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Zborniku na pot
V veliko veselje mi je, da lahko po enem letu odkar smo sprejeli zakon o spodbujanju razvoja v Pomurju,
predstavimo prve rezultate tudi na področju razvojnega prestrukturiranja regije. Pri aktivnostih, ki jih v
okviru Zakona izvajamo, namreč ne gre zgolj za subvencioniranje gospodarstva in ustvarjanje novih
delovnih mest, ampak predvsem za zagotavljanje dolgoročne razvojne perspektive regije.
Socialno podjetništvo se je v Pomurju zelo dobro prijelo. Prvi rezultati spodbujanja njegovega
razvoja v so pred nami in med njimi pomembno mesto zavzemata izvedena a konferenca »Socialno
podjetništvo – izzivi in perspektive« in pričujoči Zbornik strokovnih prispevkov.
V Zborniku so predstavljeni različni pogledi na tematiko socialne ekonomije in podjetništva,
ki presegajo ne samo pomurske in slovenske okvire, marveč v naš prostor vnašajo pomembna
mednarodna izhodišča za nadaljnje razprave. Tako kot je že konferenca doživela veliko odmevnost v
celotnem slovenskem prostoru, sem prepričan, da jo bo tudi Zbornik. Pri Zborniku gre za ohranjanje
»institucionalnega in zgodovinskega spomina«, za strokovni in znanstveni doprinos k razvijanju tega
področja, pa tudi prispevek k aktualni politični razpravi pri pripravi in sprejemanju novega Zakona o
socialnem podjetništvu.
Procesi, ki smo jih sprožili v Pomurju tako dokazujejo, da je mogoče s pravilno uporabo instrumentov
razvojne politike v regijah z razvojnimi problemi, sprožati pozitivne učinke tudi v širšem prostoru.
Pobude, ki nastajajo v okviru pilotnih regionalnih programov pa se lahko izkažejo kot koristne za
celotno državo.
Za prvimi rezultati spodbujanja socialnega podjetništva v Pomurju, ki služijo predvsem »pripravi
terena«, bodo prišli konkretni projekti, financirani iz razpisov, ki jih pričakujemo v letu 2011. V sklopu
slednjih bomo prav gotovo zagotovili kar nekaj novih delovnih mest, še pomembneje pa je, da
bomo z izvedenimi projekti trasirali razvojno prestrukturiranje regije - tudi na področju socialnega
podjetništva.

dr. Andrej Horvat,
državni sekretar v kabinetu predsednika Vlade RS
in vodja Projektne pisarne Vlade RS v Pomurju
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Nagovor ministra dr. Henrika Gjerkeša na konferenci
»Socialno podjetništvo – izzivi in perspektive«
Spoštovani gospod predsednik Republike Slovenije, dr. Danilo Türk, drugi visoki gostje, spoštovani udeleženci današnje konference, dragi »socialni podjetniki«.
Srečujemo se z gospodarsko krizo globalnega pomena, ki pa jo lahko razumemo tudi kot priložnost
za spremembe, nove izzive in jasnejše perspektive. V času zlomov številnih podjetij na eni strani in
bogatenja peščice posameznikov na drugi strani v gospodarstvu žal še vedno premalokrat v ospredje
postavljamo vrednote vzajemnosti in solidarnosti. Gre za temeljni vrednoti socialnega podjetništva, ki
med drugim dajeta prednost rasti socialnega kapitala pred ustvarjanjem dobička in na ta način krepita
socialno kohezivnost – ne le lokalne skupnosti, ampak družbe nasploh. Prav zato čestitam vsem vam,
ki zasledujete te plemenite cilje, pa čeprav z omejenimi, predvsem lokalnimi oziroma regionalnimi viri.
Prispevate namreč k trajnostnemu razvoju družbe in odpravi regionalnih strukturnih razlik, kjer je nadvse
pomembno predvsem socialno vključevanje in zaposlovanje ranljivih skupin prebivalstva.
Socialna ekonomija je pomembna dodatna zaposlitvena možnost in to na področjih, kjer v drugih oblikah podjetništva ta ni možna ali pa je bistveno manjša. To področje spodbuja tudi Evropska unija v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov, razvojne prioritete »Enakost možnosti in spodbujanje
socialne vključenosti na trgu dela«. V Sloveniji smo za to prioriteto razpisali že vsa razpoložljiva sredstva
in devetim izbranim projektom, ki se bodo izvajali do konca leta 2011, dodelili 2 milijona evrov.
Naj ob tem povem, da naj bi po nekaterih ocenah socialno podjetništvo v Evropi zaposlovalo kar 10 milijonov ljudi, torej več kot 10 odstotkov vseh evropskih podjetij in 6 odstotkov vseh zaposlitev. Ampak, če se
vrnem na Slovenijo, na Pomurje … pri nas se soočamo s pomembnimi demografskimi spremembami, saj
se število upokojenega prebivalstva povečuje hkrati pa se znižuje število delovno aktivnega prebivalstva.
Že demografska analiza, ki smo jo naredili v okviru Programa POMURJE 2015, in pregled najnovejših
demografskih podatkov statističnega urada za Pomursko regijo sta pokazali, da se povečuje delež starejšega (64 let in več) v primerjavi z mladim prebivalstvom (15 let in manj).
Prav tako prihaja v Pomurju do pomembnih sprememb v strukturi brezposelnosti. Poleg visoke stopnje
brezposelnih starejših nad 55 let se povečuje tudi število iskalcev prve zaposlitve in žensk, povečuje pa se
tudi število dolgotrajno brezposelnih in težje zaposljivih oseb. Ravno zaradi demografskih razmer in razmer
na trgu dela v Pomurju pa je prav socialno podjetništvo eden od najpomembnejših vzvodov za aktiviranje
gospodarskih in socialnih potencialov v tržnih nišah med javnim, zasebnim in nevladnim sektorjem.
To področje spodbujamo tudi okviru izvajanja t.i. Pomurskega zakona. Preko javnega naročila za spodbujanje socialnega podjetništva, ki smo ga izvedli, želimo v regiji zagotoviti trajnost in vplivnost socialnega podjetništva ter ustvariti podporno okolje za njegovo izvajanje, predvsem z oblikovanjem regijske
mreže subjektov podjetništva s tega področja.
Želim vam uspešno konferenco in prepričan sem, da bodo njeni zaključki odgovorili na marsikatero
vprašanje. Hvala.
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Predsednik Republike Slovenije Dr. Danilo Türk o izzivih in
perspektivah socialnega podjetništva
Predsednik republike dr. Danilo Türk se je udeležil strokovno tematske konference »Socialno
podjetništvo - izzivi in perspektive«. V uvodnem nagovoru je dejal, da moramo iskati nove načine
izhoda iz gospodarske krize in težiti k razvoju, ki bo zasnovan na novi paradigmi. Opozoril je, da tak
razvoj sprva nastaja kapilarno in v omejenem obsegu, kasneje pa ga je mogoče spodbujati, podpreti
in razviti v novo razvojno paradigmo.
Predsednik je poudaril pomen Zakona o socialnem podjetništvu, ki nam bo dal konkretne pravne
okvire, znotraj katerih bo možno najti dobre praktične rešitve. Naštel je nekatere projekte s področja
socialnega podjetništva, ki se izvajajo v Sloveniji in so namenjeni predvsem zaposlovanju ranljivih
ciljnih skupin. Bistvo teh projektov je, da njihov glavni cilj ni maksimiranje dobička, ampak krepitev
neprofitnosti, solidarnosti, izkoriščanje lokalnih virov ter zadovoljevanje lokalnih potreb in lokalnih
trgov. Med temi projekti je posebej opozoril na naslednje:
Zavod Kontura je razvil oziroma razvija projekt tekstilne trgovine kot tipično socialno podjetniško
zamisel v okviru podjetja in projekta Tovarna dela Tekstil. Ukvarjajo se s problemom socialne
izključenosti in zaposlovanja ranljive ciljne skupine - projekt, ki je vreden podpore.
Projekt Kralji ulice zaposluje težko zaposljive ljudi v trgovini iz druge roke ima tudi podobo socialnega
podjetja. V Pomurju je bilo v preteklosti že več zaposlitvenih centrov in delavnic za delo pod posebnimi
pogoji, kjer so se vključevala tudi invalidska podjetja.
Nekatere oblike socialnega podjetništva imajo v Prekmurju že večletno tradicijo. Društvo za socialno
vključenost Mozaik je eno od njih. Organizirane so tudi različne zadruge – zadruga Pomelaj in
druge. Vse te izkušnje socialne ekonomije nam povedo, da nekaj vemo, da imamo nekaj konkretnih
primerov. Teh primerov je še več in jih je treba skrbno proučevati in tudi izboljševati.
Po mnenju predsednika bi morali izboljšati trženje projektov s področja socialnega podjetništva ter
usposabljanje ljudi za delo v teh projektih. Veliko možnosti je po predsednikovih besedah tudi pri
črpanju sredstev iz socialnih skladov evropske kohezijske politike, saj Evropa kot celota razume,
da je treba vzpodbujati inovativne oblike podjetništva, da bi prebrodili razvojne težave in povečali
kohezivnost družbe.
Predsednik republike je spregovoril tudi o pomenu aktivnosti Regionalnega sklada dela za Pomurje
in Sklada dela Prekmurje, ki predstavljajo možnosti za drugačen pristop k reševanju problemov
nezaposlenosti. Zavzel se je za večjo vidnost teh iniciativ v javnosti, kot tudi za čim boljšo predstavitev
izkušenj iz obdobja prvega leta po sprejetju Zakona o razvojni podpori Pomurski regiji v obdobju
2010–2015.
Predsednik dr. Danilo Türk si je popoldan ogledal dva primera dobre prakse s področja socialnega
podjetništva – eko-socialno kmetijo Korenika v Šalovcih ter zaposlitveni center zadruge Pomelaj v
Mali Polani.
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I.

SMO PO DVAJSETLETNEM PREHODU IZ ENEGA
ENOUMJA V DRUGO SPOSOBNI PRESEČI OBSTOJEČI
MODEL RAZVOJA V SLOVENIJI?
Zdenka Marija Kovač, predavateljica in raziskovalka socialnega podjetništva
Namesto povzetka: »Socialno podjetništvo je manjkajoči delček tržnega kapitalističnega sistema, njegovo
uvajanje bo vneslo trajnostne principe pri obravnavanju globalnih razvojnih ciljev, ki so trenutnemu modelu
kapitalizma večinoma tuji. Promoviranje socialnega podjetništva je zato poglaviten razvojni izziv, na katerega je
potrebno danes odgovoriti! Samo z razvojem te zamisli se bodo ustvarili pogoji in začele akcije, ki bodo omogočale izboljšanje usode človeške vrste!«
Nobelov nagrajenec, Muhamad Yunus, doktor ekonomije, ustanovitelj Graamen Bank,
v knjigi Novemu kapitalizmu nasproti, Socialno podjetništvo za svet brez revščine, 2007

