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Predavanje obravnava naslednje teme:

• Opredelitev socialnega podjetja

• Značilnosti socialnega podjetja

• Kako socialna podjetja ustvarjajo dobiček?

• Modeli socialnih podjetij

• Pravna oblika socialnega podjetja

• Dejavnost. Delo v skupini: (predviden čas 30 min)



Socialno podjetje
Socialno podjetje ni pravna struktura, temveč
izraz, ki opisuje podjetje, ki posluje predvsem
v socialne in/ali okoljske namene ali v dobro
skupnosti - ali določenih skupin v skupnosti.

Socialna podjetja so podjetja, ki spreminjajo
svet na bolje. Tako kot običajna podjetja, si
prizadevajo ustvarjati dobiček, vendar se
razlikujejo po tem, kaj storijo s svojim
dobičkom - reinvestirajo ga ali darujejo za
ustvarjanje pozitivnih družbenih sprememb.

Socialna podjetja so v naših skupnostih in na
naših glavnih ulicah - od kavarn in restavracij
do pivnic in centrov za prosti čas, bank in
avtobusnih podjetij.
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Socialno podjetje

Socialna podjetja s prodajo blaga in
storitev na prostem trgu ustvarjajo
delovna mesta in dobiček ponovno
vlagajo v svoje podjetje ali v lokalno
skupnost.

Tako lahko rešujejo socialne
probleme, izboljšujejo življenjske
možnosti ljudi, zagotavljajo
usposabljanje in zaposlitvene
možnosti za tiste, ki so najbolj
oddaljeni od trga, podpirajo
skupnosti in pomagajo okolju. To je
poslovanje v dobro; ko prihaja do
dobička, ima dobiček tudi družba.

Razveselite se s tem
videoposnetkom!
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https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=T2vxSHkrcns&feature=youtu.be


Značilnosti socialnega podjetja
1. Ima jasno družbeno ali okoljsko poslanstvo, ki je

opredeljeno v njegovih upravnih dokumentih.
2. Prihodki se ustvarjajo s poslovnimi dejavnostmi
3. Obstaja tržno povpraševanje po blagu in

storitvah organizacije.
4. Je pod nadzorom ali v lasti in interesu svojega

socialnega poslanstva.
5. Je transparentno glede svojega delovanja in

vpliva, ki ga ima.
6. Participativna narava, ki spodbuja sodelovanje

eno ali več skupin državljanov.
7. Glavni cilj je korist za skupnost. Glavna

prednostna naloga socialnega podjetja ni
ustvarjanje dobička. Ključni interes socialnega
podjetja gre prek zadovoljstva in pridobivanja
koristi za družbo.
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8. Del dobička ali presežkov ponovno investira
ali razdeli za svoj socialni namen. Lastni
dobiček ni glavni cilj socialnih podjetij.

9. Zagotavljanje enakih možnosti in
preprečevanje vsakršne diskriminacije.

10. Temelji predvsem na delovni sili in ne na
kapitalu.

11. Spodbujanje gospodarskih in družbenih
inovacij.

12. Temelji na mešanem financiranju, pri čemer
je njihov glavni cilj samofinanciranje in s tem
zmanjševanje gospodarske odvisnosti.

Na podlagi teh značilnosti lahko ugotovimo, da
imajo socialna podjetja skupne vidike
tradicionalnih podjetij in socialnih neprofitnih
organizacij.

04 Značilnosti socialnega podjetja



Socialna podjetja ustrezajo ciljem evropskega
zelenega dogovora, ki zagotavlja akcijski načrt za:
• povečanje učinkovitosti rabe virov s prehodom

na čisto in krožno gospodarstvo.
• obnovitev biotske raznovrstnost in zmanjšanje

onesnaževanja.
Izkazalo se je, da imajo ključno vlogo v času krize
(npr. med covid-19, ko ponujajo storitve in izdelke),
pri ohranjanju stopnje zaposlenosti in ustvarjanja
delovnih mest, pri posodabljanju prometne,
energetske in komunikacijske infrastrukture in
storitev, zlasti na odročnih območjih, pri
zagotavljanju lokalnih alternativ globalnim
podjetjem, pri zagotavljanju enakih pravic in
dostopa do dostojnega dela, posojil, informacij,
tehnologije in usposabljanja.
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Kako socialna podjetja 
ustvarjajo dobiček?

