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Priloga A - ANALIZA PODATKOV IZ EVIDENCE SOCIALNIH PODJETIJ 

(27.12.2017) 

 

Število so.p.: 254 

Izbrisi, preoblikovanja, prenehanja, likvidacije: 7 

Pravnoorganizacijska oblika Število Delež vseh so.p . 

Zavod 90 35,4% 

Zadruga 72 28,3% 

Društvo 65 25,6% 

Družba z omejeno odgovornostjo 26 10,2% 

Ustanova 1 0,4% 

 

 
 

 

Sedež socialnega podjetja 

 

Sedež Število  Sedež Število  Sedež Število 

Maribor 52  Slovenske Konjice 5  Nova Gorica 3 

Ljubljana 42  Ig 5  Beltinci 3 

Murska Sobota 14  Šoštanj 5  Portorož 3 

Trbovlje 6  Kranj 4  Velenje 3 

Ljutomer 6     Kočevje 3 

Novo mesto 6     Sevnica 3 

      Drugo 91 

 



 
 

Število registriranih socialnih podjetij po letih (2012, 2015, 2017) 

 

 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Število 

registriranih so.p. 7 23 57 115 242 254 

 

 
 



 

 

 
 

 

 
Vir: MGRT, Evidenca socialnih podjetij in STAT, Standardna klasifikacija dejavnosti, 

http://www.stat.si/doc/pub/skd.pdf. 

http://www.stat.si/doc/pub/skd.pdf


 

Priloga B - DELEŽ ZAPOSLENIH V SEKTORJU SOCIALNE EKONOMIJE 

 

ZADRUGE 

 

 2012 2015 2016  Število 
zadrug na 

dan 27.1.2018 
 

Število zadrug 304 341 407 422 

Število zaposlenih v zadrugah 3235 3059 2999 Ni podatka 

Vir: AJPES. 

 

INVALIDSKA PODJETJA IN ZAPOSLITVENI CENTRI 

 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 

ZC IP ZC IP ZC IP ZC IP ZC IP ZC IP 

Število 

zaposlenih 

invalidov 317 5672 353 5528 412 5323 463 5398 537 5735 637 5878 

Število 

ostalih 

zaposlenih 104 5648 106 5542 123 5242 131 5309 165 5595 212 5689 

SKUPAJ 421 11320 459 11070 535 10565 594 10707 702 11330 849 11567 

Vir: Korespondenca z Direktoratom za invalide, vojne veterane in žrtve vojnega nasilja, Ministrstvo za 

delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti (20.2.2018). 

 
TABELA - DELEŽ ZAPOSLENIH V SE 
 
Metodološka pojasnila: V tabeli so uporabljeni najnovejši podatki oz. zadnji možni 

dostopni. Predvsem v stolpcu za leto 2017, je večina podatkov iz leta 2016, saj se letna 

poročila oddajajo na AJPES do marca 2018 za preteklo leto, zato podatki še niso na voljo. 

Podatki so zbrani iz različnih virov, ki so v obliki opombe navedeni pri vsakem subjektu SE 

posebej. Za vsako leto je na desni izračunan tudi delež zaposlenih za posamezni subjekt 

glede na število vseh delovno aktivnih.  

Vsi podatki so realni, le pri številu zaposlenih v socialnih podjetjih gre za oceno, saj so 

dostopni podatki le o številu registriranih socialnih podjetij. Tako je to število za leto 2015 in 

2017 pomnoženo s številom povprečno zaposlenih, ki pa smo ga pridobili iz analize Sentinel. 

Torej, št. zaposlenih v so.p.= št. registriranih so.p. x št.povprečno zaposlenih v so.p.. Za leto 



2012 pa smo oceno sestavili na podlagi podatkov pridobljenih iz poslovnih registrov AJPES, 

Revizijskega poročila Spodbujanje socialnega podjetništva in podatkov s svetovnega spleta. 

Druge vire smo uporabili, saj uradnih podatkov za vse poslovne subjekte v poslovnem 

registru ni bilo.  

Prav tako smo v izogib podvajanju števila zaposlenih, ki so bili upoštevani tako pri številu 

zaposlenih v so.p. in številu zaposlenih v nevladnih organizacijah in zadrugah, na podlagi 

deležev določene pravne oblike v določenem letu izračunali, kakšno je bilo to število in ga 

odšteli od celotnega števila pri določenem subjektu. Za lažje razumevanje navajamo primer:  

Ocena števila zaposlenih v so.p. za leto 2017 je 815. Zadruge, ki imajo status so.p. so v letu 

2017 predstavljale 21,9% vseh so.p., torej je bilo število zaposlenih v zadrugah s statusom 

so.p. 230. Dobljeno število smo nato odšteli od števila vseh zaposlenih v zadrugah in dobili 

končni rezultat 2769, ki predstavlja število zaposlenih v zadruga brez statusa so.p.. Pri IP in 

ZC podvajanje ni predstavljajo težave, saj do nedavnega ti niso mogli pridobiti statusa so.p.. 