Ko sem bila s strani organizatorja konference o socialnem podjetništvu povabljena pripraviti uvodnik
v knjigi, ki bo izšla ob tej priložnosti, sem se znašla v zadregi. Kaj pravzaprav naj napišem? Naj spet
ponavljam vse tisto, o čemer za različne priložnosti in potrebe, pišem že vrsto let? Pišem, primerjam,
pa se mi dozdeva, da večinoma dosežem le prepričane, ki so še vedno v veliki manjšini, ostalih pa se
pisanje ne dotakne, kot da bi se, »varno ujeti« v prevzeti neo-liberalni kapitalistični razvojni model, bali
pogledati čez njegove robove in videti, da ne povzroča zgolj blaginje, temveč tudi vse večjo mizerijo,
materialno in predvsem mizerijo vrednot!
Zgornjo trditev zgovorno potrjujejo podatki Svetovne banke1, ki je že pred nastopom globalne svetovne krize opozarjala na kopičenje razvojnih paradoksov, ko je po neo-liberalnem prepričanju svetovna
ekonomija pisala svojo navidezno vrhunsko ekonomsko in tehnološko zgodbo o uspehu, navdihnjeno z v nebo rastočim profitom, torej na kratko razvojem, ki ga narekujejo multinacionalke. Slednje
s svojimi globalnimi prihodki že nekajkrat presegajo BDP razvijajočih se držav. Po oceni Svetovne
banke, je ob vseh razvojnih dosežkih in že pred nastopom krize polovica ljudi na zemeljski obli kljub
temu živela z manj kot 2$ na dan, milijarda jih je bila celo podhranjena, nadaljnji dve milijardi in pol
ljudi pa brez osnovnih higienskih pogojev. Kriza je nedvomno še povečala razlike med bogatimi in
revnimi, tako med sloji ljudi, ki živijo v razvitih držav kot med razvitimi in nerazvitimi. Polovica prebivalstva ima dostop do le 5% svetovnega dohodka. Da je razvojni absurd še večji, ekonomski uspeh
ne prinaša nujno boljše kvalitete življenja niti najuspešnejšim, saj rast dohodkov spremlja rast nevroz,
prevelika telesna teža, depresije, bolezni mnogoterih novih odvisnosti razvitega dela sveta, ki so
najbolj žalosten dokaz za to. In nenazadnje zgodbo o tehnološko-ekonomskem uspehu spremlja vse
bolj temna senca ekološke katastrofe v katero se zdi, da danes drvi človeštvo.
Vse te naraščajoče razvojne krize prisiljujejo tako vlade kot različne razvojne agencije po svetu, da
pospešeno iščejo nova učinkovita orodja za preobrnitev negativnih razvojnih trendov in raziskujejo
nove razvojne modele. V zadnjem desetletju se je kot odgovor na vse večja socialno-ekološka nasprotja klasičnega razvojnega modela začel razvijati nov globalni fenomen – socialno (družbeno)2
podjetništvo, oz. podjetništvo z družbenimi cilji. Razvija se kot nov razvojni model trajnostno narav1 Povzeto po Jeff Scholl in dr., Social Entrepreneurhip, Oxford Press, 2007.
2 Namenoma uporabljam obe besedi, saj neposreden prevod angleške besede »social« dejansko pomeni »družben«, ki ima
v našem jeziku popolnoma drugo konotacijo kot sedaj uporabljena beseda »socialni, socialno«, opomba avtorice.
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nanih družbeno-ekonomskih sprememb. Spodbudila ga je vrsta praktično usmerjenih, vizionarsko in
inovativno naravnanih družbenih aktivistov in njihovih mrežnih povezav. Povezuje podjetniške/tržne
pristope in orodja s humanitarno socialnimi modeli in cilji ekološko vzdržnega razvoja, preko iskanja
inovativnih tržnih rešitev za identificirane probleme v določeni skupnosti. Njegov cilj je zagotavljanje nove »družbeno-ekološke« dodane vrednosti. Pri tem je zanimivo, da nekateri instrumenti za
pospeševanje razvoja, kot je npr. Graamen Bank, razviti v deželah z visoko stopnjo revščine, danes
postajajo predmet zanimanja in preizkušanja pri odpravljanju podobnih problemov tudi v razvitih
državah.
Pred več kot petnajstimi leti smo se, soočeni s katastrofalnimi posledicami prvega tranzicijskega
vala gospodarskega prestrukturiranja v Sloveniji, ki je v nekaj letih naplavil v vrste brezposelnih sto
tisoče ljudi, tudi na takratnem zavodu zaposlovanje začeli ozirati po novih modelih zaposlovanja.
Iskali smo jih širom po Evropi in deželah OECD. Takrat je nastala prva ideja o razvoju delavskih
in socialnih kooperativ, kot enem od možnih odgovorov, na vse večjo izgubo delovnih mest. Kljub
relativno dobro utemeljeni potrebi in možnostih, ki jih ponuja kooperativni model zaposlovanja, smo
ostali v njegovem uresničevanju nemočni. Podobno kot program samozaposlovanja brezposelnih, je
bi predlog tako s strani politikov, kot ekonomske stroke označen s slabšalno besedo, »to je socialno
podjetništvo in je metanje denarja v stran«. Mi da potrebujemo samo resna, kapitalsko oz. profitno
usmerjena podjetja, socializma je namreč konec! Značilna je bila krilatica enega znanih politikov, da
nam že ne bo dopustil, da iz Slovenije naredimo »Culukafrijio«.
Tako je ostalo dolga leta, kljub temu, da smo posamezniki, tudi na pozicijah znotraj nekaterih vlad
vseskozi opozarjali, da si Slovenija kot majhna ekonomija ne more privoščiti tolikšne izgube človeškega in socialnega kapitala. Da moramo najti modele, ki bodo ljudi zadržali v aktivnosti, ne glede
na to, ali jih profitno usmerjena podjetja potrebujejo ali ne, sicer se bodo s zrušili ostali družbeni
pod-sistemi! A to je bil glas vpijočega v puščavi novega slovenskega navdušenja nad kapitalizmom,
ki bo pripeljal do države blaginje!.
Ob koncu devetdesetih, smo soočeni z vse bolj naraščajočim številom dolgotrajno brezposelnih in
neaktivnih, na takratnem ministrstvu za delo, naposled celo že izdelali programe za razvoj različnih
oblik socialne ekonomije, v okviru ene od zadnjih Drnovškovih vlad. Na podlagi podrobne študije
programov v nekaterih državah EU, in nekaterih uspešnih domačih pilotnih praks je bil izdelan »Program razvoja integracijskih podjetij«, a vlade v naslednjih mandatih so ga preprosto zavrgle, tiste
ki naj bi ga izvajali (predvsem organizacije nevladnega sektorja), pa proglasile »za mrhovinarje«. V
letih pred vstopom v EU je znova nastala vladna pobuda o razvoju socialnega podjetništva takrat v
sklopu politik zagotavljanja skladnega regionalnega razvoja, a čas enega mandata je bil prekratek
za njihovo uveljavitev, ideje o socialnem podjetništvu pa so bile kmalu za tem ponovno označene za
eksotične.
Tranzicijski cunami, v veliki meri spodbujen s pohlepom novopečenih lastnikov in managerjev, po
doseganju kratkotrajnih dobičkov, a žal obojih brez pravega občutka za poslovanje in upravljanje razvoja, hkrati pa »zelo usposobljenih« za dogmatsko uporabo »argumentov prostega trga«, je tako več
kot desetletje zaslepljeval politiko in stroko in ni dopuščal alternativnih modelov. Odpuščanje ljudi,
tudi intelektualnih jeder podjetij, je bilo vsa ta leta prioritetni instrument nižanja stroškov poslovanja.
Podjetja so se mnogokrat zapirala brez potrebe, zaradi pohlepa po nepremičninah in v prepričanju,
da v Sloveniji ne potrebujemo več klasične proizvodnje. Vrednota dela, ki je prevladovala vse do
začetka 90 let, ko je bilo biti na »borzi dela« sramota, se je postopno prelevila v način, kako si s prehodom v vrste brezposelnih, potem pa čim prej v upokojitev, posameznik na najenostavnejši način
zagotavlja socialno varnost in tako ubeži stresu in velikokrat nemogočim pritiskom v podjetjih zaradi
neučakanosti novopečenih lastnikov po zaslužku.
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Kam takšni modeli peljejo je najbolj razkrila zadnja globalna kriza. A glej ga zlomka, še vedno prisegamo v vseh politikah predvsem na dvoje, na reševanje bank, ki naj omogočijo nadaljevanje stare
zgodbe in na povečanje pasivnih socialnih transferov, čeprav je državni žakelj vsak dan bolj prazen,
tistih, ki postajajo odvisni od njega pa je vsak dan več.
Imamo še en paradoks. V vsem tem procesu, so svetlo izjemo predstavljala mala in srednja podjetja
zrasla največkrat iz družinskih podjetij. Slednja so, največkrat pod-dobavitelji velikih sistemov, ki jih
upravlja špekulativni kapital, in v mnogem delijo usodo zaposlenih v velikih, politično dobro povezanih sistemih. Kljub nepriveligiranemu položaju jim vlade, ne glede na različne sprejete strategije, niso
in jim še vedno ne posvečajo dovolj pozornosti. Kljub poznanemu dejstvu, da predvsem ta podjetja
ustvarjajo nova delovna mesta in da so v teh podjetjih, ki rastejo po »organskem principu«, odnosi
med lastniki in zaposlenimi v veliki meri bolj urejeni in stabilni. Mnoge uspešne gazele vključujejo
v svoje delovanje standarde družbeno odgovornega poslovanja, podobno kot uspešni podjetniki v
razvitih državah, a vse to ostaja kot neka zgodba drugotnega pomena, saj so reflektorji politike in
medijev še vedno usmerjeni predvsem na »velike igralce«. V takšnih okoliščinah, ko se tudi klasična
profitno usmerjena mikro, mala in srednja podjetja le s težavo uveljavljajo kot nosilci razvoja v Sloveniji, seveda ni težko razumeti, da širše okolje ne prepozna razvojnega naboja v socialni (družbeni)
ekonomiji - podjetništvu s socialnimi in ekološkimi cilji.
Spet pa to ne pomeni, da civilna družba v Sloveniji ne sledi svoji lastni stoletni tradiciji delovanja v
nekaterih pojavnih oblikah socialne ekonomije, kot so zadruge in fundacije. Posebej prve so preživele in kljub mnogim razpotjem, na katerih so se znašle v zadnjih 60 letih, v glavnem povezujejo kmete
in obrtnike. Žal še zdaleč niso dosegle razvojnega dometa, kot ga je zadružno gibanje doseglo v
nekaterih drugih državah EU, prav tako se niso razvile oblike delavskih in socialnih zadrug/kooperativ. Tranzicijski cunami je odnesel vse zadružne hranilnice, ki so delovale po načelu vzajemnosti in
solidarnosti. Ne glede na to, zadružništvo v Sloveniji, še vedno povezuje zgledno število deležnikov
in zagotavlja neposredno več kot 4000 delovnih mest.
Pozitivnim zgledom v drugih državah v določeni meri sledi tudi ustanavljanje socialnih podjetij, kot
nadgradnje društvene dejavnosti, še posebej tiste namenjene storitvam za invalide in druge najbolj
ranljive ciljne skupine prebivalstva. Vse več je tudi zasebnih zavodov ali neprofitnih podjetij, ki se
ukvarjajo z usposabljanjem in zaposlovanjem invalidov. V delu lahko v to število vključimo tudi invalidska podjetja, čeprav za skoraj polovico njih velja, da obstajajo samo kot hčerinske družbe velikih
sistemov in niso razvila vseh principov delovanja socialnih podjetij. A dejstvo ostaja, da skupno socialna ekonomija v Sloveniji zagotavlja štirikrat manj delovnih mest, kot v poprečju v EU.
Deloma je to tudi posledica mednarodno primerljivo relativno bogato razvitih storitev javnega sektorja, ki
še vedno prevladuje tako na področju socialnih, zdravstvenih in izobraževalnih pa tudi kulturnih, športnih
in drugih storitev. Nedvomno bodo vse večje potrebe po določenih vrstah storitev, kot so storitve za starejše, otroke, mladino na eni strani in vse večja nemoč javnih proračunov, da kvalitetno zadostijo potrebam na drugi strani, odprla nove priložnosti za razvoj socialnega podjetništva v Sloveniji. Tudi sicer vse
večja nemoč profitno usmerjenega privatnega sektorja, da zagotavlja delovna mesta za brezposelne s
specifičnimi kompetencami, narekuje potrebo po iskanju novih modelov njihove delovne integracije.
Kljub temu, da se je socialno podjetništvo v času priprave zadnjih predvolilnih programov celo prebilo med enega od ključnih programov ene od političnih strank in nato tudi v koalicijsko pogodbo, so
se takoj po nastopu vlade začele ponavljati stare zgodbe in zgolj zasluga poslancev je, da imamo
danes vendarle v razpravi vsaj prvi osnutek zakona o socialnem podjetništvu. Seveda leti nanj veliko
očitkov, na primer, da definira socialno podjetništvo preozko; a samo predlagatelji vedo, kako zelo
ga je mlela vladna administracija, da bi na koncu dobili oskubljeno kokoš. A že samo dejstvo, da je
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v razpravi, čeprav mnogi še vedno držijo fige v žepu, vendarle predstavlja napredek. Korak v pravo
smer predstavljata tudi dve vladni iniciativi v izvajanju, ki lahko pripeljeta do pomembnih praktičnih
izkušenj o tem, kaj v Sloveniji na področju socialnega podjetništva deluje in kaj ne. Žal sta obe
usmerjeni predvsem na zaposlovanje težje zaposljivih skupin, manj pa na preizkušanje vseh drugih
dimenzij delovanja, ki jih pozna socialna ekonomija v EU.
Ne glede na mnoge, v zadnjem desetletju opravljene razprave in pisanja, se v Sloveniji (ne le v politiki,
tudi v stroki), še vedno srečujemo s problemom pravilnega razumevanja pojmov »socialno podjetništvo« in »socialna ekonomija«. Na ta »mentalni problem«, s katerim se srečujemo kot družba, ki je
zavrgla »družbeno ekonomijo«, kot nedelujoč razvojni model, opozarja tudi zadnje poročilo OECD o
socialni (beri: družbeni) ekonomiji v Sloveniji. Morda je prav tem iskati ključni vzrok capljanja za drugimi državami. Prispevki na konferenci bodo zagotovo vsak po svoje prispevali k boljšem razumevanju
večplastnosti modela socialne ekonomije, ki že samo z združevanjem pojmov »socialni« in »ekonomski«, opozarja na povezovanje ekonomskih in socialnih ciljev delovanja njenih pojavnih oblik. Ob tem
je pomembno poudariti, kot to podrobneje razlaga eden od prispevkov na konferenci, da ima pojem
»socialna ekonomija« tradicijo, medtem, ko je pojem »socialno podjetništvo« novejšega izvora in ga
nekateri povezujejo zgolj z eno od oblik socialne ekonomije, namreč s socialnimi podjetji.
Pregled dogajanj na tem področju po svetu pokaže, da socialno podjetništvo kot nov, pozitivno
usmerjen duh dobe, predstavlja neizmerno polje inovacij pri reševanju različnih družbenih problemov
v različnih tipih družb. Vse imajo eno samo skupno lastnost, »socialnega podjetnika/skupino«, ki
predstavlja gonilno silo ustanavljanja in delovanja podjetja, slednje pa ne zasleduje visokih dobičkov, kot primarnega cilja, temveč ga motivira uspešno reševanje zaznanih problemov v ožji ali širši
skupnosti. Pri tem se naslanja na lastno pobudo in uporabo tržnih mehanizmov. Ker v tem svojem
poslanstvu v veliki meri nadomešča funkcijo države oz. njenih javnih služb, seveda pričakuje, da bo
država vzpostavila podporno okolje, v katerem bo podjetje lahko v celoti udejanilo svoje delovanje
v dobrobit skupnosti. S tem bi država na dolgi rok nedvomno znižala stroške delovanja javnih služb.
Prav tako se »socialni podjetnik/skupina« zaveda, da bo pri uporabi tržnih mehanizmov za udejanjanje idej, nujno sodelovanje s profitno naravnanim delom gospodarstva, skozi katero lahko slednje
uresniči eno od svojih oblik družbeno odgovorne naravnanosti.
Mnogi se ob tem sprašujejo kje so meje med enim in drugim? Sodobne prakse kažejo, da so dejansko vedno bolj zamegljene, saj mnogi klasični podjetniki, kot so npr. Bill Gates, Jeff Skoll, Jamie Oliver, Oprah Vinfrey, potem ko so dosegli globalni uspeh in ustvarili veliko kapitala skozi svoja profitna
podjetja, skozi svoje družbeno odgovorno ravnanje, danes vse bolj postajajo predvsem socialni podjetniki. Po drugi strani mnogi socialni podjetniki, ki so začeli svoje poslanstvo udejanjati skozi razvoj
različnih oblik socialne ekonomije (npr. Muhamad Yunus - Graamen Bank, Bill Drayton - Ashoka Foundation), danes vse bolj razvijajo modele globalne nadgradnje omrežij socialnih podjetij z uporabo istih
modelov, kot jih uporablja profitno naravnano podjetništvo, le da tako ustvarjen presežek prihodkov
nad odhodki podjetij namenjajo za nadaljnji razvoj svojega primarnega poslanstva in da uporabljajo
principe trajnostnega razvoja, kot ključne principe razvoja podjetij. Razvija se vrsta novih pokazateljev
gospodarske uspešnosti, ki dopolnjujejo dodano vrednost oz. dobiček, kot primarno merilo.
Kot rečeno, oba pojma, socialno podjetništvo in socialna ekonomija sta večplastna. Da bi vsaj deloma prispevala k izboljšanju njunega razumevanja, v zadnjem delu uvodnika podajam samo nekaj
ključnih utemeljitev, kot jih uporablja Evropska komisija o tem zakaj je socialno podjetništvo, ki se
udejanja skozi različne pojavne oblike socialne ekonomije tako pomembno.
Ko poizkuša definirati področje socialne ekonomije, Evropska komisija opredeljuje, da gre za organizacije in podjetja, katerih ustanovitelj ni država, ki proizvajajo tržne in netržne proizvode in storitve,
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vendar so ustanovljene s socialnim (družbenim) ciljem, ki dalje delujejo po demokratičnem principu
članov, uporabnikov in zaposlenih ter temeljijo na solidarnosti njenih članov in ne delijo dobička med
ustanovitelje.
Ob tem evropsko združenje CMAF3, še podrobneje opredeljuje organizacije družbene ekonomije kot
ekonomske in gospodarske akterje, ki jih najdemo v vseh sektorjih. Zaznamujejo jih njihovi cilji in
svojevrstne oblike. Socialna ekonomija v evropskem pojmovanju vključuje organizacije, kot so kooperative, združenja, vzajemna družbe in fundacije, v zadnjem času pa se jim je pridružila še posebna
oblika socialnih podjetij. Akterji socialne ekonomije so še posebej aktivni na področjih, socialne in
delovne integracije ranljivih skupin prebivalstva, socialnih storitev, zdravstva, etičnega bančništva,
zavarovalništva, oskrbovanja, predelovalnih dejavnosti in kmetijstva, storitvah v lokalnem okolju, izobraževanju in usposabljanju, na področju kulture, športa in aktivnosti za prosti čas. V EU ustvarjajo
okoli 10 % domačega proizvoda in zagotavljajo okoli 11 milijonov delovnih mest. Evropska komisija
prav tako ocenjuje, da je število deležnikov - tistih, ki so koristniki storitev - večje od 160 milijonov
državljanov članic EU. Gre za okoli 2 milijona organizacij, ki se po svoji velikosti uvrščajo med mala
in srednja podjetja.
Čeprav gre za različne organizacijske oblike Komisija ugotavlja naslednje skupne karakteristike socialne ekonomije:


Prispevajo k bolj učinkoviti tržni konkurenci a hkrati promovirajo princip solidarnosti in kohezije.



Zasledujejo primarni princip neodvisnosti od višine pozitivnega donosa na kapital, saj so ustanovljene s ciljem zadovoljevanja skupnih ali specifičnih potreb tistih, ki jih ustanavljajo ali skupin
katerim namenjajo svoje storitve.



V splošnem upravljavski modeli temeljijo na vzajemnosti in solidarnosti ter delujejo po načelu »en
član, en glas«.



Izkazujejo veliko stopnjo prilagodljivosti in inovativnosti pri reševanju problemov, ki jih rešujejo.



Temeljijo na aktivnem članstvu in v veliki meri na združevanju dela zaposlenih in volonterskega
dela članov.

Zaradi naraščajoče pomembnosti organizacij socialne ekonomije, Evropska komisija že od leta 1989
pri kreiranju svojih politik posveča temu področju posebno pozornost. Pri tem spremlja naraščajoče
potrebe tega razvojnega sektorja in s svojimi politikami poizkuša zagotavljati, da organizacije socialne ekonomije pri udejanjanju svojega poslanstva ostajajo enakopraven partner v tržni tekmi. Pri
tem na eni strani zagotavlja, da pravno regulatorno te organizacije niso diskriminirane v primerjavi z
drugimi gospodarskimi subjekti, po drugi pa, da jim je omogočeno spoštovanje specifičnih principov
delovanja, uresničevanje posebnih razvojnih potreb, ciljev, etičnosti in načina zaposlovanja (zaposleni, vključeni v usposabljanje, prostovoljci). Tako na primer veljajo posebne uredbe o državnih pomočeh in javnih naročilih, prav tako Komisija spodbuja države članice, da zmanjšajo stopnje davka
od dohodka pravnih oseb ali pa ga celo ukinejo, kadar organizacije socialne ekonomije izvajajo isto
vrsto dejavnosti kot javne službe.
V ta namen je Komisija v zadnjih dvajsetih letih izdala vrsto razvojnih dokumentov in oblikovala instrumente, ki skozi različne projekte podpirajo razvoj organizacij socialne ekonomije. To delovanje
je še bolj pospešeno od leta 2000, ko aktivno deluje CMAF. Predvsem je pomembno, da so organizacije socialne ekonomije upravičene do uporabe vseh instrumentov in komunitarnih programov,
namenjenih pospeševanju konkurenčnosti in inovacij v okviru Direktorata za podjetja in industrijo
3 Evropsko Združenje kooperativ, vzajemnih družb, društev in fundacij.
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(DG Enterprise and Industry), ki je tudi resor odgovoren za razvoj organizacij socialne ekonomije v
EU. Prav tako danes projekti socialne ekonomije vse več participirajo na programih regionalnega in
kmetijskega razvojnega sklada, kakor tudi na raziskovalnih programih EU.
Komisija v zadnjem času financira vrsto projektov za vzpostavitev boljšega spremljanja in zbiranja
statističnih podatkov o socialni ekonomiji, pregleduje pravne regulative v državah članicah, omogoča
izmenjavo dobrih praks itd.
Obstaja tudi težnja po vzpostavitvi skupne okvirne evropske regulative za to področje, vendar zaradi
raznolikosti pojavnih oblik in trenutno veljavne regulative v državah članicah, proces poteka počasi.
Znotraj pojavnih oblik socialne ekonomije Evropska komisija posebej opredeljuje socialna podjetja
kot obliko, ki deluje nekje vmes med javnim in zasebnim sektorjem, kot vsako drugo podjetje, le da
zasledujejo socialne in okoljske cilje. Svoje dobičke namenjajo ali za lasten razvoj ali razvoj širše
skupnosti. Imajo visoko stopnjo podjetniške avtonomije in sprejemajo podjetniško tveganje tako kot
druga podjetja, odločanje ne sledi logiki lastništva kapitala, namesto delničarjev, podjetje upravljajo
deležniki, vključno z zaposlenimi. Obstajajo v vseh državah članicah, vendar so modeli različni. V
glavnem se ukvarjajo z delovno integracijo in usposabljanjem, socialnimi storitvami in lokalnim razvojem v manj razvitih regijah. Raznolikost pristopov in delovanja v posameznih državah članicah je
Evropska Komisija prikazala v letu 2007, skozi posebno študijo.4
Zadnja kriza je še povečala interes za socialno podjetništvo, ne le v Evropski komisiji in OECD, temveč tudi v strokovni javnosti. Tako je pred dvema mesecema nastala vseevropska iniciativa več kot
400 najpomembnejših raziskovalcev in profesorjev, ki so pod vodstvom dr. Borzage iz Univerze v
Trentu pripravili peticijo in nato s pomočjo Komisije organizirali sestanek s predstavniki Evropskega
parlamenta na temo umestitve razvoja socialnega podjetništva, kot enega ključnih vzvodov za hitrejši
izhod iz ekonomske krize.
Projekt, ki poteka v Pomurju in katerega sestavni del je tudi pričujoča konferenca, se zato umešča
med pomembne praktične korake, ki lahko pokažejo, kam s socialnim podjetništvom v prihodnje, ne
le v Sloveniji, temveč tudi širše. Tako kot vse-slovenski vladni projekt, ki podpira 10 pilotnih projektnih
iniciativ ima zato tudi projekt v Pomurju zelo pomembno in občutljivo nalogo. V okolju, ki pravnoformalno ni prilagojeno potrebam socialne ekonomije, preizkusiti razvojne možnosti, ki jih ponuja
socialno podjetništvo. Oba projekta sta spodbudila pravo vrvenje v civilni družbi, kar je v času, ko
se Slovenija večinoma ukvarja z gospodarskimi aferami zelo pomembno! Je pa trenutne napore potrebno v prvi vrsti razumeti kot proces učenja in seveda temu ustrezno tudi naravnati cilje. Kljub lastni
naklonjenosti tem praktičnim korakom, naj vendarle opozorim pred prevelikimi pričakovanji, naj si bo
to na strani naročnika, najsi bo na strani udeležencev. Predvsem pa naj za konec znova poudarim, da
socialno podjetništvo lahko uspe samo v procesu visoke stopnje zaupanja, visoke stopnje etičnosti in
socialnega kapitala. Gre za proces, kjer morajo država, izvajalci in udeleženci delovati kot partnerji, ki
morajo zagotavljati procesu neprekinjeno podporo, da bi se premagala visoka stopnja nezaupanja, ki
jo je ustvarilo tranzicijsko okolje, še dodatno pa nenehno se spreminjajoče vladne politike. Vsakršni
poizkusi reševanja problemov z enkratnimi projekti bodo tako kot že mnogokrat doslej, obsojeni na
neuspeh. Upam, da bodo pozitivni rezultati pospešili oblikovanje dokončne vsebine in sprejemanje
Zakona o socialnem podjetništvu, ki bo določil pristojni vladni organ za to področje, ter da bo čim
prej sledila priprava in sprejem Strategije razvoja socialnega podjetništva v Sloveniji, kot se je k temu
nenazadnje zavezala obstoječa koalicija.