Trendi v današnjem poslovanju se vrtijo okoli
ustvarjanja stabilnih in trajnostnih delovnih
mest ter etičnega namena in zavezanosti
okolju.

Ena od prednosti socialnega podjetja je
konkurenčna prednost, ki jo pridobi zaradi
socialne zavezanosti k ustvarjanju bogastva in
zaposlovanja.

Podjetje prispeva k družbeni trajnosti in se s
tem bistveno razlikuje od svojih konkurentov,
kar je velika prednost za dejanske in
potencialne stranke, ki se bodo ob dveh enakih
izdelkih ali storitvah odločile za socialno
podjetje.
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Če je socialno podjetje dobičkonosno, ga je
mogoče razširiti in ustvariti večji vpliv na družbo.

Značilnost je, da je ekonomsko trajnostno v
daljšem časovnem obdobju, saj v ljudeh vzbuja
večjo empatijo, saj vedo, da je velik del
ustvarjenih sredstev usmerjen v reševanje
družbenih težav, kot so boj proti globalnemu
segrevanju, pomanjkanje dostopa do pitne vode
ali optimizacija sistema ponovne uporabe
odpadkov v podjetju, kar lahko dolgoročno
ustvari socialni, okoljski in gospodarski učinek.

Socialna podjetja so uspešna in presegajo svoja
običajna mala in srednja podjetja na skoraj vseh
poslovnih področjih: ustvarjanje delovnih mest,
inovacije, poslovni optimizem in število
novoustanovljenih podjetij.

Kako socialna podjetja 
ustvarjajo dobiček?

07



Modeli socialnih podjetij

Večina socialnih podjetij izhaja iz oblik
kolektivnega zavedanja, kot so potreba po
spodbujanju socialne pravičnosti, varovanju
okolja, podpiranju socialnega in poklicnega
vključevanja prikrajšanih posameznikov,
zapolnjevanju vrzeli pri zagotavljanju storitev
splošnega pomena ter podpiranju razvoja
marginaliziranih in obrobnih območij.
V drugih primerih socialna podjetja temeljijo
na pobudah socialnih delavcev in
uporabnikov, ki si prizadevajo za oblikovanje
novih modelov storitev in izvajanje inovativnih
strategij socialnega vključevanja, da bi
premagali težave javnih izvajalcev socialnega
varstva pri reševanju nastajajočih potreb v
družbi (Socialna Evropa, 2020).
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Modeli socialnih podjetij

Številna podjetja veljajo za socialna zaradi
različnih vidikov, ki jih predstavljajo, vendar se
med seboj zelo razlikujejo, saj vsako ponuja
rešitev za drugačen problem.
Ugotavljajo, da družbeno odgovorna podjetja
svoje družbene modele utemeljujejo na enem
od možnih načinov, ki jim omogočajo pomoč
družbi:
1. Z izdelkom ali storitvijo: dovoljena so

podjetja, ki ponujajo izdelke, ki rešujejo
težave, izboljšujejo učinkovitost nekaterih
proizvodnih procesov, zagotavljajo novo
tehnologijo ljudem, ki jo potrebujejo, ali
zmanjšujejo/nadomeščajo stroške, ki jih
ljudje ne potrebujejo.
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10 Modeli socialnih podjetij

2. Z delom: podjetja, ki vrednost, ki jo imajo za
družbo, izražajo z delom, za izvajanje
dejavnosti podjetja uporabljajo skupine, ki
jim grozi izključenost ali imajo manj
možnosti. Idealni model je sestavljen iz
preučevanja značilnosti teh skupin, ki so
teoretično prikrajšane, da bi ugotovili, na
katerih delovnih mestih lahko zagotovijo
konkurenčno prednost.