 

DELEŽ 

ZAPOSLENIH 2012 2012 (%) 2015 2015 (%) 2017 2017 (%) 

Število delovno 

aktivnih1
 810001 

/ 

804637 

/ 

861009
2
 / 

Socialna podjetja3
 

 

10 

 

0.001 276 

 

0.034 815 0.095 

Zadruge4
 3235 0.4 2998 0.37 2769 0.32 

Invalidska podjetja5
 11320 1.4 10707 1.33 11567 1.34 

Zaposlitveni centri6 421 0.05 594 0.07 849 0.1 

Nevladne 

organizacije7
 6230 0.77 7082 0.88 7072 0.82 

Družba za 

vzajemno 

zavarovanje8
 282 0.03 319 0.04 328 0.04 

SKUPAJ 21498 2.65 21976 2.724 23400 2.715 

                                                
1
 Delovno aktivno prebivalstvo sestavljajo zaposlene in samozaposlene osebe, ki delajo na območju Slovenije. Vključene so 

osebe, ki so obvezno socialno zavarovane, ne glede na to, ali imajo zaposlitev s polnim ali z delovnim časom, krajšim od 
polnega, in ne glede na to, ali so na porodniškem dopustu, dopustu za nego ali varstvo otroka ali so odsotne z dela zaradi 
bolezni, poškodbe ali nege ožjega družinskega člana. Niso pa vključene osebe, ki delajo po podjemnih pogodbah (pogodbi o 
delu) in avtorskih pogodbah, osebe, ki opravljajo študentsko delo, osebe, ki opravljajo delo za neposredno plačilo, pomagajoči 
družinski člani, osebe, zaposlene pri delodajalcih s sedežem v RS in poslane na delo ali na strokovno izobraževanje v tujino 
(npr. osebe, zaposlene pri slovenskih predstavništvih, na gradbiščih v tujini ipd.), ter državljani RS, ki so zaposleni pri tujih 
delodajalcih v tujini (STAT, po registrskih virih). 
2
 Podatek za november 2017. 

3
 Ocena na podlagi podatkov iz analize Sentinel, poslovnega registra AJPES, Revizijskega poročila Spodbujanje socialnega 

podjetništva in svetovnega spleta. 
4
 AJPES. Za leto 2017 so navedeni podatki iz 2016. 

5
 Korespondenca z MDDSZ, Direktorat za invalide, vojne veterane in žrtve vojnega nasilja (20.2.2018). 

6
 Korespondenca z MDDSZ, Direktorat za invalide, vojne veterane in žrtve vojnega nasilja (20.2.2018). 

7
 CNVOS, http://www.cnvos.si/article?path=/podrocja_dela/zagovornistvo/nvo_sektor:_dejstva_in_stevilke.  Za leto 2017 so 

uporabljeni podatki za leto 2016. 
8
 Vzajemna - spletna stran, https://www.vzajemna.si/sl/o-vzajemni/financna-porocila/. Za leto 2017 so uporabljeni podatki za 

2016. 

http://www.cnvos.si/article?path=/podrocja_dela/zagovornistvo/nvo_sektor:_dejstva_in_stevilke
https://www.vzajemna.si/sl/o-vzajemni/financna-porocila/
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Priloga C  - REZULTATI RAZISKAVE V  OKVIRU PROJEKTA SENTINEL 

 

Opis projekta: 

PROJEKT SENTINEL - Krepitev socialnih podjetij za povečanje njihovega učinka v 

gospodarskem in socialnem sektorju držav Srednje Evrope se izvaja v okviru programa 

Interreg CENTRAL EUROPE, katerega glavni cilj je zmanjšati neenakosti med regijami ter 

izboljšanje ekonomske učinkovitosti v depriviligiranih regijah Srednje Evrope (CE) z 

ustvarjanjem mreže podpornih mehanizmov/organizacij, ki so sposobne prenesti inovativne 

družbene ideje v vidne in trajnostne poslovne modele.  