4 Study on »Practices and Policies in the Social Enterprise Sector in Europe«, Junij 2007.
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II. POJEM IN RAZVOJ SOCIALNEGA PODJETNIŠTVA
Tadej Slapnik, poslanec Državnega zbora RS (PS stranke Zares)
Povzetek: Prispevek podaja širši okvir z elementi komparativnega pregleda problematike in pomenskih
struktur, v katero se umešča priprava predloga zakona o socialnem podjetništvu v Sloveniji, ki ga je pripravila
skupina poslank in poslancev Državnega zbora. Avtor predstavi razloge za sprejem zakona, v nadaljevanju
navede njegove cilje, načela in poglavitne rešitve aktualnega predloga zakona.

Koncept sodobnega socialnega podjetništva izhaja iz 19. stoletja, ko so se pojavile nove oblike
organizacij in podjetij, kot odgovor na težave, ki so bile posledica globokih sprememb v tedanjem
gospodarskem sistemu. Pojem »socialna ekonomija je prvi uporabil francoski liberalni ekonomist
Charles Dunoyer (Treatise on Social Economy, 1830), ki se je zavzemal za bolj moralen »etičen«
pristop v ekonomiji. Podoben pristop je zagovarjal tudi angleški filozof John Stuart Mill (Principles of
Political Economy, 1848), za katerega je bilo etično to, kar prispeva k »sreči vseh ljudi«. Prispeval
je k sprejetju prvega zakona o kooperativah na svetu v Veliki Britaniji leta 1852. Njuno delo je nadaljeval ekonomist Leon Walras v svojem delu o socialni ekonomiji in delitvi družbenega bogastva iz
leta 1896 (Études d'économie sociale; Théorie de la Répartition de la richesse sociale, 1896). Tako
so bile že do konca 19. stoletja izoblikovane osnovne vrednote socialne ekonomije: demokratično
združevanje, vzajemnost in kooperativizem (CIRIEC 2007).
V 19. stoletju se je socialno podjetništvo uveljavljalo predvsem preko kooperativ in t.i. prijateljskih družb,
katerih cilj ni bil zgolj doseganje dobička, temveč zagotavljanje dobrin in storitev na bolj enakopravni in
demokratični osnovi, kar je zahtevalo seveda tudi drugačno organizacijo proizvodnje in upravljanja. Socialno podjetništvo je pravi razcvet doživelo v 90. letih prejšnjega stoletja v nekaterih evropskih državah.
Socialno podjetništvo se od klasičnega podjetništva razlikuje po tem, da daje prednost rasti socialnega kapitala pred ustvarjanjem dobička. Predstavlja tržen odgovor na reševanje socialnih, okoljskih,
lokalnih in drugih problemov in ima za primaren cilj zagotavljanje družbenega blagostanja. Predstavlja torej nov koncept reševanja socialnih problemov in je hkrati tudi inovativni pristop, ki z uporabo
podjetniških veščin (kvaliteta vodenja, inspiracija, ambicije) dosega socialne cilje, čeprav z omejenimi viri (po Leadbeaterju, 1997).
Socialna podjetja predstavljajo del tako imenovanega »tretjega sektorja« (v Sloveniji ga imenujemo
nevladni sektor) kamor uvrščamo zasebne neprofitne organizacije.
Osnovni cilj socialnih podjetij je služiti potrebam članov ali širše javnosti (Ávila in Campus (2005).
Socialna podjetja se razlikujejo od organizacij zasebnega/profitnega sektorja, katerih osnovni cilj je
ustvarjanje dobička. Ločijo pa se tudi od organizacij javnega sektorja, čeprav organizacije, ki delujejo
kot socialna podjetja, lahko prejemajo subvencije iz javnih sredstev. Pri izpolnjevanju svojega poslanstva so namreč samostojne, samoupravne (self-governed) zasebne organizacije, delujoče po načelu
»en član, en glas« (spletna stran EMES).
V evropskih državah se v socialni ekonomiji pojavljajo različni tipi organizacij, pa tudi poimenovanje
tega gospodarskega sektorja v evropskih državah ni enako, saj ga poimenujejo npr. »socialno ali
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solidarnostno gospodarstvo«, ali kar »tretji sektor« (čeprav socialna podjetja predstavljajo le del.
t.i. tretjega sektorja) ali s kratico ki predstavlja začetnice značilnih organizacijskih oblik (CMAF – fr.
coopératives, mutuelles, associations et fundation). Organizacijske oblike v katerih deluje sodobno
socialno gospodarstvo so raznolike: to so predvsem kooperative, vzajemne družbe in vzajemne zavarovalniške organizacije, fundacije (ustanove), združenja (društva) in druge neprofitne organizacije,
ki so jim skupna načela, značilna za tretji, torej neprofitni sektor. Npr. v Veliki Britaniji pa velik delež
predstavljajo gospodarske družbe, ki delujejo po merilih socialnega podjetništva. Večina socialnih
podjetij so majhne organizacije (manj kot 50 oseb), ki delujejo pretežno na lokalni ravni.
Socialna podjetja danes v svetu predstavljajo producenta, ki zapolnjuje vrzel v produkciji socialnih
storitev (pri čemer so mišljene socialne storitve v najširšem smislu, to je storitve, ki so splošno
družbeno koristne), predvsem zadovoljujejo potrebe po bolj individualiziranih storitvah, ki jih odpira
in zahteva razvoj sodobne družbe. V zadnjih desetletjih socialna podjetja vse bolj postajajo ključen
subjekt za zaposlovanje in reintegracijo dolgotrajno brezposelnih in oseb, ki so manj konkurenčne
na trgu delovne sile.
Socialna podjetja prepoznamo po tem, da (po večini opredelitev) izpolnjujejo naslednja ekonomske
in socialne merila (European Union Charter of the Social Economy):
Ekonomska merila:
1. neprekinjena dejavnost proizvodnje in/ali prodaje blaga in storitev,
2. visoka stopnja avtonomije - skupine državljanov ustanavljajo socialna podjetja prostovoljno in jih
(so)upravljajo. Lastniki imajo pravico do udeležbe (glasovanja) in do tega, da zapustijo organizacijo (izhod).
3. gospodarsko tveganje - finančna sposobnost socialnih podjetij je odvisna od prizadevanja članov, ki so odgovorni za zagotavljanje ustreznih finančnih virov.
4. minimalno število plačanih delavcev, čeprav lahko socialna podjetja in tradicionalne neprofitne
organizacije kombinirajo prostovoljno in plačano delo.
Socialna merila:
5. dobrobit (korist) skupnosti. Eden izmed glavnih ciljev socialnega podjetja je služiti skupnosti ali
določeni skupini ljudi.
6. državljanska pobuda - socialna podjetja so rezultat kolektivne dinamike in vključujejo ljudi, ki
pripadajo skupnosti ali skupini, ki imajo določeno skupno potrebo ali cilj.
7. odločanje po načelu »en član, en glas«- čeprav imajo lastniki kapitala v socialnih podjetjih pomembno vlogo, odločajo skupaj z drugimi deležniki.
8. participativna narava - vključeni so vsi, ki jih aktivnost socialnih podjetij zadeva. Uporabniki storitev so predstavljeni in sodelujejo v strukturi teh podjetij. V mnogih primerih je eden od ciljev
programa krepitev demokracije na lokalni ravni v okviru gospodarskih dejavnosti.
9. omejena razdelitev dobička - socialna podjetja predstavljajo organizacije, ki v celoti prepovedujejo delitev dobička, kot tudi organizacije, kot so npr. kooperative, kjer se lahko dobiček deli, a
le v omejenem obsegu.
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Ni nujno, da socialno podjetje izpolnjuje vsa zgoraj navedena merila. Iz omenjenih meril/ lastnosti
socialnih podjetij pa lahko izluščimo tri ključne:






podjetniški duh - socialna podjetja so zasebne, avtonomne podjetniško orientirane organizacije, ki
delujejo z namenom produkcije blaga in storitev
delovanje v javno koristne namene - socialna podjetja usmerjajo svoje delovanje v uresničevanje
javno koristnih namenov
neprofitna distribucija dobička - socialna podjetja imajo omejene možnosti distribucije dobička.
Presežek prihodkov nad odhodki se mora reinvestirati v delovanje organizacije ali v skupnost z
namenom doseganja javno koristnih ciljev (Study on Practices and Policies in the Social Enterprise Sector in Europe, Final report, 2007)

Socialna podjetja imajo pogosto več ciljev delovanja, različne lastnike (člane) in raznolika sredstva
financiranja. Njihovi tipični cilji pa so (Noya, 2006):




integracija prikrajšanih ljudi skozi delo - delovno integracijska socialna podjetja,
zagotavljanje socialnih storitev, storitev na nivoju lokalnih skupnosti in storitev za zaščito okolja,
etično trgovanje (kot je npr. pravična trgovina).

1. Razlogi za sprejem zakona
Tako kot Evropa se tudi Slovenija sooča z demografskimi spremembami, ki jih povzroča nizka rodnost,
daljšanje življenjske dobe ljudi in s tem staranje prebivalstva. Povprečna starost Evropejcev trenutno
znaša 39 let, do leta 2050 naj bi se povečala na 49 let. S tem se povečuje število upokojencev in znižuje število delovno aktivnega prebivalstva. Spremembe v demografski strukturi Evrope negativno vplivajo tudi na gospodarsko dinamiko, ustvarjalnost in inovacije, kar bi samo po sebi utegnilo privesti do
padca rasti evropskega bruto domačega proizvoda. Izguba konkurenčnosti in padec rasti BDP bosta
še bolj očitna v razmerju do drugih svetovnih regij, ki bodo doživele precejšnjo rast prebivalstva. Trenutno se delovna doba začne med 25. in 30. letom starosti, stopnja zaposlovanja pa začne padati pri 51
do 52 letih (spletna stran EP). V Sloveniji so razmere podobne. S podaljševanjem življenjske dobe in
upadanjem rodnosti se spreminja starostna struktura prebivalstva, to pa bo dolgoročno vplivalo tudi na
trg dela. Danes je razmerje 2 delovno aktivna prebivalca na 1 upokojenca (popis prebivalstva 2002).
Večajo se tudi razlike v sami strukturi brezposelnosti. Poleg visoke stopnje brezposelnih starejših
nad 55 let se povečuje tudi število iskalcev prve zaposlitve in žensk (še posebej v skupini nad 40
let in z nizko stopnjo izobrazbe, ki prihajajo iz razpadlih delovno intenzivnih panog), povečuje se tudi
število dolgotrajno brezposelnih in težje zaposljivih oseb. Tovrstna brezposelnost pa ni razrešljiva le
s klasičnimi pristopi reševanja brezposelnosti. Klasično tržno gospodarstvo zahteva drugačno starostno strukturo in strokovno usposobljenost zaposlenih, kot je prisotna pri večini tistih, ki so se znašli
v vrstah dolgotrajno brezposelnih.
Poleg tega je v Sloveniji trg dela nefleksibilen, prevladuje težnja k zaposlovanju za nedoločen čas,
kot edini sprejemljivi obliki zaposlitve. Večina politik na področju socialne varnosti povezane z zaposlovanjem je osredotočenih na takšen model zaposlovanja.
Do sedaj razvite oblike pomoči brezposelnim osebam, skozi projekte javnih del in subvencioniranja
zaposlitev, niso prinesla trajnejše izboljšave zaposlitvenih priložnosti za posebej ranljive skupine ljudi na
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trgu dela. Nasprotno pa prilagojeno zaposlovanje oseb s statusom invalida v okviru invalidskih podjetij,
ki jih lahko uvrščamo med redke oblike socialnih podjetij prisotnih v Sloveniji, predstavlja relativno trajno
in stabilno obliko zaposlovanja. Povečuje pa se obseg pasivnih socialnih transferjev, ki se večajo tako
po obliki, kot po številu prejemnikov (v zadnjih letih je število prejemnikov poraslo na 20.000 oseb).
Globalizacija in tehnološke spremembe tudi v Sloveniji prinašajo opuščanje tradicionalnih dejavnosti,
pa tudi že selitev proizvodnje in selitev delovno intenzivnih panog na cenejše trge. To pa predstavlja
nove izzive za družbo in posameznike, istočasno pa nevarnosti in ovire za nekatere skupine prebivalstva ter povečevanje njihove izključenosti iz trga dela. Izgubljena delovna mesta se prepočasi
nadomeščajo z novimi, kakovostnimi delovnimi mesti. Zaradi demografskih, socialnih, ekonomskih
in drugih družbenih sprememb pa je očitna potreba po reformi javnih storitev. Poiskati je treba inovativne rešitve, prilagojene potrebam lokalne ravni oz. potrebam posameznih manjših ciljnih skupin
prebivalstva, ki pa morajo biti bolj aktivno in ljudem prijazno naravnane, kar je možno doseči z novimi
javno-zasebnimi iniciativami v okviru socialnega podjetništva.
Po deležu zaposlenih v storitvenih dejavnostih je Slovenija uvrščena na rep članic EU (EC DC For
employment and social affairs: Eurepean Employment Observatory Rewiev, Luxemburg, 2004). Dejstvo je, da je mnoge nove storitve možno razviti le v okvirih socialne ekonomije s kombiniranjem
prožnih oblik zaposlovanja in prostovoljnega dela. V EU na ta način deluje okoli 10% podjetij (okoli
900.000), ki zagotavljajo okoli 9 milijonov delovnih mest, hkrati pa v svoje aktivnosti povezujejo nekaj
milijonov prostovoljcev.
Potreba po zagotavljanju globalne konkurenčnosti je povezana z nenehnim zniževanjem proizvodnih
stroškov, kar sili podjetja k vse večji koncentraciji v regionalna in nacionalna središča ter ob glavne
prometne poti. Ob tem ostajajo bolj oddaljena ruralna področja nekonkurenčna za klasično-profitno
orientirano ekonomijo in so zato podvržena velikim depopulacijskim procesom. Naravne danosti, ki
lahko prispevajo k trajnostnemu razvoju, pa zato ostajajo vse bolj neizkoriščene. Analize kažejo, da
so regionalne razlike v Sloveniji velike in se na nekaterih področjih še povečujejo.
Prav tako so ukrepi za spodbujanje gospodarstva, ki so se razvili v zadnjem obdobju, usmerjeni predvsem v vzpostavljanje ugodnejšega okolja za podjetnike v srednjih, malih in mikro podjetjih klasične
tržne ekonomije, katerih razvoj pa na eni strani ne more bistveno zmanjšati nesorazmerij, ki se pojavljajo na trgu dela, na drugi strani pa ne zadostiti vseh novih potreb družbe na specifičnih področjih.
Zaradi navedenih slabosti klasičnih pristopov k reševanju problematike brezposelnosti in vzdržnosti
tržne ekonomije, EU in države članice ugotavljajo, da je prav socialna ekonomija tista, ki lahko zmanjšuje neželene učinke trga dela in odpira nove podjetniške priložnosti.
Glede na učinke, ki jih je v slovenskem gospodarstvu in trgu dela že do sedaj imela globalna gospodarska kriza, se ni mogoče zadovoljiti le s povečevanjem socialnih transferjev in spodbudami gospodarstvu, ki predstavljajo v pretežni meri dajanje različnih subvencij, temveč je nujno sprejeti nove,
inovativne in celovite rešitve. Prav socialno podjetništvo pa ima v trenutnih zaostrenih gospodarskih
pogojih, ki imajo za posledico tudi naraščanje socialnih potreb prebivalstva lahko izjemno pomembno vlogo. Kot tako je gotovo bistveno primernejši odgovor na reševanje problema socialne izključenosti, že zaradi drugačnih osebnih in socialnih okoliščin deprivilegiranih skupin ljudi, kot »tržno«
podjetništvo, v katerega so brezposelni »prisiljeni« zgolj iz socialne nuje. Prav tako pa posledice krize
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še povečujejo potrebo po najrazličnejših storitvah, ki jih sicer tradicionalno zagotavljajo neprofitne
organizacije oziroma jih le - te lahko zagotavljajo po principih etičnega poslovanja, katerega glavni
motiv ni ustvarjanje dobička. V Veliki Britaniji npr. vlada priznava, da so socialna podjetja, zlasti na
nekaterih področjih, kjer poslujejo (npr. okolje) bistveno bolj inovativna, predvsem pa bolj motivirana
pri svojem pristopu ter da s svojimi storitvami na lokalnem nivoju bistveno lažje dosegajo posamezne
skupine ljudi, kot javne službe, ki delujejo na teh področjih.
V celovit razvoj ekonomije je zato nujno zajeti tudi organizacije tretjega sektorja, to je neprofitne organizacije, ki v Sloveniji skoraj v celoti predstavljajo neizkoriščeno priložnost. Ta, po številu organizacij
razvit sektor, je namreč v Sloveniji, glede možnosti zaposlovanja in ustvarjanja prihodka na trgu, v
celoti spregledan. Politike zaposlovanja in spodbud podjetništvu ga upoštevajo le obrobno. Zaradi neopredeljenosti pojma socialne ekonomije in socialnega podjetja, pomena socialnega podjetništva in
neopredeljene politike razvoja socialne ekonomije, pa celovitega pristopa tudi ni mogoče zagotoviti.
Pri tem pa je potrebno tudi del sredstev, ki jih država namenja v spodbujanje gospodarstva in odpravljanje neželenih učinkov trga dela načrtno usmeriti v spodbude za razvoj socialne ekonomije. S
tem bo dosežena večja stopnja družbene vključenosti, ki pa bo imela tudi ekonomske učinke. S tem
bo dosežena tudi družbeno-ekonomsko smotrna in produktivna poraba sredstev, saj v EU socialna
ekonomija v poprečju prispeva 10% BDP.
Zaradi navedenega v drugih evropskih (pa tudi neevropskih) državah socialno ekonomijo in položaj
organizacij, ki poslujejo po načelih socialnega podjetništva tudi zakonsko urejajo. Rešitve so pri tem
različne, vendar pa v državah, kjer ni sprejetega krovnega zakona, področje delovanja teh organizacij, ranljive skupine ljudi, ki jih zaposlujejo in prednosti, ki so jih deležne za spodbujanje socialnega
podjetništva opredeljujejo v področni zakonodaji (predvsem v zakonih o javno-koristnih organizacijah) in davčni zakonodaji.
Slovenija nima zakona, ki bi sicer celovito urejal položaj nepridobitnih oziroma javno-koristnih organizacij, zato je za razvoj socialnega podjetništva poseben zakon nujen.

