislite o priložnostih v domačem kraju in pripravite lokalni načrt za

krožno podjetje, pri čemer poudarite družbene in okoljske vidike dejavnosti ter uporabite zemljevid

učinkov.

C. E-VAJA (0,5 ure)

Oglejte si videoposnetek + napišite razlago na papir A4, kako in zakaj prehod na socialno podjetništvo

koristi družbi v primerjavi s sedanjim gospodarskim sistemom.

https://www.youtube.com/watch?v=GAyuLxWSR6k

https://www.youtube.com/watch?v=GAyuLxWSR6k


MAPA UČINKOVITOSTI: NAČRT ZA LOKALNO PRILOŽNOST
Pri tej dejavnosti se opredelijo področja vpliva v določenem okolju/družbi za uresničitev

krožne/družbeno odgovorne poslovne ideje, pobude, projekta ...

OSEBNO PODROČJE 

VPLIVA

(družina, soseska, 

družbeni mediji, 

družbene skupine)

POKLICNO 

PODROČJE VPLIVA

(delovno mesto, 

standardi, združenja)

POSLOVNA IDEJA

(opišite idejo - kaj boste

inovirali, kako in zakaj)

OBSTOJEČI VIRI 

(kaj potrebujete in kje

boste to dobili)

AKCIJSKI NAČRT

(opišite korake za 

uresničitev vašega

podjetja)
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Ta projekt sofinancira Evropska komisija, Generalni direktorat za notranji trg, 
industrijo, podjetništvo in MSP. GA: SI2.823699.
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