 

Metodologija: 

Raziskava z uradnim naslovom Local and Regional analysis of support needs and 

networking facilitation for Social Enterprises in Slovenia v okviru projekta je bila sestavljena 

iz dveh delov: 

- teoretični del: zbiranje, analiziranje in povzemanje informacij iz naslednjih virov: 

raziskave, poročila, konferenčni dokumenti o socialnem podjetništvu v Sloveniji v 

obdobju med 2014 in 2017, različni zakoni povezani s SE, evidenca socialnih podjetij 

v Sloveniji, spletne strani SE in podpornih organizacij, statistika Eurostata. 

- terenski del: informacije so bile zbrane v okviru intervjujev fokusnih skupin (4 ciljne 

skupine: socialna podjetja, ekosistem, strokovnjaki, mešana skupina zainteresiranih 

strani) in spletnih vprašalnikov za socialna podjetja (24 odzivov). Pridobljeni podatki 

so bili analizirani in povzeti. 

 

 

ANKETA ANALIZA POTREB ZA ZAGON IN RAST PODJETIJ V SOCIALNI EKONOMIJI, 

SENTINEL 

 

Analiza potreb za zagon in rast podjetij v sektorju socialne ekonomije je bila izvedena v 

obliki spletnega vprašalnika, ki je bil razdeljen v sedem sklopov (Splošni podatki, Značilnosti, 

Ključne številke, Povezave z okoljem (ekosistemom), Načela socialnega podjetništva, 

Potrebna podpora za delovanje). Na vprašalnik je v obdobju 2 mesecev (oktober, november 

2017) odgovorilo 24 predstavnikov socialnih podjetij. 

 

  



SKLOP 1 - NAČELA 

Vključevanje prostovoljnega dela - 7. lahko vključujejo prostovoljsko delo (vključevanje 

prostovoljskega dela); 

Tu 

Enakopravnost članstva - 8. posamezni ustanovitelji ali lastniki pri odločanju nimajo 

prevladujočega vpliva, odločitve sprejemajo vsi člani po načelu en član – en glas, neodvisno 

od deleža vloženega kapitala (enakopravnost članstva); 

 

 

 

 

Sodelovanje deležnikov pri upravljanju - 9. v odločanje vključujejo tudi deležnike (sodelovanje 

deležnikov pri upravljanju); 



 

Preglednost poslovanja - 11. zagotavljajo pregledno finančno poslovanje in notranji nadzor 

nad materialnim in finančnim poslovanjem (pregledno poslovanje); 

 

 

 

Javno koristno delovanje - 12. trajno delujejo v korist svojih članov, uporabnikov in širše 

skupnosti (družbeno koristno delovanje). 



 

 

 

 

 

  



Priloga D - SWOT analiza 

PREDNOSTI  SLABOSTI 

- tradicionalno močan čut za solidarnost med 
prebivalci; 
- tradicija SE v Sloveniji (zadruge, društva, IP, 
ZC) 
- številčno stabilen obseg nevladnih organizacij v 
zadnjih 20ih letih;  
- evidenca so.p., IP in ZC 
- širok spekter dejavnosti subjekotv SE 
- sprejete in posodobljene zakonske podlage za 
razvoj socialnega podjetništva  
 - Svet za socialno podjetništvo kot pomembnega 
dejavnika za oblikovanje politike socialnega 
podjetništva; 
 - cilji razvojnih politik omogočajo umestitev 
socialnega podjetništva v širok spekter 
dejavnosti;  
- obstajajo ukrepi/spodbude za zaposlovanje 
ranljivih skupin 
- zakonodaja omogoča pridobitev koncesij za 
razvoj socialnih storitev in podpore razvoju 
podjetništva;  
- podporne organizacije (nevladne organizacije, 
VEM točke, regionalne razvojne agencije), ki 
lahko spodbujajo razvoj socialnega podjetništva;  
- obstajajo ukrepi za investicijske podpore 
socialnemu podjetništvu na podeželju;  
- poudarek projektom razvoja socialnega 
podjetništva in socialne vključenosti ranljivih 
skupin oseb na trgu dela, ki so sofinancirani iz 
sredstev Evropskega socialnega sklada veljavne 
finančne perspektive ter načrtovanje izvajanja 
projektov s tem namenom tudi v naslednji 
finančni perspektivi 2013-2020;  
- obstajajo številne iniciative v lokalnih okoljih; 
- podrobna zakonodaja o IP in zaposlovanju 
invalidov  