3. Z uporabljenimi surovinami: ponujajo
izdelke, ki že obstajajo na trgu, vendar so
narejeni iz novih materialov, ki presenetijo
potrošnika. To velja za ekološke izdelke ali
izdelke, izdelane iz materialov, ki ne
onesnažujejo okolja.



Skratka, socialno podjetje je jasen primer združljivosti 

racionalnosti in družbenega napredka ter soobstoja poslovne 

učinkovitosti in družbene odgovornosti. 

Kako je mogoče poslovati na drugačen način.



Pravna oblika socialnega podjetja
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Prvi korak za ustanovitev socialnega podjetja
je izbira pravne oblike, po možnosti s pomočjo
svetovalca, ki bo poskrbel za začetke in po
ustanovitvi podjetja tudi za izpeljane davčne
obveznosti, to je plačilo davkov.

Socialna podjetja lahko glede na zakonodajo
sprejmejo različne pravne oblike, kot so
zadruge, vzajemne družbe, združenja,
fundacije in socialna podjetja ter druge oblike,
ki so lahko značilne za vsako državo. Naslednja
preglednica vključuje vzorce ali pravno
priznanje socialnih podjetij v državah projekta
(Avstrija, Hrvaška, Ciper, Malta, Slovenija in
Španija).
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Pravna oblika 
socialnega podjetja

Glede na to, da socialno podjetništvo
zasleduje kolektivno dobro, in sicer
prek podjetja, ki ustvarja gospodarske
koristi in jih ponovno vlaga v
doseganje glavnega družbenega cilja,
za socialno podjetništvo niso
priporočljive vse obstoječe vrste
podjetij.



Vzorci ali
pravno
priznanje
WISE ali SE v
državah
projekta.
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Država Vzorci ali pravno priznanje WISE ali SE

Avstrija Delniška družba v javnem interesu (GmbH an gGmbH)
Integrativno podjetje (IB)
Kooperativa
Združenje
ECO-WISE

Hrvaška Integrativna delavnica (Zakon 157/2013)
Zaščitena delavnica (Zakon 157/2013)
Kooperativa
Združenje
Fundacija
Družbe z omejeno odgovornostjo (LLC, SLLC), ki jih
ustanovijo združenja
Institucija

Ciper Družbe z omejeno odgovornostjo
Zadružna družba
Združenje
Fundacija

Malta Prostovoljna organizacija
Kooperativa

Slovenija Podjetje za invalide (2004)
Zaposlitveni center (2004)
Kooperativa
Združenje
Fundacija
Inštitut
Socialna podjetja (Zakon 20/2011)

Španija Zadruga socialne pobude (Zakon 27/1999)
Zadruge, ki zasledujejo cilje splošnega interesa (Zakon
20/1990)
Podjetje za socialno vključevanje (Zakon 44/2007)
Posebni zaposlitveni center (LRD 1/2013)
Sodelujoče delovno podjetje (Zakon 44/2015)

Nekatere države, kot je
Slovenija, so uvedle pravni
status socialnega podjetja, ki ga
lahko prevzamejo različne
pravne osebe - profitne in
neprofitne -, če poleg že
veljavnih izpolnjujejo nova
merila.

Druge države, na primer
Španija, so prilagodile obstoječe
predpise o zadrugah ali
delovnih družbah.

