
 

 SOCIALNO PODJETNIŠTVO 
 

Socialno podjetništvo je tako v svetu kot v Evropski uniji že leta prepoznano kot koristno. Število 

socialnih podjetij v Evropi narašča. Trenutno Evropska socialna podjetja zaposlujejo že okrog 10% 
delavcev. Omenjeni odstotek je v Sloveniji bistveno nižji in se giblje okrog 0,268%. V Sloveniji gre v 

večini za majhne organizacije oziroma za mikro ali mala podjetja. Kar dobra četrtina socialnih podjetij v 

Sloveniji nima nobenega redno zaposlenega.  

  

Ker je socialno podjetništvo v svetu že v polnem razmaku, v Sloveniji pa se z njim ukvarja le peščica 

podjetij smo se tokrat odločili, da nekaj besed namenimo prav tej tematiki. 

 
Pri socialnem podjetništvu gre za trajno opravljanje podjetniške dejavnosti s proizvodnjo in prodajo 

proizvodov ali opravljanje storitev na trgu, kjer ustvarjanje dobička ni glavni cilj podjetniške aktivnosti, 

temveč glavni cilj predstavlja doseganje socialnih oziroma družbenih učinkov.  

 

Socialna podjetja so nepridobitne pravne osebe, ki pridobijo status socialnega podjetja. Lahko so 

društva, zavodi, ustanove, gospodarske družbe, zadruge, evropske zadruge ali druge pravne osebe 

zasebnega prava. Zanje je značilno, da delujejo na prostem trgu in da niso ustanovljena izključno z 

namenom pridobivanja dobička. Svojega premoženja ne delijo, prav tako ne delijo ustvarjenega 
presežka prihodkov nad odhodki. Gre za podjetja z velikim čutom odgovornosti za okolje in družbo. 

Delujejo lokalno, imajo odprto članstvo ter demokratično upravljanje. Med drugim skrbijo za družbeno 

enakost in socialno vključenost. Delujejo tudi v korist uporabnikov in širše skupnosti. S svojim 

delovanjem pripomorejo k inovativnemu reševanju socialnih, gospodarskih, okoljskih in drugih 

družbenih problemov. Socialna podjetja so poznana po tem, da zagotavljajo delovna mesta in socialno 

vključenost ranljivih skupin. Delujejo v skladu z 11 načeli socialnega podjetništva.  

 

Evidenco vseh socialnih podjetij v Sloveniji vodi Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, Sektor 
za socialno podjetništvo, zadružništvo in ekonomsko demokracijo. Trenutno je v evidenci 257 socialnih 

podjetij, od tega: 

 13 na Gorenjskem (Fundacija Vincenca Drakslerja za odvisnike, so.p.; Zavod Center Stonoga so.p.; 

Zavod Carnus, so.p.; Zadruga Lokatur, z.o.o., so.p.; Zadruga Miži z.b.o., so.p.; Impact, so.p.; Za vse je 

dost, z.b.o. - so. p.; S IN G d.o.o., so.p.; Zaposlitveni center FVD Kranj, so.p.; Zaposlitveni center FVD 

Pristava, so.p.; Zavod MI VSI POVEZANI, so.p.; ZC Korak, d.o.o., so.p.; Top agencija d.o.o., so.p.), 

 7 na Goriškem,  

 15 v JV Sloveniji, 

 9 na Koroškem, 



 

 12 v Obalno – Kraški regiji,  

 56 v Osrednji Sloveniji,  

 60 v Podravju,  

 37 v Pomurju, 

 12 v Posavju,  

 4 na Primorskem in Notranjskem, 

 27 v Savinjski regiji ter 

 5 v Zasavju. 

 
Občine Škofja Loka, Gorenja  vas - Poljane, Železniki in Žiri socialnim podjetjem ne nudijo posebne 

finančne podpore. Mestna občina Kranj vsako leto socialnim podjetjem, ki prihajajo iz njihove občine 

nameni del proračunskih sredstev v okviru javnega razpisa. Prav tako lahko socialna podjetja 

kandidirajo na  Vavčer za digitalni marketing za socialna podjetja ter druge javne razpise, ki 
razpisujejo različne inštitucije (Slovenski podjetniški Sklad, Sklad 05, Ministrstvo za delo, družino in 

socialne zadeve,..).   

 

Kot tudi drugje v Sloveniji se tudi na Gorenjskem postopoma vzpostavlja sistem učinkovitega 

podpornega okolja za namene socialnega podjetništva. Po informacije o socialnem podjetništvu se tako 

med drugim lahko obrnete na točke SPOT svetovanje, točko sPOINT oziroma specializirano podporno 

okolje za socialna podjetja. Preberete si lahko tudi pravni okvir za delovanje socialnih podjetij oziroma 
Zakon o socialnem podjetništvu. 

 

Za zaključek naj še zapišemo, da bomo najverjetneje tudi v Sloveniji s časoma beležili rast socialnih 

podjetij. Rast socialnih podjetij bo posledica zavedanja, da imajo socialna podjetja pomemben vpliv pri 

reševanju družbenih in okoljskih izzivov. Z osredotočanjem na ljudi pa spodbujajo občutek socialne 

kohezije in spodbujajo skupno dobro. 
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