2. Cilji, načela in poglavitne rešitve zakona
2.1 Cilji
Temeljni cilj zakona je v Sloveniji omogočiti načrtovan in skladen razvoj socialnega podjetništva. To
pa zahteva zakonsko opredelitev pojma socialnega podjetništva in v svetu že prepoznanih načel po
katerih deluje socialna ekonomija. Opredeliti je potrebno, kateri subjekti lahko delujejo kot socialna
podjetja, kakšne pogoje morajo izpolnjevati, opravljanje katerih dejavnosti izkazuje njihov družbeno
koristen značaj oziroma katere skupine ljudi zaposlujejo, da je pri tem prepoznan tudi javni interes.
Ob jasno prepoznanem položaju, ki ga socialno podjetništvo zavzema v celotnem gospodarskem
sektorju pa je potrebno načrtno zgraditi podporno okolje, ki bo omogočalo razvoj socialnega podjetništva in aktivne politike zaposlovanja, ki bo usmerjena v oblike in vsebine primerne temu sektorju.
Ob ustreznih mehanizmih, usmerjenih v vzpostavitev in rast socialnega podjetništva, pa so cilji zakona predvsem:
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v inovativni obogatitvi sicer tradicionalnih javnih storitev, predvsem na lokalnem nivoju, s tem da
se ustvarjajo nove dobrine in storitve ter ustvarjajo priložnosti za trge na katere tradicionalni zasebni pa tudi javni sektor ne želita ali ne moreta vstopati,



nevladnemu sektorju omogočiti potrebno (specifično) podjetno naravnanost, to je aktivno naravnanost do iskanja novih področij delovanja in tudi samostojnega ustvarjanja prihodka, s čemer se
krepi cel sektor in zmanjšuje odvisnost (ne pa tudi potreba) od javnega sektorja,



opravljanje gospodarskih dejavnosti na specifičen način, to je ob vključevanju prostovoljnega
dela, ter zagotavljanju tudi drugih virov sredstev, kar omogoča cenejše storitve oziroma trajno
opravljanje dejavnosti, ki ne morejo biti rentabilne



zagotavljanje vključevanja izključenih skupin na trg dela, oz. skupin, ki jim izključenost grozi, tudi
z omogočanjem fleksibilnih oblik zaposlovanja,



preusmerjanje javnih sredstev iz pasivnih oblik pomoči v produktivne oblike,



zmanjševanje dela na črno in sive ekonomije



povezovanje ljudi in priložnosti, zagotavljanje inovativnih rešitev za probleme območij, ki zaostajajo
v razvoju,



dvig stopnje zaposlenosti tistih skupin ljudi, kjer drugi ukrepi niso učinkoviti,



postopno zagotavljanje gospodarske rasti na raven, ki jo socialno podjetništvo



prispeva v drugih evropskih državah,



razvijati družbo vključenosti in aktivno državljanstvo ter krepiti socialni kapital lokalnih okolij, s tem
pa krepiti njihovo endogeno sposobnost za soočanje s problemi lastnega razvoja.

2.2 Načela
Osnovno načelo predloga zakona je, da se v socialno podjetništvo vključujejo katere koli pravne
osebe, katerih namen ustanovitve ni pretežno ali izključno pridobivanje dobička, so pa v pretežni
meri ustanovljene za trajno proizvodnjo in prodajo proizvodov ali za zagotavljanjem storitev na trgu na
področjih in dejavnostih, ki so prepoznane kot družbeno koristne ali pa so ustanovljene z namenom,
da za opravljanje takšnih dejavnosti zaposlujejo najbolj ranljive skupine ljudi na trgu dela.
Socialna podjetja morajo poslovati po naslednjih načelih: zasebne pobude za ustanovitev, nepridobitni in socialni namen ustanovitve, prostovoljnost delovanja, neodvisnost, tržna naravnanost, vključevanje prostovoljnega dela, enakopravnost članstva, sodelovanje deležnikov pri upravljanju, nepridobitnost delovanja, preglednost poslovanja in družbena koristnost.

3. Poglavitne rešitve
Predlog zakona opredeljuje pojem socialnega podjetništva po merilih, kot jih opredeljuje Evropska
komisija in tudi države članice, nekatere tudi v zakonih o socialnem podjetništvu. Pri tem uvaja odprt
sistem socialnega podjetništva, kjer lahko nastopajo kot socialna podjetja različni tipi pravnih oseb,
ki lahko zadostijo kriterijem. Določa cilje socialnega podjetništva in načela, po katerih se morajo
ustanoviti (ali preoblikovati) pravne osebe, ki želijo poslovati kot socialna podjetja ali po njih poslovati. Določa področja, na katerih so dejavnosti, ki jih bo opredelila vlada, družbeno koristne in ki jih
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lahko opravljajo socialna podjetja in določa najbolj ranljive skupine ljudi na trgu dela, katerih zaposlovanje v socialnih podjetjih je družbeno koristno. Uvaja torej dva tipa socialnih podjetij, omogoča pa
tudi njihovo povezovanje. Izpolnjevanje pogojev, ki jih morajo zagotavljati pravne osebe in opredeliti v
ustanovitvenih ali temeljnih aktih in pogojev glede obsega opravljanja družbeno koristnih dejavnosti
ali glede strukture zaposlenih delavcev (določeno število delavcev mora biti iz najbolj ranljivih skupin
na trgu dela), se bo ugotavljalo v posebnem postopku. Nepridobitna pravna oseba, ki bo izpolnjevala
predpisane pogoje, bo poslovala kot socialno podjetje, kar bo razvidno tudi iz dodatka imena pravne
osebe, ki se bo vpisal v sodni ali drug register ali evidenco, kjer je pravna oseba vpisana. Poslovanje
socialnega podjetja opredeljujejo predpisi, ki veljajo za posamezno vrsto pravne osebe, ki nastopa
kot socialno podjetje (društvo, zasebni zavod, ustanovo, osebna ali kapitalska družba, ki v celoti ali
delno opravlja dejavnost, ki ni pridobitna), posebnosti pa bo uredil ta zakon. Posebne zahteve glede določb ustanovitvenega ali temeljnega akta, posebnosti glede opravljanja pridobitne dejavnosti
ali glede zaposlovanja delavcev, vključevanja prostovoljcev, enakopravnosti članov pri odločanju,
prepovedi delitve dobička in računovodenja, opredeljujejo socialni značaj podjetja in zagotavljajo
njegovo poslovanje na način, ki je družbeno koristen. Da bodo socialna podjetja tudi dejansko trajno
poslovala po načelih socialnega podjetništva, pa predlog zakona predvideva dolžnost poročanja o
začasnem neizpolnjevanju pogojev, o zakoniti porabi sredstev iz naslova spodbud ali oprostitev in
olajšav, doseganje ciljev pa mora biti razvidno tudi iz letnega poročila socialnega podjetja. Predlog
zakona predvideva tudi odvzem statusa socialnega podjetja po uradni dolžnosti ali pa na predlog
nadzorstvenih organov, ki pri izvajanju nadzora ugotovijo, da je nastopil kateri od razlogov.
Predlog zakona prinaša tudi podlago za načrtno spodbujanje razvoja socialnega podjetništva (podporno okolje). Za načrtovan razvoj bo potrebno sprejeti strategijo, v kateri bodo opredeljeni ukrepi,
pa tudi viri sredstev financiranja, za izvedbo načrtovane politike in ukrepov ter izvedben načrt, s katalogom aktivnosti. Ukrepi so usmerjeni v spodbujanje socialnega podjetništva, v oblikovanje takšnega
okolja za socialna podjetja, da bodo ukrepi usmerjeni v omogočanje ustanavljanja socialnih podjetij,
začetek poslovanja in v podporo pri trajnem poslovanju, v spodbujanje zaposlovanja v socialnih podjetjih in v omogočanje dostopa do virov financiranja naložb v socialna podjetja. Predlog zakona predvideva enake trajne spodbude, kot jih za invalidska podjetja določa Zakon o zaposlitveni rehabilitaciji
in zaposlovanju invalidov tudi za druga socialna podjetja, ki zaposlujejo invalide. Podobne spodbude
predvideva tudi za osebe s priznanimi omejitvami, ki izhajajo iz telesnih, duševnih ali psihičnih okvar
oziroma druge prikrajšane delavce. Za zaposlovanje teh najbolj ranljivih skupin ljudi predlog zakona
predvideva spodbude, ki so v sofinanciranju stroškov plač delavcev, vključno s povrnitvijo prispevkov
za zdravstveno, pokojninsko in invalidsko zavarovanje, v sofinanciranju usposabljanja ali svetovanja
na delovnem mestu, v usposabljanju za uspešno vodenje socialnega podjetja in sofinanciranju pomoči za prestrukturiranje socialnega podjetja, ki začasno ne izpolnjuje z zakonom zahtevanih pogojev. Spodbude so namenjene vsem socialnim podjetjem in predstavljajo trajno (sofinanciranje plače)
ali časovno omejeno podporo (povrnitev plačila prispevkov)..
Glede na naravo socialnih podjetij, ki opravljajo tržno manj zanimive in manj produktivne dejavnost ali
pa trajno zaposlujejo delavce, ki ne morejo dosegati pričakovanih običajnih delovnih rezultatov ali pa
je njihovo delo povezano z dodatnimi stroški (prilagoditev delovnega mesta, svetovanje na delovnem
mestu), je socialnim podjetjem nujno potrebno zagotoviti vsaj minimalne sistemske spodbude, ki so
trajne narave, s katerimi bodo socialna podjetja lahko obstala na trgu in s tem trajno dosegala javni
interes, ki ga predstavlja njihovo delovanje.
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Za oblikovanje politike razvoja socialnega podjetništva, analiziranje potreb razvoja socialnega podjetništva, spodbujanje vključevanja občin v določanje in izvajanje politik razvoja socialnega podjetništva na lokalni in regionalni ravni ter za pripravo strategije razvoja socialnega podjetništva zakon
predvideva ustanovitev posebnega delovnega telesa pri Vladi Republike Slovenije. Pristojnosti delovnega telesa je opravljanje tistih nalog, ki zahtevajo sodelovanje in usklajeno delo ministrstev in
vladnih služb in vključevanje organizacij civilne družbe.
Za izvajanje drugih nalog predlog zakona določa pristojnost Ministrstva za delo, družino in socialne
zadeve, ki bo pristojno za pripravo izvedbenih načrtov in kataloga aktivnosti, analiziranje potreb razvoja socialnega podjetništva, spremljanje poslovanja socialnih podjetij. Ministrstvo za delo družino
in socialne zadeve predlog zakona pooblašča tudi za ugotavljanje izpolnjevanja pogojev socialnega
podjetja ter za odvzem statusa, nadzor nad porabo finančnih sredstev iz naslova spodbud, oprostitev
in olajšav ter za pripravo potrebnih podzakonskih aktov.
Za izvajanje ukrepov spodbujanja socialnega podjetništva, oblikovanja ugodnega podjetniškega okolja za socialna podjetja in izvajanje ukrepov za omogočanje dostopa do virov financiranja naložb v
socialna podjetja in ukrepov spodbujanja zaposlovanja v socialnih podjetjih bodo izvajalci določeni s
strategijo razvoja socialnega podjetništva. Za izvajanje posebnih ukrepov za spodbujanje socialnega
podjetništva pa predlog zakona pooblašča Sklad Republike Slovenije za vzpodbujanje zaposlovanja
invalidov. Predlog zakona predvideva tudi možnost vključevanja zunanjih izvajalcev nalog, izbranih
na javnih razpisih.
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III. SOCIALNA EKONOMIJA KOT ALTERNATIVA
Jadranka Vesel, Koper
Povzetek: Članek naj bi prispeval k odpiranju razpravnega prostora o socialni ekonomiji v Sloveniji. Le delno
je pregled obstoječih organizacij socialne ekonomije, je pa tudi poskus uvajanja razprave o različnih konceptih
socialne ekonomije. Poudarek je seveda na dojemanju socialne ekonomije kot polja delovanja. Čeprav je ta del
lahko obremenjujoč za konceptualno razpravo o socialni ekonomiji, je nujno potreben del v slovenskem družbenem prostoru. Kot »nadomestek« izraza socialna (družbena) ekonomija, uporabljajo pri nas izraz socialno
podjetništvo. Medtem, ko tečejo razprave o različnih konceptih socialne ekonomije, v našem prostoru vsebine
zajete s pojmom socialna ekonomija ne dojemamo kot drugačno ekonomijo, temveč jo ožimo in odrivamo v
marginalnost oz. jo ekskluzivno namenjamo ogroženim skupinam.

1. Namesto uvoda
Februarja 2010 je bil predstavljen Predlog Zakona o socialnem podjetništvu, ki so ga zainteresirani
nestrpno pričakovali, saj gre za prvo pojavljanje tematike povezane s socialno ekonomijo, socialnim
podjetništvom v zakonodajnem postopku1 v Sloveniji. Povsem logično bi bilo, da ob tej priložnosti
razmišljamo o socialnem podjetništvu, vendar menim, da bi s tem potrdili koncept, ki je v predlogu
zakona zastopan, v normativnem delu pa tudi uveljavljen in se bistveno razlikuje od konceptualizacije
socialne (družbene) ekonomije v svetu in v Evropski skupnosti.
Prevod besedne zveze, ki jo najpogosteje prevajamo iz angleškega jezika (social economy), bi bil
»družbena ekonomija«. Gre za drugačno ekonomijo, ki se je začela pojavljati v 19. stoletju po Evropi, pa
tudi pri nas. Kot odgovor na »krizne« razmere, v katerih so živeli delavci v Angliji, so nastale različne organizacije vzajemnega tipa, različne organizacije podpornega tipa, pa tudi prve zadruge. Ne le v Angliji,
tudi drugod po svetu, so nastajale delavske organizacije, ki so temeljile na vzajemnosti in solidarnosti.
Že res, da je skupna točka vseh teh organizacij podjetnost tistih, ki so se organizirali in ki to počno še
danes, vendar pa podjetnost in podjetništvo nista osnovna cilja, ki bi vodila snovalce teh alternativ.
Prav zato je potrebno zapisati nekaj o samem konceptu tistega, kar so že v 19. stoletju poimenovali
socialna (družbena) ekonomija – čeprav je res tudi, da so vzgibi za nastajanje združenj in/ali organizacij socialne ekonomije med seboj konceptualno različni.