WISE - socialno podjetje za vključevanje v 
delo
SE - socialno podjetje
PWD - osebe s posebnimi potrebami



Vzorci ali
pravno
priznanje
WISE ali SE v
državah
projekta.
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Država Vzorci ali pravno priznanje WISE ali SE

Avstrija Delniška družba v javnem interesu (GmbH an gGmbH)
Integrativno podjetje (IB)
Kooperativa
Združenje
ECO-WISE

Hrvaška Integrativna delavnica (Zakon 157/2013)
Zaščitena delavnica (Zakon 157/2013)
Kooperativa
Združenje
Fundacija
Družbe z omejeno odgovornostjo (LLC, SLLC), ki jih ustanovijo
združenja
Institucija

Ciper Družbe z omejeno odgovornostjo
Zadružna družba
Združenje
Fundacija

Malta Prostovoljna organizacija
Kooperativa

Slovenija Podjetje za invalide (2004)
Zaposlitveni center (2004)
Kooperativa
Združenje
Fundacija
Inštitut
Socialna podjetja (Zakon 20/2011)

Španija Zadruga socialne pobude (Zakon 27/1999)
Zadruge, ki zasledujejo cilje splošnega interesa (Zakon 20/1990)
Podjetje za socialno vključevanje (Zakon 44/2007)
Posebni zaposlitveni center (LRD 1/2013)
Sodelujoče delovno podjetje (Zakon 44/2015)

Socialna podjetja so bila
ustanovljena z uporabo pravnih
oblik, ki niso bile oblikovane
posebej zanje.

V nekaterih državah je najbolj
razširjena pot za ustanovitev
socialnih podjetij združenje
in/ali fundacija (npr. v Avstriji).

Vendar imajo združenja in
fundacije pogosto omejitve
(npr. pri privabljanju tveganega
kapitala, vključevanju delavcev
itd.), ki ovirajo njihovo popolno
utrditev kot socialnih podjetij.



Vzorci ali
pravno
priznanje
WISE ali SE v
državah
projekta.
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Država Vzorci ali pravno priznanje WISE ali SE

Avstrija Delniška družba v javnem interesu (GmbH an gGmbH)
Integrativno podjetje (IB)
Kooperativa
Združenje
ECO-WISE

Hrvaška Integrativna delavnica (Zakon 157/2013)
Zaščitena delavnica (Zakon 157/2013)
Kooperativa
Združenje
Fundacija
Družbe z omejeno odgovornostjo (LLC, SLLC), ki jih ustanovijo
združenja
Institucija

Ciper Družbe z omejeno odgovornostjo
Zadružna družba
Združenje
Fundacija

Malta Prostovoljna organizacija
Kooperativa

Slovenija Podjetje za invalide (2004)
Zaposlitveni center (2004)
Kooperativa
Združenje
Fundacija
Inštitut
Socialna podjetja (Zakon 20/2011)

Španija Zadruga socialne pobude (Zakon 27/1999)
Zadruge, ki zasledujejo cilje splošnega interesa (Zakon 20/1990)
Podjetje za socialno vključevanje (Zakon 44/2007)
Posebni zaposlitveni center (LRD 1/2013)
Sodelujoče delovno podjetje (Zakon 44/2015)

Specifičnost posameznih
držav je zelo velika in za
razvoj socialnih podjetij ni
nujno potrebno sprejeti
posebne zakonodaje.



Dejavnost. Socialno podjetje: razprava
(predviden čas 30 min)
Učenci bodo razdeljeni v manjše skupine po
4-5 učencev. Učenci bodo v skupinah 15 minut
razpravljali o naslednjih vprašanjih. Nato bodo
skupine skupaj podale svoje predloge.
Nadzornik bo organiziral srečanje
(https://es.padlet.com/), na katerem bo
predstavnik vsake skupine napisal svoje
zaključke. Nadzornik bo ideje uredil in dobili
bodo nekaj sklepov.
• Kakšne so razlike med podjetjem in

socialnim podjetjem?
• Kakšne so razlike med socialnim podjetjem

in neprofitno organizacijo?
• Katere so konkurenčne prednosti

socialnega podjetja?
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https://es.padlet.com/


Projekt TRAIN-CE-FOOD

Avtor: Arantxa Aguirre (Permacultura Cantabria)

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

Ta publikacija odraža le stališča avtorjev in sodelavcev, Komisija pa ni odgovorna za 
kakršno koli uporabo informacij, ki jih vsebuje.