- nepravilna uporaba in zmeda pri uporabi izrazov 
vezanih na namen, načela in cilje socialnega 
podjetništva in SE; 
- pomanjkljivo razumevanje pomena in umestitve 
socialnega podjetništva ter njegovih koristi tako na 
nacionalni kot na regionalni/lokalni ravni; 
- slabo razumevanje so.p. in SE tudi med socialnimi 
podjetniki 
 - negativni prizvok (npr. zadrug) kot dediščine 
preteklega sistema ali porabe termina “socialno” 
- nerazviti mehanizmi statističnega in analitičnega 
spremljanja socialnega podjetništva in SE; 
- razpršeni in neusklajeni zakonodajni okviri in 
podporni mehanizmi;  
- omejenost, razpršenost in nepovezanost sredstev 
za izvajanje ukrepov; 
- nestimulativne davčne spodbude;  
- nepovezanost deležnikov SE; 
- obstoječe podporne mreže so med seboj slabo 
povezane in premalo usmerjene v prepoznavanje 
priložnosti za razvoj SE 
- pomanjkanje podjetniškega pristopa pri razvoju 
storitev/produktov  
- nezadostno povezovanje različnih spodbud in 
ukrepov pri razvoju posameznih iniciativ; 
- ureditev podporne zakonodaje in zakonska 
opredelitev socialne ekonomije in socialnega 
podjetništva;  
- pomanjkanje umestitve socialne ekonomije v širši 
družbeno-ekonomski sistem;  
- nerazumevanje lokalnega okolja za potrebe 
socialno izključenih skupin kot posledica 
pomanjkljivega informiranja in slabše osveščenosti;  
- nepripravljenost lokalnega okolja za sodelovanje 
pri reševanju lokalnih problemov 
- vzpostavitev podpornih mrež;  
zagotovitev načrtnega, sistemskega in 
dolgoročnega financiranja programov;  
- pomanjkanje oz. neredno izvajanje aktivnosti 
podpornih mrež 
- nerazvit izobraževalni sistem za usposabljanje 
socialnih podjetnikov, strokovnjakov, trenerjev, 
svetovalcev idr. 
- pomanjkanje sistemske zakonodaje na področju 
financ, zaposlovanja, davčne politike, javnih naročil;  
 
 
 
 
 



 

PRILOŽNOSTI  NEVARNOSTI 

- evropsko prepoznan potencial SE za prispevek 
h gospodarski rasti, posebno v kriznih razmerah;  
- sistematična finančna in vsebinska podpora 
socialnemu podjetništvu na ravni Evropske unije 
(socialnemu podjetništvu prilagojeni finančni 
instrumenti in programi);  
- socialno podjetništvo je generator regionalnega 
in lokalnega razvoja; 
 - povečati prepoznavnost socialnega 
podjetništva in vedenje o načelih socialnega 
podjetništva;  
- primerno okolje za socialno in delovno 
vključevanje oseb iz ranljivih skupin, ki na trgu 
dela težje najdejo  
primerno zaposlitev in drugih skupin na trgu dela;  
- možnost povezovanja med deležniki SE  
- prilagoditev zakonodaje s področja podpornega 
okolja za podjetništvo s ciljem zagotavljanja 
dostopa  
socialnih podjetij do instrumentov podpornega 
okolja. 
- ureditev podporne zakonodaje in zakonska 
opredelitev socialne ekonomije; 
- vzpostavitev podpornih mrež;  
- zagotovitev načrtnega, sistemskega in 
dolgoročnega financiranja programov;  
- zakonska rezervacija določenih del oz. storitev 
za ciljne skupine, najprej v sektorju javnih naročil;  
- promocija socialnega podjetništva in SE 
(povečati občutljivost družbe);  
- pospeševanje deficitarnih dejavnosti  
- sistemski pristop k kontinuiranem izobraževanju 
in usposabljanju  

- uporaba mehanizmov, ki niso v skladu z načeli in 
vrednotami socialnega podjetništva; 
- kratkotrajne rešitve za razvojne probleme, ki sicer 
zahtevajo sistemski pristop reševanja;  
- socialno podjetništvo enačiti z nevladnim 
sektorjem; 
- socialno podjetništvo enačiti s socialno politiko; 
- neprepoznavanje potenciala socialnega 
podjetništva s strani ministrstev in širše javnosti, 
tudi potrošnikov    
- nadomeščanje javnih storitev izključno v obliki 
socialnega podjetništva. 
- neposodabljanje zakonodaje glede na potrebe in 
razvoj v EU 
- upad števila subjektov SE 
 

 

Viri:Strategija razvoja socialnega podjetništva za obdobje 2013 – 2016; Uvajanje socialnega 
podjetništva v Sloveniji: primerjalna študija: Italija, Avstrija, Slovenija in primerljivih SWOT analiz naše 
organizacije na rednih letnih srečanjih z našimi člani socialnimi podjetji in zadrugami. 

 