2. Pregled pojavljanja idej in razmislekov
Čeprav se že pred industrijsko revolucijo pojavljajo različne organizacije miloščinskega tipa2, sta industrijska revolucija in naraščanje delavstva, predvsem v hitro rastočih industrijskih centrih, pomenila posebej plodna tla, najprej za organiziranje delavstva v sindikalne organizacije3, kasneje pa tudi organiziranje vzajemnih, solidarnih in podobnih podpornih organizacij za ogrožene delavce in njihove družine.
1 Izraz socialno podjetništvo pa tudi socialna ekonomija se v Sloveniji pojavljata v zakonodajnem postopku prvič prav s tem
zakonom, čeprav so bili sprejeti predhodno zakoni o posameznih organizacijskih oblikah socialne ekonomije
2 Fundacije, bolnišnice, bratstva......
3 Trade unions – že izraz označuje namen trgovanja, seveda gre za trgovanje z delovno silo.
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Vse to organiziranje je imelo podlago tako v teoretičnih razpravah kakor tudi v bolj ali manj uspešnih
eksperimentih, na podlagi katerih se je začelo in nadaljevalo zakonsko urejanje dela in delavskih pravic (Factory Act of 1819 v Angliji). Obenem se v evropskih državah pojavljajo različne iniciative. V Angliji leta 1844 ustanovijo Rochdale Society of Equitable Pioneers (grosistična zadruga), kjer postavijo
osnove za delovanje zadruge. Principi delovanja te zadruge postanejo leta 1895 tudi osnovni principi
delovanja zadrug ob ustanovitvi International Co-operative Alliance v Londonu. V državah takratne
Evrope nastajajo vzajemne in zadružne organizacije v Nemčiji, Franciji, Italiji Španiji pa tudi drugod.
Zadružništvo, vzajemne družbe in tudi druge oblike združevanja temeljijo na različnih konceptih
utopičnih socialistov druge polovice 18. in prve polovice 19. stoletja, pa tudi na osnovi prispevka
J.S.Mill-a (Principles of Political Economy, 1848). Leta 1830 objavi Charles Dunoyer4 tekst Treatise
on Social Economy, ki socialno ekonomijo postavlja predvsem v službo svobode in moralnosti ter jo
razume kot “podaljšek« ali »poglobitev« politične ekonomije (Demoustier, Rousseliere, 2004), obenem pa utilitaristično, kot bogatitev skupnosti. Lahko jo razumemo kot ekonomijo, ki se pojavlja kot
nadgradnja klasične ekonomije, kot drugačna ekonomija, vendar tudi kot ekonomija v službi »večje
produktivnosti«.
Prispevek nekaterih klasičnih ekonomistov (A. Smith, J.S. Mill, ....) v razvoju idej socialnega značaja
je v okviru politične ekonomije pomemben prispevek na poti do socialne ekonomije. Zapisala bom
sicer grobo, vendar dovolj jasno trditev: socialna ekonomija naj bi predstavljala nujno varovalko kapitalističnega sistema izkoriščanja, zato je potrebno govoriti in pisati o različnih konceptualizacijah
socialne ekonomije, torej tudi o razliki, ki jo predpostavlja poimenovanje solidarnostna ekonomija, o
participaciji pri upravljanju, o pravilih delovanja različnih konceptualizacij socialne ekonomije, zajetih
v državnih normativah ipd..
V modernem razmisleku nekateri argumente socialnega kapitala5 in njegovih funkcij v družbi uporabijo za dokazovanje nujnosti sprejemanja (predvsem pa kontrole) civilne družbe (gotovo ne v
heglovskem konceptu) kot tistega dejavnika, ki lahko zagotavlja samoobnavljanje veljavnega in realnega sistema kapitalizma in kapitalistične produkcije. Socialna ekonomija zajema tako nekatere
organizacije civilne družbe (društva, združenja, fundacije), kot tudi nekatere družbe, ki se ukvarjajo z
gospodarskimi, finančnimi in drugimi posli ter inštitucije raziskovalnega in razvojnega tipa (zadruge,
vzajemne družbe, zadružne banke, zavode). Socialna ekonomija je v bistvu polje delovanja združenih
posameznikov s cilji, ki so usmerjeni k skupnostnim in osebnim ciljem, pri čemer je človek kot celostna osebnost najpomembnejši skupaj s svojim naravnim okoljem.
Naj navedem le nekaj izrazov, ki se pojavljajo kot sopomenke za socialno ekonomijo ali kot drugačna
konceptualizacija le te. »Solidarna ekonomija« je pojem, ki se pojavlja predvsem pri francoskih avtorjih (fr. économie solidaire) in je solidarnost posebej poudarjena. »Socialno podjetništvo« (angl. social
entrepreneurship) (pri nas se pogosto pojavlja kot nadomestni termin za »socialno ekonomijo«), se
pojavlja v angleško govorečih deželah tudi kot nadomestni pojem za socialno ekonomijo, čeprav
4 Dunoyer se loteva razprave o socialni ekonomiji kot o tistem »načinu« ekonomije, ki bo zagotavljal večjo učinkovitost, hkrati
pa »svobodo« samoorganiziranja posameznika. Tekst seveda presojamo z vidika današnjega poznavanja razvoja liberalnih
razmislekov, ki so kot »neoliberalne« tržne zasnove prispevale k nastanku aktualne družbene in ekonomske krize
5 Medtem ko socialni kapital Putnam (Robert D. Putnam) veže na moralne norme, vrednote družbe (predvsem zaupanje) in
na mreže povezav v družbi (prostovoljne organizacije), Bourdieu (Pierre Bourdieu) pa na razredni delitvi družbe oz. na njeni
konfliktnosti ter na konceptu treh kapitalov – ekonomski, kulturni in socialni, ki postanejo družbeno relevantni s posredovanjem simbolnega kapitala. http://www.istr.org/conferences/dublin/workingpapers/siisiainen.pdf - februar 2010
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najpogosteje kot samostojen pojem. Izraz »neprofitne organizacije« se pojavlja pri različnih avtorjih,
vendar ne pri vseh kot alternativni pojem za socialno ekonomijo, seveda pa se pojavljata tudi termina
»tretji sektor« ter »NVO sektor«, bolj kot pogovorna, manj pa strokovna izraza.
Če želimo biti pri pregledu oblikovanja in vsebinskega polnjenja pojma »socialna ekonomija« dosledni, moramo omeniti tudi slovenske avtorje. Gotovo je potrebno izpostaviti prispevek Janeza Evangelista Kreka, Andreja Gosarja, seveda tudi kasnejših (novodobnih) avtorjev kot je prispevek Franeta
Adama in Marka Hrena. Tako kot pri utopičnih socialistih je tudi pri Kreku predvsem pomembno
njegovo delovanje, kar je, kot vse kaže, poseben prispevek tistih, ki se s socialno ekonomijo ukvarjajo. V zadnjih letih je v Sloveniji nastalo kar nekaj diplomskih nalog, ki jim je osnovna tema socialno
podjetništvo, v nastajanju je tudi nekaj magistrskih del, vendar se vsa bolj ali manj ukvarjajo s tem področjem, kot z bazenom za zaposlovanje ali pa kot z uslužnostno dejavnostjo, ki naj bi nadomeščala
javne usluge in storitve namenjene »ogroženim« skupinam prebivalstva. Pri tem je posebej zanimivo,
da hkrati z obvezo zaposlovanja invalidov, vsi ti pisci in tudi predlagatelji zakona o socialnem podjet
ništvu menijo, da je posebej primerno umeščati na isti trg tako multinacionalne korporacije kot tudi
socialna podjetja (Predlog Zakona o socialnem podjetništvu, 1.1.2010 – neobjavljen – javna predstavitev 17.02. 2010 v Ljubljani). Upamo lahko le, da ni namen uvrščati jih na trg pod enakimi pogoji.

3. Kaj je socialna ekonomija?
Naj najprej navedemo nekatera dejstva, ki so neizogiben del opredeljevanja socialne ekonomije. V
Evropi se je v zadnjih desetletjih oblikovala organizacija Social Economy Europe, ki je organizacija
nivojskega tipa in zajema različne organizacije s posameznih področij delovanja:
Mednarodne in Evropske organizacije:


AMICE - Association of Mutual Insurers and Insurance Cooperatives in Europe



AIM - International Association of Mutual benefit societies



CEDAG - European Council of Associations of General Interest



COOPERATIVES EUROPE - Common platform of the cooperatives within Europe



EFC - European Foundation Centre

Nacionalne organizacije:


CEGES - Conseil des Entreprises, Employeurs et Groupements d’Economie Sociale



CEPES - Spanish Business Confederation of Social Economy

Mrežne organizacije:


FEDES - European Federation of Social Employeurs



REVES - European Networks of Cities & Regions for the Social Economy



ENSIE - The European Network for Social Integration Entreprises
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Organizacija je nastajala postopoma na osnovi razprav v okviru stalne konference zadrug, vzajemnih
zavarovalnic, združenj in fundacij (Conférence Européenne Permanente des Coopératives, Mutualités, Associations et Fondations ali v angl. jeziku: European Standing Conference of Cooperatives, Mutual Societies, Associations and Foundations), predvsem zaradi neizbežnosti komunikacije
v okvirih različnih političnih teles evropske skupnosti in se je prav s tem ciljem oblikovala leta 1998.
Oblikovanje identitete nastajajoče organizacije je potekalo tako znotraj organizacij članic, kakor tudi
na različnih konferencah in seminarjih. V delo navedenih pa tudi drugih konferenc in seminarjev je
bilo vključenih na tisoče organizacij in deset tisoče posameznikov, ki delujejo v različnih oblikah organiziranosti socialne ekonomije. Raznolikost organizacij kakor tudi raznolikost pojmovanj socialne
ekonomije, kot področja delovanja, je zategadelj ogromna. Poenotenje organizacij v pojmovanjih
socialne ekonomije je pripeljala do sprejema skupnega dokumenta Charter of Social Economy, ki ga
sprejemajo organizacije pristopnice Social Economy Europe. Najpomembnejši del tega dokumenta
predstavljajo vrednote, ki jih navajamo (ibid.):


primarnost osebnih in ciljev skupnosti nad kapitalom;



prostovoljno in odprto članstvo;



demokratičen nadzor članstva;



usklajenost interesov članov in uporabnikov ter splošnega interesa;



uporaba in varovanje principa solidarnosti in odgovornosti;



avtonomnost upravljanja in neodvisnost od javnih oblasti;



posebna pozornost je namenjena trajnostnemu razvoju in ciljem le-tega ter storitvam namenjenim
članom oziroma javnemu interesu .

Na osnovi vrednot, ki jih navajajo podpisniki Charter of Social Economy je jasno izražena drugačnost organizacij pristopnic. Ne gre torej za profit, kot skrajni cilj delovanja, ne gre za moč ali oblast,
gre le za zasledovanje interesov tako posameznika kot skupnosti. Socialno (družbeno ali morda
skupnostno) ekonomijo lahko opredelimo kot področje delovanja združujočih se posameznikov s
ciljem realizacije lastnih interesov in interesov skupnosti. Gre torej za delujoče organizacije, ki svoje
polje delovanja umeščajo med privatno in javno, gre za skupnostni način delovanja in odločanja,
za neodvisnost delovanja in odločanja, za odprtost in odgovornost delovanja, pa naj gre pri tem za
zagotavljanje preživljanja pripadnikov, kot tudi za trženje uslug storitev ali proizvodov.
Doseženo soglasje ob skupnem dokumentu Social Economy Europe ne pomeni, da so koncepti
socialne ekonomije poenoteni. Razlike se pokažejo ob vsaki razpravi v okviru EU predvsem, ko se
skušajo nosilci posamezne oblike organiziranosti dogovoriti o skupnem evropskem statutu npr.: za
zadruge. Usklajevanje med različnimi zadružnimi organizacijami6 je potekalo par let. V tem primeru
je prišlo do oblikovanja evropskega statuta zadruge, kar pa ni uspelo ne pri društvih, fundacijah pa
tudi ne pri vzajemnih zavarovalnicah. Pomembne razlike se pojavljajo predvsem v vlogi in načinih organiziranja in delovanja posamezne organizacijske oblike ter pri razmerjih z javno oziroma kapitalsko
organiziranostjo podobnih subjektov. Tako je zastalo delo na evropskem statutu za društva, pa tudi
druge organizacijske oblike niso uspele zaključiti razprav s skupnim dokumentom.
6 Evropski zadružni statut so oblikovali v okviru EU DG Enterprise v sodelovanju s predstavniki zadružnih organizacij iz držav
EU leta 2006. Proces usklajevanja je pokazal ne le različnost zadružnega organiziranja po različnih državah, temveč tudi
pripravljenost za dogovor.
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3.1. Zadružne organizacije
Vodilo zadružnega načina delovanja in organiziranja so naslednji principi:







prostovoljno in odprto članstvo;
načelo en človek en glas;
udeležba članov pri delitvi dohodka;
sodelovanje pri upravljanju;
solidarnost in sodelovanje med zadrugami;
trajnostni razvoj lokalne skupnosti.

Slovensko zadružništvo bomo umestili v čas in prostor z nekaj pomembnimi mejniki: leta 1872 je
ustanovljena prva kreditna zadruga v Ljutomeru, leta 1883 pa je v Celju ustanovljena tudi prva zadružna zveza – Zveza slovenskih posojilnic. Dolgo pred tem pa delujejo bolj ali manj formalizirane vaške
in pastirske skupnosti in podobno. Gotovo pa je delovanje zadrug npr. proizvodnega tipa, pri čemer
združujejo člani zadruge tako sredstva kot delo, izjemno redko, če sploh v Sloveniji obstaja7.
Zadružna zveza Slovenije združuje kar lepo število zadrug, ne pa tudi vseh, saj ta organizacija deluje
predvsem na področju kmetijstva in kmetijske proizvodnje in so zato za njeno delovanje zainteresirane
predvsem tiste zadruge, katerih osnovna dejavnost je kmetijska ali pa s kmetijsko povezana dejavnost.
Od 4378 registriranih zadrug jih na področju kmetijstva deluje 76; zaposlujejo 3.022 oseb in štejejo
16.539 članov. Zaposleni večinoma niso člani zadrug in nimajo nobenih upravljavskih pravic v zvezi z
zadrugo, v kateri so zaposleni, razen seveda tistih pravic, ki jih zagotavlja delavna zakonodaja in sindikalna organiziranost. Vse ostale zadruge v bistvu delujejo bolj na osnovi članov - vlagateljev in so s
tem najbolj podobne specifičnosti organiziranosti kmetijskih, v katerih člani ne združujejo ne sredstev,
ne dela (kar je v zakonu o zadrugah pri nas tudi zapisano), temveč le tiste funkcije, ki so v skupnem
interesu zadružnih članov (to so običajno kmetovalci z različnimi statusnimi oblikami). Kolikšen del
zadružnih principov upoštevajo tako organizirane zadruge je seveda odvisno od interesov združenih
članov. Zadružni principi pa so tisti, ki so postavili osnovo za razvoj socialne ekonomije v celoti.
Poizkusni razvoj zadružništva, ki ga je promovirala slovenska vlada leta 19979 je sicer odprl nekaj možnosti za razvoj zadrug storitvenega in proizvodnega tipa, vendar v okviru tega poizkusa ni bilo predvideno le organiziranje zadrug, temveč tudi klasičnih solastniških podjetij, zavodov in društev, kar seveda
jasno kaže na nepoznavanje razlik v delovanju solastniških podjetij, društev in zavodov v primerjavi z
zadrugami. Vse te organizacije imajo drugačne principe delovanja (osnovni cilj solastniškega podjetja
je profit), predvsem pa so po svojem bistvu (društva) drugače zasnovane. Zavodi so (sodeč po Zakonu
o zavodih) še najbliže zadružnemu organiziranju pa še ti le zadrugam, ki delujejo na neprofitni osnovi.
Sočasno so v Franciji začeli eksperimentalni razvoj zadrug, ki so predvidevale individualno članstvo in
članstvo lokalnih skupnosti (občin in pokrajin). Eksperimentalni projekt je bil v primerjavi s slovenskim
bistveno bolje načrtovan s strani predlagatelja (regija), bolje je bila oblikovana osnovna predpostavka
eksperimenta, cilji in načini izvajanja projekta so bili jasnejši, predvsem pa je bilo obdobje eksperimenta
7 Dilemo puščam odprto, saj je vprašanje odvisno od ustanovitvenega akta vsake posamezne zadruge, pri čemer bi se morali
raziskave lotiti s pregledom ustanovitvenih aktov, kar je potrebno pustiti za nadaljnje raziskovanje.
8 Ostale zadruge ali niso člani zadružne zveze ali pa obstajajo le v registrih, torej ne delujejo.
9 Seminarska naloga: Stanje kooperativ, ustanovljenih na podlagi javnega razpisa ZRSZ 1997 – raziskovalna naloga, Karmen
Potokar, pri predmetu: Metode kvalitativne analize, mentor izr. prof. dr. Frane Adam, FDV 2002
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daljše in pripravljenost pobudnikov, tako združenja zadružnega tipa, kot tudi lokalne skupnosti, bolj dorečena. Najpomembnejša razlika je prav v dogovarjanju lokalne skupnosti in tamkajšnje zadružne organizacije. Zadružna organizacija pobudnica je organizacija z dolgo zadružno tradicijo in z neprecenljivimi
izkušnjami pri razvoju zadružništva. Izkušnje zadružnega delovanja, ki jih je francoski projekt zajel, so
zagotavljale posamezne zadruge, skupno reševanje in proučevanje pa zagotavlja racionalnost razvoja
novih zadružnih organizacij. Tako italijanske, francoske kot španske socialne zadruge10 so zasnovale poseben tip bilance – socialne bilance, ki jo te zadruge oddajajo skupaj s klasičnimi poslovnimi bilancami.
Socialne bilance zajemajo podatke o zadovoljstvu koristnikov uslug zadruge, o zadovoljstvu zaposlenih
v zadrugi in o skladnosti delovanja zadruge znotraj lokalne skupnosti. Zadruge morajo pridobiti mnenja
obeh skupin ter lokalne skupnosti. Res pa je, da so tovrstne bilance različno zastavljene v vsaki od treh
držav, kjer so se začele uveljavljati, kot instrument evalvacije delovanja socialnih zadrug.
Tisti, ki so se pri nas 1997 leta lotili zadruge organizirati, so naleteli na celo vrsto omejitev, med drugim
tudi takih, kot je onemogočeno konkuriranje na razpisih za pridobivanje predpristopnih sredstev (pred
vstopom v EU) in drugih javnih sredstev, saj so lahko običajne kapitalske firme za ta sredstva konkurirale,
zadruge pa ne. Prav tako zadruge niso mogle konkurirati za pridobitev sredstev namenjenih nepridobitnim
organizacijam. Dejansko so bile izključene iz javnih politik že zaradi tega, ker so nastale na osnovi Zakona
o zadrugah. Le-ta je sicer izjemno sodoben in primerljiv z italijanskim zakonom, le da je očitno, da zakoni
ne spreminjajo stanja. Podzakonskih aktov ter politik zakonodajalec ni predvidel in je s tem tudi eksperimentalni razvoj zadrug po letu 2000 zamrl. Nastalo je Združenje kooperativ11, ki je s svojim delovanjem
skušalo zagotoviti boljše pogoje za delovanje zadrug, vendar je tudi temu združenju pošla zagonska moč
ob zaključku projekta SCOPE II (Strengthening Cooperative and Participative Enterprises in Eastern Europe), katerega nosilka je bila evropska zadružna organizacija CECOP, ki je ena od organizacij ICA.
Da ne bomo tavali in se spraševali o organiziranosti zadružnih organizacij v Evropi in svetu, naj ilustriram le to z naslednjim prikazom.
Slika 1: Organiziranosti zadružnih organizacij v Evropi in svetu
ICA
REGIONAL

SECTORAL

COOPERATIVES
EUROPE

CICOPA

CECOP

Vir: International Co-operative Alliance
10 Zadruge,ki zaposlujejo invalide ter zadruge, ki nudijo usluge in storitve socialnega tipa, ki so financirane iz javnih skladov
ali pa tržijo svoje storitve, poimenujejo socialne in so ene mlajših med različnimi tipi zadrug.
11 Združenje kooperativ je povezalo 14 subjektov nastalih v okviru poizkusnega razvoja zadrug (1997) in je skupaj z organizacijo DEZAP (Združenje za lastništvo zaposlenih) skušalo promovirati zadružništvo kot eno od oblik lastništva zaposlenih.
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International Co-operative Alliance je svetovna zadružna organizacija, ki vključuje tako sektorske kot
celinske in državne organizacije zadrug.
V projekt SCOPE so bile vključene tudi organizacije - združenja kot tudi mrežne organizacije: REVES
– European Network of Cities and Regions for the Social Economy in EFES - European Federation
of Employee Share Ownership, DIESIS - European and International Research and Development
Service for the Social Economy and the Co-operatives and Participative enterprises, vsaj deloma pa
smo lahko v okviru projekta spoznali tudi EMES - European Research Network in se posluževali raziskav opravljenih v okviru te mreže. Deloma je tudi ta članek rezultat razprav in objavljenih publikacij
v okviru teh organizacij ali na njihovo vzpodbudo.
Zadružništvo zagotavlja delovna mesta tudi v času, ko v kapitalskih organizacijah odpuščajo. Vloga,
ki so jo odigrali zadružni prevzemi12 v argentinski krizi, je jasno pokazala kako pomemben je odnos
države do zadružništva, predvsem pa do zagotovil, ki jih ta daje v zvezi s poplačilom zaposlenih.
Vsaka dosedanja kriza je »povzročila« nastajanje novih zadrug, pa tudi novih oblik organiziranosti
znotraj polja socialne ekonomije.
V Sloveniji smo po osamosvojitvi na področju zadružništva, z izjemo kmetijskih zadrug, skorajda brez
izkušenj, saj je edini primer preizkušanja zadružne forme organiziranosti pokazal, da se podobnih
projektov ne moremo lotevati, kot bi bile to organizacije kapitalskega tipa.
Odnos do zadrug se je v Sloveniji oblikoval na osnovi mnenj o povojni kolektivizaciji13, pa tudi na osnovi privatizacijske »propagande«14. Kljub temu, da je zakonska osnova za oblikovanje zadrug15 dobra,
se niso pojavljale iniciative za oblikovanje zadrug, razen redkih izjem, pa še te so le s težavo preživele,
če sploh so, saj javne politike niso zagotavljale najosnovnejših pogojev16 za razvoj zadružništva.
V nasprotju slovenskimi težavami, ima Italija izjemno razvito zadružništvo najrazličnejših tipov.
Razen socialnih zadrug, ki so se v 70 letih prejšnjega stoletja razvile na osnovi spremembe psihiatrične doktrine (zaprli so velik del javnih psihiatričnih zavodov), so se v zadnjem času razvile zadruge
izobraževalnega tipa, status socialnih zadrug so v nekaterih pokrajinah uspele pridobiti tudi zadruge
s področja trženja v okviru Fair Trade sistema, prav posebej nove niso niti gledališke zadruge, zadruge, ki upravljajo muzejske zbirke, etnografske zadruge, razvojne in raziskovalne, ki so najpogosteje
vključene v zadružna združenja »drugega nivoja«17 ali delujejo na nacionalnem nivoju in nudijo različne podporne storitve in usluge ostalim zadrugam oziroma njihovim združenjem.
12 Gre za združevanje odpuščenih delavcev posameznih firm, ki so ob argentinski krizi enostavno zapirale svoje obrate.
13 Zadružna zveza ni reagirala na tovrstne trditve z lastnim odnosom ali mnenjem.
14 Edini načini privatizacije, ki jih je državna struktura podpirala so bili prehod na individualno lastnino ali le kot izjema v lasnino
zaposlenih, ki pa je politika ne le ni podpirala, temveč je celo ovirala tak razvoj. Za zadružne iniciative torej ni bilo kakšnega
posebnega zanimanja.
15 Zakon o zadrugah je bil sprejet 1992 in pozneje spreminjan, vendar vselej v pristojnosti Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo
in prehrano, kakor tudi pod budnim očesom Kmetijsko gozdarske zbornice in Zadružne zveze, zato se tudi ni prilagajal
potrebam zadružništva na drugih področjih razen kmetijstva in gozdarstva.
16 Vsaj enake možnosti konkuriranja za dodelitev javnih vzpodbud bi zadruge morale imeti, če že ne boljših zaradi svojih
razvojnih usmeritev predvsem pa vezanosti na lokalna okolja in s tem nezmožnost selitve za višjimi profiti.
17 Združevanje zadrug podobnih dejavnosti v zadružna združenja na nivoju pokrajine imenujejo združenje drugega nivoja.
Zadruge prvega nivoja združujejo posameznike. Italijanski zakon obvezuje zadruge združevanja na nacionalnem nivoju.
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Na primeru zadrug smo skušali pokazati kako so povezane javne politike s socialno ekonomijo.
Potrebni so mehanizmi države, ki vzpodbudno delujejo na razvoj in delovanje organizacij socialne
ekonomije. Prav toliko kot podpora javnih mehanizmov države, je potrebno tudi specifično znanje in
spretnost potrebna pri delovanju organizacij socialne ekonomije, ki so po svoji notranji strukturi in
načinih delovanja drugačne od kapitalskih družb. Zaradi vključenosti prostovoljnega dela in zaradi
notranje organiziranosti različnih organizacij socialne ekonomije je potrebno in nujno pozorno proučiti
notranjo organiziranost in metode delovanja le teh.
3.2. Asociativne organizacije – društva, fundacije in skladi,
vzajemne zavarovalnice ter zavodi
Zaradi spoznanja, da je v Sloveniji delovanje zadrug težavno, predvsem pa zelo drago, so se nekateri
sodelavci iz projekta SCOPE lotili pregleda vprašanj, zaradi katerih je zadružno področje v Sloveniji
tako težavno.
Objava rezultatov raziskave »Velikost, obseg in vloga zasebnega neprofitnega sektorja v Sloveniji,
raziskovalno poročilo« - Z. Kolarič, A. Črnak-Meglič, L. Rihter. R. Boškič, T. Rakar, 200618 je jasno pokazala izjemno slab položaj društev, združenj19, fundacij in skladov20 ter zavodov. Naslednji pregled
»Obseg in viri financiranja nevladnih organizacij (društev, ustanov in zasebnih zavodov)« v letu 2008
ugotavlja, da se financiranje NVO med leti 2004 in 2008 ni bistveno izboljšalo. Nevladne organizacije
zaposlujejo v Sloveniji 0,74% vseh zaposlenih. Zaposlenost v nevladnih organizacijah ni popolnoma
primerljiva s podatki držav članic EU21, saj gre pri teh za podatek, ki zajame vse organizacijske oblike socialne ekonomije. Najnižji procent zaposlenosti imajo v okviru organizacij socialne ekonomije
v Bolgariji in Romuniji (ob zbiranju podatkov Bolgarija in Romunija še nista bili članici EU) znaša
okoli 2% vseh zaposlenih. V državah starih članicah EU pa od 7% do 12% dela22 v okviru socialne
ekonomije. Po zaposlenosti, pa tudi po Bruto družbenem proizvodu, pridelanem v okviru socialne
ekonomije, je Slovenija na repu.
Seveda so razlogi za tako stanje večplastni, predvsem pa so najverjetneje zelo zakriti in težko preverljivi. Zakonske osnove za delovanje posameznih organizacij socialne ekonomije niso edini razlog
za ne-razvoj le-teh pa tudi podzakonski akti ne. Politike vlad po osamosvojitvi Slovenije so možnosti
razvoja socialne ekonomije najpogosteje spregledale. Možnosti razvoja vseh organizacijskih oblik
socialne ekonomije so ostale na stranskem tiru razvoja. Eden od razlogov je najverjetneje dobra razvitost javnega sektorja, ki je zagotavljal množico uslug in storitev, ki jih v starih članicah zagotavljajo
organizacije socialne ekonomije, nove članice pa so pospešeno razvijale različne organizacijske
oblike socialne ekonomije.
18 Problemi, ki jih raziskava posebej izpostavi: kadrovska podhranjenost organizacij, finančna nezadostnost, neurejenost virov
financiranja, slaba tehnična in prostorska opremljenost.
19 Center za informiranje, sodelovanje in razvoj nevladnih organizacij – CNVOS, Zveza društvenih organizacij Slovenije z množico združenj društev: Olimpijski komite Slovenije, Združenje športnih zvez, Zveza društev upokojencev Slovenije, Planinska
zveza Slovenije, Jamarska zveza Slovenije.
20 Ustanova ZSU Združenje slovenskih ustanov.
21 Podatki za Slovenijo zajemajo društva, zavode, ustanove in njihova združenja, ne zajemajo pa vzajemnih – vzajemne zavarovalnice in zadrug. Tudi če dodamo zaposlene v Vzajemni in v zadrugah ostane % zaposlenih okoli 1%, če pa pogledamo
podatke za isto obdobje po državah članicah, so podatki Romunije in Bolgarije okoli 2%, stare članice pa beležijo od 7%
do 12% zaposlenih v SE v % od vseh zaposlenih.
22 Procent zajame vse, ki so v teh organizacijah zaposleni.
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Raziskave na področju spremljanja in razvoja organizacij socialne ekonomije so v Sloveniji izjemno
redke, pa tudi predlog zakona o socialnem podjetništvu oziroma njegov uvodni del jasno kaže pojmovanja, vezana na socialno ekonomijo kot na tisti del ekonomije, ki naj bi predvsem prevzemal
zaposlovanje težje zaposljivih ali ogroženih skupin, ne odpira pa možnosti alternativnega zaposlovanja23. Barvitost zakonskih rešitev dela in njegovih statusnih oblik24 prispeva k nepreglednosti dela,
»zaposlovanja«25 na črno in sive ekonomije, zamegljuje pogled v vsebine, povezane z delom, na
organizacijo le-tega ter na upravljanje z delom samim in rezultati dela.
Za skladen razvoj socialne ekonomije je potreben sočasen razvoj vseh organizacijskih oblik le-te, saj
vsaka od njih zagotavlja le del vsebin, predvsem pa pogojev za delovanje sektorja kot celote.
Dobro delovanje fundacij in skladov je eden od osnovnih pogojev delovanja društev in njihovih združenj, kar pa je odvisno od stimulativnega davčnega okolja za tiste, ki namenjajo svoja sredstva za
razvoj skupnosti26.
Problematično je opredeljevanje neprofitnosti organizacij ali celo dejavnosti le teh, saj društva, ki so
npr. zagovorniškega značaja, ne morejo s svojo osnovno dejavnostjo zagotavljati svojega obstoja ali
celo razvoja. Opredeljevanje profitnosti ne temelji na dejavnosti ali sami organizacijski obliki temveč
na načinu razporejanja ostanka prihodkov. V drugih državah poznajo tudi razlikovanje med pojmoma »non-for–profit«27 in »non–profit« ter seveda ugodnosti za tiste organizacije, ki se delitvi profita
odrekajo28. Način delovanja »non-for–profit« je pravzaprav tak kot je način delovanja zadrug29, torej
gre za ohranjanje delovnih mest, pri društvih pa za ohranjanje dejavnosti. Tako se tudi razporejajo
tako razvojna sredstva kot tudi ostanki prihodkov (profit). Društva, zavodi in fundacije pridobljeno na
trgu najpogosteje potrebujejo za razvoj svoje dejavnosti (društva, fundacije oz. zavoda). Ker društvo
plačuje davek na dobiček iz dejavnosti, ki ni njegova osnovna, je prisiljeno pojavljati se kot kandidat
za javna sredstva. S tem so postavljene organizacije v direktno odvisnost od izvorov financiranja in
zelo težko pridejo do lastnih virov sredstev ali pa jim je to popolnoma onemogočeno.
Podobnemu razmišljanju, ki je že uveljavljeno, to je čim krepkejša odvisnost organizacij socialne
ekonomije od vladnih politik, sledi tudi predlog Zakona o socialnem podjetništvu. Te organizacije
država lahko nadzoruje le deloma, zato pa lahko predstavljajo sivo področje prehajanja javnih sredstev v privatne roke in končno tudi last30. Gre za »miloščinski« način razvoja socialne ekonomije, ki
23 Alternativno zaposlovanje tukaj pojmujem predvsem kot možnosti združevanja s ciljem samozaposlitve v okviru organizacij
socialne ekonomije.
24 Kot nadomestilo za študentsko delo zakonodajalec predlaga ti. malo delo; prav tako obstaja oblika osebnega dela, ki pa
omejuje posameznika pri opravljanju le–tega na samo nekatera dela, predvsem nizko kvalificirana.
25 Od osamosvojitve še ni bila opravljena kakšna resna raziskava na temo »črnega dela« ali zaposlovanja »na črno«, medtem
pa so nekatere države (Italija) ponudile legalizacijo teh načinov s pozitivnimi stimulacijami, tistih, ki so pripravljeni svojo
dotedanjo delavno aktivnost legalizirati.
26 Gre seveda za »donatorje« in hkrati tudi za prostovoljce, ki prispevajo svoja sredstva in delo.
27 Primarni cilj ni doseganje dobička temveč npr. ohranjanje delovnih mest zaposlenih.
28 Nekatere zadruge se opredeljujejo kot neprofitne, nekatere lahko le deloma delijo pridobljeno na osnovi zakonskih določil posamezne članice, pogoste so tudi zadruge z nedeljivim premoženjem, kar pomeni, da večji del sredstev vlagajo v lasten razvoj.
29 Seveda ne gre za vse zadruge temveč in predvsem za tiste, ki niso zasnovane kot kapitalske ali kot mešanica kapitalskih
in delovnih.
30 Kot socialna podjetja naj bi bila obravnavana s strani države vsa podjetja – zavodi, društva, d.o.o.-ji in mogoče tudi delniške
družbe, ki bodo zagotovila izvajanje programa »socialnega podjetništva« na neprofiten način. V kolikšni meri je tak način
izvajanja v sozvočju s socialno funkcijo države pa menim, da piscem zakona ni povsem jasno.
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organizacije socialne ekonomije spreminja v podporne organizacije klasične neoliberalne ekonomije.
Dejavnost oz. aktivnost, ki ni dovolj dobičkonosna, prepuščamo organizacijam socialne ekonomije,
tisti del, ki zna biti dovolj visoko profiten, pa rezerviramo za kapitalske firme.
Vse to pa ogroža razvoj socialne ekonomije in organizacije socialne ekonomije izčrpava in jim jemlje
tisto dodano vrednost, katere nosilec so prav zaradi svoje drugačnosti.31
3.2.1. Vzajemne družbe in etično bančništvo
Razprave o privatizaciji edine slovenske vzajemne zavarovalnice »Vzajemna« jasno kažejo na nerazumevanje ali nepoznavanje, mogoče pa tudi na špekulativne namene managementa le–te. Vzajemne
zavarovalnice so del socialne ekonomije prav zaradi svojega vzajemnega–solidarnostnega značaja
in so privatne, saj je vsak zavarovanec hkrati tudi lastnik. Zaščitenost takega statusa zavarovanca pa
je ob razpravi o privatizaciji očitno, namerno ali ne, spregledana. Aktivnost društev upokojencev in
njihove zveze je jasno pokazala potrebo po jasnejših in preglednejših mehanizmih odločanja v okviru
vzajemnih zavarovalnic (v slovenskem primeru samo ene), predvsem pa je postalo jasno, da nimamo
prav nobene predstave kaj pomeni vzajemnost in kaj socialna ekonomija.
Evropa pozna razen vzajemnih zavarovalnic tudi zadružne zavarovalnice in banke. Zadnje čase so vse
bolj prisotni koncepti o spremembah osnov fundacij, ki so do nedavnega le »dodeljevale« sredstva, ki
naj bi pripomogla k reševanju konkretnega problema v določeni skupnosti, kot nepovratna sredstva.
Ideje o alternativnem bančništvu32 kakor tudi o kreditiranju projektov za razvoj skupnosti se pojavljajo
tudi v okviru fundacij in njihovih združenj33. Raziskave različnih mrež in razprave v okviru OECD LEED
programa, tako o razvoju fundacijskega podpiranja razvoja kot o spremembah načina delovanja fundacij, znajo biti zanimive. Ideje o nadomestitvi klasičnega načina potrošnje sredstev fundacij v smislu nepovratnega doniranja so že nekaj časa v razpravi, posebej pa se pojavljajo skupaj s pojavom socialnih
in etičnih bank v zadnjem času, tj. po letu 2000. To področje tako odpira tudi nova vprašanja in prav v
okviru teh je potreba po proučevanju zaenkrat sobivajočih alternativ klasičnega fundacijskega donatorstva in etičnega bančništva vse bolj nujna. S tem se tudi problematika »miloščinskega« obravnavanja
spreminja in dobiva nove vsebine. Močno vzpodbudo za nastanek in razvoj etičnega bančništva je pomenila Nobelova nagrada za mir, podeljena leta 2006 Grameen Banki in MohammaduYunusu (2010).
Grameen banka je banka v lastništvu »kredito-jemalcev«, ki so postali tudi »kredito-dajalci«. Grameen
banka je banka, ki deluje »nasprotno« od osnovnih principov običajnih bank (You Tube, 2010).
Delovanje klasičnih bank
poslujejo z bogatimi
poslujejo z moškimi
poslujejo v lastnih zgradbah
najemajo advokate, podpisujejo pogodbe

Delovanje Grameen banke
posluje z revnimi
posluje z ženskami
posluje pri strankah
delo s strankami temelji na zaupanju

31 Gre za visok nivo participacije pri upravljanju in odločanju o razvoju teh organizacij ter za osnovni način delovanja – sodelovanje v nadomestilo konkurenčnosti vsakega delujočega posameznika vsem drugim.
32 Imenujejo ga socialno ali etično bančništvo. Nekaj opredelitevin osnovnih značilnosti lahko najdemo: http://www.inaise.org/
EN/fr_1.html - Stran International Association of Investors in Social Economy – INAISE – stran februar 2010
33 V okviru projekta OECD LEED se razprava o razvoju socialne ekonomije vodi že nekaj let. Dodatne informacije je moč pridobiti: http://www.oecd.org/dataoecd/3/54/37723203.pdf - OECD LEED - stran februar 2010
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Grameen banka je nastala v drugi polovici 70-ih let prejšnjega stoletja in je samostojna banka v 90%
lasti svojih strank in 10% v lasti države. Danes je mikrokreditiranje razširjeno na vseh celinah, nastala
je tudi fundacija Grameen. Fundacija je samostojna organizacija s sedežem v ZDA; ustanovili so jo
tisti, ki delijo Yunusovo idejo z namenom, da bi podpirali širitev ideje etičnega bančništva, predvsem
pa, da bi izkoreninili revščino.
O Grameen banki navajam le nekaj najosnovnejših podatkov predvsem zato, da odprem razmišljanja
o alternativnih načinih delovanja na področju bančništva. Skozi primer Grameen banke in organizacij, ki so z njo v zvezi nastale, se nam vsaj deloma zbistri slika o povezanosti delovanja organizacij
socialne ekonomije.
Potrebe po raziskavah pojavnosti socialne ekonomije so velike, vendar je tudi področje raziskovanja
zelo obsežno. V okviru Evropske skupnosti obstaja kar nekaj mrež, univerz, raziskovalnih centrov, ki
se ukvarjajo s proučevanjem socialne ekonomije, vse bolj pa se nekatere ugotovitve teh raziskovalcev seli tudi v klasično kapitalsko podjetništvo. Tako se npr. seli horizontalna organiziranost podjetij,
nagrajevanje zaposlenih, demokratizacija odnosov znotraj delovnih procesov in podobno.

4. Sklepne besede
Skušala sem zajeti vsaj tiste osnovne34 informacije in razmisleke, ki naj bi motivirali bralce za resnejše raziskovanje obstoječih pojavnih oblik socialne ekonomije, predvsem pa postaviti dileme, ki področje socialne ekonomije slikajo kot sisteme namenjene le ogroženim družbenim skupinam. Menim
namreč, da organizacije socialne ekonomije niso namenjene le tem skupinam temveč predstavljajo
alternativo za vse tiste, ki niso zmožni ali pripravljeni delovati v polju klasičnih kapitalskih organizacij
na osnovi visoke profitnosti, pa čeprav v škodo družbene in naravne obkrožitve. Potrebno in nujno je
nadaljnje raziskovanje pojavnosti socialne ekonomije, kakor tudi posameznih delov le te, predvsem
pa odnosov, ki delajo področje drugačno od klasičnega kapitalskega pridobitništva.
Pričujoči prispevek je le kapljica v morje vsega tistega, kar je potrebno raziskati, še posebej, če za
osnovo vzamemo opredelitev, da gre za alternativni sistem ekonomije ne pa za dopolnjujoče elemente klasičnemu pridobitništvu.
Če se lotimo razmisleka o socialni ekonomiji s to predpostavko, smo popolnoma na začetku raziskovalne poti, saj se večina avtorjev loteva raziskovanja socialne ekonomije, kot področja dopolnilne
dejavnosti klasičnega kapitalizma. Hkrati pa so potrebni korenitejši pregledi razvoja ideje socialne
ekonomije, kot tudi iz teh analiz izhajajoča raziskovanja današnjih različnosti in skupnih točk, seveda
pa tudi pregled razlik v konceptih.

34 Za pripravo tega teksta je več letno spremljanje dogajanja znotraj socialne ekonomije, kakor tudi bistveno širši izbor literature, vendar sem se odločila za navajanje tistih tekstov in drugih virov, za katere menim, da lahko bralca pripeljejo do začetnih
razmišljanj o socialni ekonomiji v Sloveniji. Dileme, ki jih le omenjam so seveda stvar nadaljnjega dela.
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IV. PREDNOSTNA PODROČJA RAZVOJA IN IZZIVI SOCIALNE
EKONOMIJE V POMURJU
Bojan Radej, Slovensko društvo evalvatorjev

Povzetek: Predhodne študije (SVLR, 2010b; Kovač, Klužer, 2010, Radej, 2006b) so opozorile, da je sedanji
model razvoja neuspešen, kar je posebej vidno na primeru Pomurja. Postavljamo tezo, da je socialni razvoj
strateškega pomena, ne le za reševanje kritičnih socialnih problemov ampak tudi kot alternativen model razvoja
za regijo, ki ni obdarjena z globalno konkurenčnim gospodarstvom, poseduje pa enkratne socialne in naravne
potenciale, ki so v veliki meri neizkoriščeni, kar je v pasivnost pahnilo regijo kot celoto. Najprej so proučeni trendi
regionalnih kazalnikov razvoja na gospodarskem, socialnem, človekovem in okoljskem področju. Analiza je podlaga za oceno razvojnih razlik med štirimi področji razvoja. Na tej podlagi je utemeljena trditev, naj bo regionalno
prioriteten socialni razvoj. Socialna ekonomija je inštrument socialnega razvoja. V prispevku je razumljena kot
presek med gospodarskimi, socialnimi in avtonomnimi potrebami socialnega razvoja. V prispevku je razdelana
metoda vrednotenja projektnih idej socialnega podjetništva v regiji. V ospredju vrednotenja idej ste dve stvari:
ocenjevanje tega, katere potenciale neka projektna ideja aktivira in tega, k zadovoljevanju katerih socialnih potreb prispeva. Po tej poti skuša prispevek najprej potrditi, da je socialno področje razvojno prednostno, nato pa
pokazati na kakšen način bi bilo možno uporabljati inštrumente socialne ekonomije, da bi ti proizvedli celostne
socialne učinke.

1. Uvod
Po oceni Službe vlade za lokalni razvoj, zapisani v strokovnih podlagah za pripravo novega zakona
o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja (SVLR, 2010b), je nastop finančne in kasneje gospodarske krize razkril mnoge slabosti slovenskega razvojnega modela tako na nacionalni kot na
regionalni ravni. Posledice gospodarske krize so se pokazale tudi v regijah, predvsem tistih, ki so v
že v preteklosti zaostajale v razvoju, zdaj pa so propadla nekatera ključna podjetja oziroma so zašla
v težave. Najbolj dramatičen je negativni vpliv krize na Pomursko regijo, kjer je stopnja registrirane
nezaposlenosti skokovito poskočila, kar je tudi botrovalo k sprejemu interventnega Zakona o razvojni
podpori Pomurski regiji v obdobju 2010-2015.
Trenutno stanje v regionalnem razvoju, navaja ista študija, ob upoštevanju slabih ekonomskih kazalnikov Slovenije in ob negotovih napovedih za prihodnost (gospodarske težave največjih gospodarskih partneric, slab javno-finančni položaj, neugodna demografska gibanja, pomanjkanje novih
perspektivnih podjetij, potencialni upad delovnih mest, zmanjšanje EU sredstev…) zahtevajo resen
premislek o ustreznosti obstoječega modela spodbujanja regionalnega razvoja. Zaradi globine strukturnih razlogov za probleme doslej ustaljeni prerazdelitveni ukrepi »države blaginje« ne delujejo
več (Kovač, Klužer, 2010). Dosedanji načini delovanja sektorskih razvojnih politik v regijah niso bili
dovolj učinkoviti. Delovanje ministrstev je nepovezano, endogena regionalna politika, ki je v zadnjih
nekaj letih regijam puščala praktično vso razvojno pobudo, pa je tudi izkazala slabosti. Regionalne
institucije niso bile sposobne povezati razpršenih regionalnih interesov in divergentnega državnega
centralizma. Ob že tradicionalnem državnem centralizmu so se okrepili regijski centralizmi in kot odgovor nanje tudi lokalizmi. Finančna in gospodarska kriza je samo jasno pokazala tisto, kar je bilo
dotlej prikrito.
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Potrebo po novem razvojnem modelu narekujejo tudi dolgoročne spremembe v drugih družbenih
pogojih kot jih navajata Kovačeva in Klužer (2010). Demografske spremembe zahtevajo temeljito
spremembo sistemov socialne varnosti, kjer zaposleni s svojimi vplačili ne bodo več mogli dohajali
potreb skladov za financiranje socialne varnosti vseh ostalih v državi. Staranje prebivalstva povečuje
število upokojencev in znižuje delovno aktivno prebivalstva. Medtem ko so danes še 4 delovno aktivni na enega starejšega od 65 let bosta v EU v letu 2050 samo še dva delovno aktivna na enega
upokojenega – v Sloveniji pa je to razmerje doseženo že danes. Vse opaznejši postaja tudi težnja,
da se potrebe prebivalstva kažejo kot vse bolj diverzificirane kot drugačnost potreb ne le po spolu
ampak tudi različnih starostnih skupin prebivalstva, etničnih skupin, socialnih slojev.
Ta dolgoročni trend zahteva reformo javnih storitev tako, da bo ponudba javnih storitev bolje sledila
diferenciranim potrebam in da bo ublažila pritisk na javne finance.
Naslednji dolgoročni trend, ki ga navajata Kovačeva in Klužer sta globalizacija in tehnološke spremembe, ki prinašajo opuščanje tradicionalnih dejavnosti in selitev cenovno nekonkurenčne proizvodnje, predvsem iz delovno intenzivnih panog na cenejše vzhodne trge. Vlade po svetu izgubljena
delovna mesta v nekonkurenčnih ali v odseljenih podjetjih prepočasi nadomeščajo z novimi, kakovostnimi delovnimi mesti doma, ki bi bila dovolj konkurenčna, ali dovolj vpeta v lokalno ekonomijo. Konkurenčna podjetja, ki delujejo doma imajo možnost preživetja samo, če se globalizirajo in postanejo
»nomadska«. Takšna podjetja ne živijo od lokalnih pogojev ampak od cenovnih razlik med nabavnimi
in prodajnimi trgi (Radej, 2006a). Nomadska podjetja niso nikjer doma, na noben lokalni trg niso
vezana bolj kot na kateregakoli drugega, s čimer zabrišejo svoje lokalno poreklo in svojo »družbeno
odgovornost« do lokalnega okolja. Globalizacija ustvarja nove ovire za neprilagodljive lokalne skupnosti in dejavnosti, ki so predvsem lokalnega pomena. Te dejavnosti in podjetja so kot pravi Giraud
»sedentarne« (Radej, 2006a) oziroma »doma sedeče«, ker proizvajajo blago za lokalno porabo, ki je
del nemenjalne ekonomije v smislu, da ni namenjena izvozu in svetovni trg. Ovire zato, ker možnosti
lokalne ekonomije povežejo s produktivnostjo nacionalne ekonomije v globalnih primerjavah. S tem
moč lokalne ekonomije postane vezana na globalna gospodarska gibanja in ne več zgolj na lokalne
potrebe in posebne zahteve lokalnega prebivalstva. Tako vlogo, ki jo ima v dosedanjem razvojnem
modelu izvozno naravnana strategija gospodarstva, danes vse bolj nadomešča potreba po uravnovešanju potreb nomadske in lokalne ekonomije na ozemlju neke države.
Naslednji »mega-trend« je povezan s spremembami v strukturi brezposelnosti (Kovač, Klužer, 2010).
Veča se strukturna brezposelnosti, delež dolgotrajno brezposelnih, starejših, iskalcev prve zaposlitve
in žensk, še posebej starejših od 40 let in z nizko stopnjo izobrazbe, ki prihajajo iz razpadlih delovno
intenzivnih panog. Tovrstna brezposelnost ni razrešljiva le s klasičnimi novimi investicijami, saj slednje večinoma zahtevajo drugačno starostno strukturo in strokovno usposobljenost zaposlenih kot je
prisotna pri večini strukturno brezposelnih.
Zaradi globine strukturnih razlogov za probleme doslej ustaljeni prerazdelitveni ukrepi »države blaginje« ne delujejo več. Avtorja navajata, da doslej razvite oblike pomoči za ohranjanje delovnih mest,
s katerimi država ohranja socialni mir, skozi projekte javnih del in subvencioniranja zaposlitev, niso
prinesla rešitev za dolgotrajno brezposelne.
Tržna tranzicija je s seboj prinesla tudi naraščajočo stopnjo revščine in neenakosti med prebivalstvom. Razvoj ni več dober za vse. Kljub usmerjanju razvojnih sredstev v regionalni (namesto v
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sektorski razvoj) se razlike v razvitosti regij v EU in v Sloveniji povečujejo. Kovačeva in Klužer razloge
za to povezujeta s potrebo po zagotavljanju globalne konkurenčnosti, ki je povezana z nenehnim
proizvodnih stroškov, kar sili podjetja k vse večji koncentraciji v regionalna in nacionalna središča ter
ob glavne prometne poti. Ob tem ostajajo bolj oddaljena ruralna območja nekonkurenčna za klasično-profitno orientirano ekonomijo in so zato podvržena velikim depopulacijskim procesom. Naravne
danosti, ki lahko prispevajo k trajnostnemu razvoju, pa zato ostajajo vse bolj neizkoriščene.
Analize slovenskih vladnih institucij, ki sta jih proučila kažejo, da so regionalne razlike v Sloveniji
velike in se na nekaterih področjih še povečujejo. V proučenem desetletnem obdobju se je indeks
razvojne ogroženosti poslabšal v osmih slovenskih regijah in izboljšal v štirih (pri čemer upoštevajmo,
da se je položaj v Sloveniji kot celote v tem obdobju močno poslabšal!). Najbolj razvojno ogroženo
je brez izjeme v celem obdobju ostalo Pomurje.
Druge doslej opravljene analize iz obdobja pred krizo pričajo, da v Pomurju razvoj že prej ni bil enako
dober za vse in še več, da je ravno to povratno učinkujoče zelo slabo za regijo kot celoto. Socialno je
Pomurje v težjem položaju kot v gospodarskem, okoljskem pogledu ali na področju človeških virov.
To je razvidno že s pregledom osnovnih statističnih kazalnikov regionalnega razvoja. Število prebivalcev se znižuje od začetka osemdesetih let in samo od osamosvojitve se je letno znižalo skoraj
za odstotek. Demografsko gledano je tudi najstarejša regija. Blaginja prebivalstva je znatno nižja od
državnega povprečja. Ljudje so slabšega zdravja, imajo manj služb in te, ki so, so slabše plačane.
Dvakrat višji od državnega povprečja je v regiji delež ljudi, ki živijo od socialnih podpor. Zaostanek
po dohodku na prebivalca v primerjavi z osrednjeslovensko regijo se je v zadnjem desetletju le poslabševal. Samomorilnost, predvsem žensk, je za dvakrat višja kot v državi, ki je sama v svetovnem
merilu na visokem, devetem mestu. Neposredna posledica šibkega socialnega kapitala regije so
velike težave sodelovanja v regiji in nizko zaupanje.
Študija iz leta 2006 (Radej, 2006b), pripravljena za potrebe zunanjega vrednotenja strateškega dela
razvojnega programa Pomurja za obdobje od leta 2007 do 2013 ocenjuje, da zaostrovanje socialnih
razmer v regiji ni samo posledica trendov na socialnem področju. Zaostrovanje je v dobršni meri
tudi posledica posrednih učinkov neugodnih trendov na gospodarskem, ekološkem področju in na
področju človeških virov. Razlog za te negativne trende na področju socialnega razvoja Pomurja je
nepovezanost sektorskih politik, ki ena drugi neredko nasprotujejo in kot kaže je največja žrtev tega
spleta negativnih dejavnikov ravno socialni kapital regije. Socialni kapital je obsojen na obstoječe
razmere v regiji saj se pred negativnimi trendi ne more skriti v rezervat kot se lahko do določene mere
pred neugodnimi gospodarskimi vplivi skrije narava v parku Goričko, niti socialni kapital ni mobilen
kot sta gospodarski in človeški kapital regije, da bi se lahko preselila kam, kjer vladajo zanj boljši
pogoji. Socialni kapital regije je edini med štirimi vidiki blaginje obsojen na to, da z regijo deli njeno
usodo v slabem.
Študija je zaradi pomena posrednih povezav med štirimi vidiki blaginje za socialni razvoj regije posebej proučila navzkrižne vplive in sicer kako bodo ukrepi na področju človeških virov, gospodarski,
socialni in ekološki ukrepi regionalnega programa vplivali drug na drugega. Ugotovljeno je bilo,
da so navzkrižni vplivi večinoma (med socialnim, ekološkim in človeškim vidikom) odsotni ali zgolj
šibko pozitivni, razen v primeru socialno-gospodarskih razmerij, ki so negativni – napredek regije v
gospodarskem razvoju je posredno povezan z njenim nazadovanjem na socialnem področju (ker je
pogojevan z nizkimi plačami, s podrejanjem lokalnih potreb globalnim, …).
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Ideja o napredku, ki ga primarno poganjajo gospodarski vzvodi rasti dodane vrednosti, se pravi
četudi do določene mere na škodo socialne pravičnosti (in stanja v okolju) je zlasti od konca devetnajstega stoletja dominantna ekonomska paradigma zahodnega sveta. Na njej danes sloni tako
strategija razvoja Slovenije kot EU (Lizbonska strategija). A takšna strategija je smotrna le za tisti del
gospodarstva, ki prodaja v tujino (nomadi, konkurenčna podjetja), medtem ko za ostale, tem bolj
za razvoj negospodarskih vidikov blaginje, ni zadostna, prej nasprotno, je ravno vir težav na negospodarskih področjih blaginje. Pomurje kot celota ima le manjše število mednarodno konkurenčnih
podjetij, zato staviti celoten regionalni razvoj na tako specifičen segment gospodarstva, in to celo na
škodo socialnega (in okoljskega) razvoja že v zunanji evalvaciji Regionalnega razvojnega programa
do l. 2013 ni bilo priporočeno.
Podobno Miloševič (2007) v svoji analizi lokalnih potreb in tržnih priložnosti za razvoj socialne ekonomije in socialnega podjetništva v Pomurju ocenjuje, da se v procesih globalizacije tudi v pomurski
regiji oblikuje dualna lokalna skupnost. Na eni strani imamo tenak sloj ljudi, katerega razvojni koncepti temeljijo na prenosu kapitala in visokih tehnologij iz razvitega dela sveta in dajejo ton razvoju
regije. Znotraj teh gospodarskih vej se zaposluje visoko izobražena in mobilna delovna sila, zato s
širjenjem regije v tej smeri ostaja povsem izključen velik del ostalega prebivalstva. Na ta način se
regija srečuje z izrazitim strukturnim nesorazmerjem med slabo razvitimi človeškimi viri in visokimi
zahtevami favoriziranih tehnologij, ki naj bi v regiji sprožile razvojni preboj. Seveda je takšen preboj
možen le, če ga merimo z rastjo BDP. Vendar pa se bo regija s tovrstnim prevladujočim razvojnim
konceptom nujno še dolgo srečevala s problemom strukturne nezaposlenosti in socialne izključenosti. Vprašanje pa je tudi v kolikšni meri lahko tovrstni razvoj vpliva na kvaliteto življenja prebivalstva
regije. Tudi znotraj regije je moč zaznati razkorak med mesti in podeželjem, kar še posebej velja za
obmejna območja. Eden od ključnih razvojnih izzivov regije je vzpostavitev nove paradigme v razvoju
podeželja, marginalnih, nizko produktivnih, ki dosegajo razvojne učinke, ki jih gospodarska rast večinoma zanemarja.
Posebej je študija (Radej, 2006b) pripravljavce programa opozorila na zanemarjanje razvojnih dejavnikov, ki izhajajo iz regionalnih naravnih in kulturnih danosti. Regija se namesto tega zanaša na
»uvažanje razvoja« s privabljanjem zunanjih vzvodov razvoja – tuje naložbe, konkurenčnost na tujih
trgih, neavtohtoni razvojni modeli –, kar gre na škodo lokalnih vzvodov, ki tako ostajajo nezaposleni,
obrobni in mnogi med njimi zato erodirajo. Tako je študija ocenila, da se bo z uresničevanje razvojnega programa v predlagani obliki regija pomikala k razvojnem modelu, ki jo dolgoročno šibi od znotraj
in jo hkrati dela odvisno navzven.
Naravni viri so strateška danost regije, ker območja z različnimi statusi zavarovanosti narave pokrivajo skoraj polovico površine regije, zato je bilo pomembno oceniti vpliv naravovarstvene politike
na socialna bogastva regije. Okoljski ukrepi na zavarovanih območjih narave so ključna določljivka
ekonomskih možnosti zajetih lokalnih skupnosti in s tem vplivajo na pogoje njihovega obnavljanja
in na stanje socialnega kapitala. Zaradi nepovezanosti naravovarstvenih ukrepov s socialnimi in gospodarskimi potrebami lokalnih skupnosti ostajajo regionalni potenciali neizrabljeni, posebej pa trpijo
skupnosti in njihova človeška bogastva, ker z odseljevanjem mladih in s staranjem prebivalstva ter
propadom kmetij hitro zamira tradicionalno življenje na teh območjih regije.
Šibka socialna blaginja regije je tako preplet različnih negativnih vplivov, ki so izzvani s trendi na
gospodarskem področju, okoljskem področju in pri človeških virih. Na nekatere od teh negativnih

38

Strokovna tematska konferenca SOCIALNO PODJETNIŠTVO – IZZIVI IN PERSPEKTIVE  Zbornik prispevkov

trendov imajo lokalni odločevalci ključen vpliv, saj je razvojno zaostajanje Pomurja v določeni meri
posledica napačnih lokalnih odločitev o razvoju, ker odgovorni v razvojnih ustanovah ne prepoznavajo dobro oz. se ne odzivajo zadostno na kritične trende, predvsem na področju socialnega
razvoja. Posledica je, da so regijo razkosali ozki občinski interesi, in regionalna politika tako deluje
po načelu starega Rima »deli in vladaj« (besede direktorja razvojne agencije Gorana Šosterja,
objavljene v časopisu Večer, 22. april 2010). Sodelovanje med deležniki je pogosto reducirano na
formalizme, medtem ko se vsebinska usklajevanja nemalokrat odvijajo netransparentno ali se sploh
ne. Na gospodarskem področju je vidno pomanjkanje povezav med podjetji in slaba izraba potencialov za skupne nastope na podlagi izrabe endogenih (notranjih regionalnih) resursov kot ključnega
elementa podpornega okolja za podjetništvo (tako meni tudi direktor Keme, Branko Drvarič; gl.
Večer, 22. april 2010).
Prvi del pričujočega besedila je namenjen predstavitvi rezultatov analize izbranih statističnih kazalnikov regionalne blaginje z namenom ocene ali se zgoraj trendi v regiji, ki jih opisujejo predhodne
študije, še nadaljujejo. Analiza je opravljena za obdobje 1995 do 2010. Kazalniki so bili analizirani v
standardiziranih vrednostih, kar je bil pogoj za medsebojno primerjavo pojavov, izmerjenih na različnih lestvicah (npr. pojavov izraženih v visokih zneskih s pojavi, izraženimi v nizkih zneskih). V drugem
delu prispevek obravnava socialno ekonomijo kot osnovni inštrument za dosego prednostnih ciljev
socialnega razvoja. Najprej je povzeta diskusija o pojmu socialna ekonomija, ki naj odstrani ustaljene
zadržke povezane z mnenji, da gre za nejasen koncept, ki v ozadju služi nekim tretjim namenom. Iz
opredelitve pojma je v zadnjem delu izpeljan princip vrednotenja projektnih idej socialne ekonomije
glede na to ali so njihovi ocenjeni vplivi »presečni« s stališča, se pravi kako ugodni so navzkrižni
učinki med tremi nosilnimi področji socialne ekonomije: gospodarskim, socialnim in avtonomnim.

2. Razvojne prioritete regije
V analizo je bilo zajetih osem kazalnikov, po dva za vsako področje regionalnega razvoja: bruto domači proizvod in neto naložbe na prebivalca (za gospodarski razvoj), stopnja brezposelnosti in neto
migracije (za socialni razvoj), indeks staranja in študentski indeks (za človekov razvoj), izdatki za naložbe v BDP in priklop stanovanj na komunalne naprave (za okoljski razvoj). Kazalniki so najprej proučeni posamično nato pa po parih združeni in prikazani s štirimi sestavljenimi kazalniki regionalnega
razvoja v razmerju do slovenskega povprečja. S tem ocenimo, katero od štirih področij regionalnega
razvoja zasluži prednostno obravnavo.
Na začetku obdobja so gospodarski, človekov in socialni razvoj približno enako zaostajali glede
na povprečje države, večji pa je bil zaostanek v okoljskem razvoju. Na koncu obdobja so razmere
spremenjene in razmerja med regionalnimi vidiki blaginje še precej boj razpršeni. Človekov razvoj
je v obdobju glede na državno povprečje stagniral. Okoljski razvoj je pridobil v primerjavi s povprečjem. Gospodarski in socialni razvoj pa sta na koncu obdobja še bolj zaostala kot na začetku. A
razlogi za to so različni. Gospodarski razvoj v regiji je močno napredoval, četudi ne tako hitro kot v
povprečju države. Socialni razvoj pa je v regiji nazadoval že sam po sebi, medtem ko se je drugod
po državi izboljševal, zato je vrzel med njima naraščala z dvojno močjo. Zaustavitev tega trenda
v zadnjem obdobju je le posledica poslabševanja stanja v povprečju Slovenije in še ne nakazuje
regionalnih izboljšav.
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Slika 2: Razvojni zaostanki Pomurja po kazalnikih razvoja za slovenskim povprečjem,
standardizirano, 3-letne drseče sredine
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Vir: Radej, 2010.

Do opaznega preloma razvojnih trendov na slabše pride po vstopu v EU razen pri okoljskem razvoju.
Začetna ocena iz poročila SVLR, da dosedanji model regionalnega razvoja ni več ustrezen, ker kot
razvoj ni enako dober za vse, nedvomno velja tudi za Pomurje. V dveh vidikih blaginje je bil razvoj
negativen že v primerjavi z razmerami na začetku obdobja, če pa na regionalne trende pogledamo
v razmerju do državnega povprečja ugotovimo, da je bil razvoj v Pomurju negativen v treh od štirih
vidikov blaginje. V obeh pogledih je socialni razvoj regije v petnajstih letih negativen. Na podlagi teh
ugotovitev potrjujemo dosedanje ocene, da je v Pomurju socialni razvoj kritično področje regionalnega razvoja, ki mu naj bo v prihodnje namenjena bistveno več pozornosti.
Mnenja o tem kaj je regionalna prioriteta se v regiji zadnja leta sunkovito spreminjajo. Letno poročilo
2009 o izvajanju Državnega razvojnega programa Republike Slovenije za obdobje 2007–2013 (Vlada, 2010) ocenjuje, da je področje človeških virov poleg gospodarstva drugo najslabše izkoriščeno
področje med razvojnimi prioritetami regije (2009). Poleti sprejeti program Pomurje 2015 določa prednostna področja razvoja tako: obnovljivi viri energije, kmetijstvo ter agroživilstvo in turizem. V regionalnem programu razvoja 2007-2013, ki ga je 2007 sprejela Regionalna agencija Mura so bile prve tri
regionalne prioritete vezane na rast dodane vrednosti, turizem in človeške vire. Med tremi razvrstitvami
prioritet iz zadnjih treh let je kaj malo skupnih točk. Takšno stanje priča, da regija na strateški ravni
nima jasne usmeritve, predvsem pa v vseh dosedanjih prioritetnih usmeritvah manjka socialni razvoj,
katerega trendi dosegajo že kritične vrednosti: brezposelnost dosega okoli 20% medtem ko je »naravna stopnja brezposelnosti« (v ekonomski teoriji) okoli 4%; dolgoročni trend odseljevanja iz regije.
Pri utemeljevanju prioritet socialnega razvoja ne gre le za usodo šibkih, ki jih dosedanji razvojni model marginalizira, ampak je njegov pomen makroskopski za regijo kot celoto. Država ne bo mogla

40

Strokovna tematska konferenca SOCIALNO PODJETNIŠTVO – IZZIVI IN PERSPEKTIVE  Zbornik prispevkov

več ščititi regije pred vplivi iz globalnega okolja, za katere je mogoče z dokajšnjo gotovostjo trditi,
da bodo v naslednjih desetletjih še naprej destabilizacijski. Država ne bo mogla poskrbeti za regijo,
ker lokalne resurse in lokalne priložnosti lahko izrabi le regija sama, tega država ne more. Lokalnega okolja ne bo država nikoli več mogla izolirati od globalnih vplivov, tem zunanjim silnicam se bo
regija lahko zoperstavila le z močjo in s konsistentnostjo lokalne ekonomije. Moč lokalne ekonomije
je v veliki meri v rokah socialne ekonomije, še posebej, če izvzamemo gospodarske projekte. Tako
je socialna ekonomija pravzaprav eno strateških orodij regije, da poskrbi sama zase. Zato regija z
razmahom socialne ekonomije lahko uveljavi model razvoja, ki se zanaša na »razvoj od znotraj«, kar
jo dela bolj neodvisno in samosvojo navzven.

3. Pojem socialne ekonomije
Prevladujoči model gospodarskega razvoja je utemeljen za reševanju povsem specifičnega ekonomskega problema relativnega pomanjkanja (tj. pomanjkanja, ki bi nastopilo, če bi bile dobrine zastonj).
A tak model ima slabost, da reproducira zgolj redkost in nas ne more nikoli privesti do obilja. Po
dobrem stoletju odkar je gospodarska rast v Evropi družbeno primarna se pritisk povečevanja konkurenčnosti podjetij ne zmanjšuje, nasprotno, višji je kot kdajkoli prej. Kljub temu pa se svet duši v
presežkih materialnih dobrin. Svet kot celota se utaplja v presežku varčevanja nad realnimi naložbenimi možnostmi – posledica je nestabilnost na finančnih trgih! Sedanja globalna kriza je povzročena
z obiljem, ki ni pametno zaposleno!
Drugače je s socialnim razvojem. Alternativni, socialni razvojni model je utemeljen v razmerah relativnega ekonomskega obilja. Obilje kot ekonomski problem ne pomeni razmer, ko so vsi bogati ampak
razmere, ko je ekonomski problem v upravljanju presežkov, ne več v upravljanju primanjkljajev. Tudi
izhodišče v predpostavki obilja ne pomeni, da je socialni razvoj kaj udobnejši, kaj manj poln družbenih dilem in ne zahteva resnega tuhtanja pri iskanju optimalnih rešitev.
Potreba po spreminjanju razvojnega modela nikakor ne pomeni, da bo ekonomija pomanjkanja
poslej neveljavna za tisti del gospodarstva, ki je tržno naravnano ampak le, da gospodarski model razvoja ni več dominanten nad drugimi področji razvoja. Narobe bi bilo misliti, da ekonomija
pomanjkanja in obilja ne moreta sodelovati. To dokazuje obstoj socialne ekonomije, ki je presečno
področje med ekonomskim (pravilneje »gospodarskim«) in socialnim razvojem, saj gre za dejavnost,
ki ustvarja socialne učinke na gospodarsko vzdržen način. Socialna ekonomija je most med obema,
ki kombinira njune lastnosti.
Kljub temu ima socialna ekonomija v popularni rabi pogosto negativen prizvok, bodisi zato, ker je
»komerciala« in »dela posel na revnih«, ali nasprotno zato, ker kot vrsta »sociale« izčrpava javne
proračune. V vsakem primeru naj bi socialni podjetnik izkoriščal slabosti drugih, da bi tako lahko
udobno postlal sebi. Uveljavljena je tudi predstava, da so programi socialnega podjetništva relativno
dragi, ker je njihova produktivnost in učinkovitost v primerjavi s konkurenčnimi podjetji nizka.
Odnos do koncepta socialne ekonomije je v veliki meri odvisen od pravilnega razumevanja tega
koncepta, zato je treba njegovi pojasnitvi nameniti ustrezno pozornost. Najbolj splošna opredelitev
socialne ekonomije je, da je to ekonomija »tretjega« sektorja, ki se nahaja med zasebnim sektorjem,
ki ga poganja motiv dobička in javnim sektorjem, ki ga poganja motiv javnega in skupnega dobra.
Socialna ekonomija ima kot takšna dvojni horizont, poganja jo motiv dobička in motiv ustvarjanja

Strokovna tematska konferenca SOCIALNO PODJETNIŠTVO – IZZIVI IN PERSPEKTIVE  Zbornik prispevkov

41

javnih dobrin. Ravno njena hibridnost je razlog za težavnost opredelitve tega pojma in za veliko
dvomov, povezanih z njenim »pravilnim« razumevanjem. Jadranka Vesel (2010) po primerjalnem
pregledu rešitev v tujini socialno ekonomijo opredeli kot »polje delovanja združenih posameznikov
s cilji, ki so usmerjeni k skupnostnim in osebnim ciljem, pri čemer je človek kot celostna osebnost
najpomembnejši skupaj s svojim naravnim okoljem«. Bistveno pri projektih socialne ekonomije je,
da njihovi nosilci »drugega« jemljejo kot dopolnilo sebi samemu; tudi kapital, ki ga skupaj vlagajo,
jemljejo kot skupnostno dopolnitev vsakega posameznika.
Na naslednji, bolj strukturirani ravni opredelitve, je na socialni razvoj prikladno pogledati kot na kategorijo, ki v sebi ni homogena (samo gospodarski ali samo socialni interes) ampak si jo je treba
razložiti drugače. Socialni razvoj si lahko predstavljamo kot preklado, ki počiva na treh stebrih. Preklada je obenem osnova za nad-stavbo, saj ima streha v prekladi svojo oporo, kot tudi določljivka
»pod-stavbe«, ki določa, kje je zgradba odprta za vstopanje in izstopanje. Čeprav je preklada horizontalen element, je vendar določujoča za strukturo zgradbe v vertikalni smeri navzgor in navzdol; v
tem smislu imamo torej pri poskusu opredelitve socialnega razvoja opravka ne le s hibridnim ampak
tudi z več-nivojskim oz. kompleksnim pojmom. Pojmi kot je socialni razvoj so kompleksni, ker so
več-nivojsko zgrajeni, saj imajo elementarno raven, sredinsko raven in »nadstavbo« (več o tem gl. v
Radej, 2008). Ideja, da bi o blaginji premišljali kot o več-nivojski heterogeni kategoriji oz. v prispodobi preklade, ki jo podpirajo enako pomembni stebri (hibridnost tega koncepta!), je bila sprejeta
leta 1992 na svetovni konferenci o trajnostnem razvoju v Rio de Janeiru (WCED, 1992; Ekins, 1992;
Munashinge, 1992), pravzaprav že v ključnem pripravljalnem dokumentu zanjo, v poročilu »Naša
skupna prihodnost«, poznanem kot poročilo Brundtlandine komisije o okolju in razvoju (1987; »Our
Common Future«).
Zdenka Kovač in Franci Klužer (2010) v svoji raziskavi ugotavljata, da v stroki ni soglasja o opredelitvi
socialne ekonomije in tem, kateri so njeni trije glavni podporni stebri. Dokaj splošno je soglasje le o
tem, da sta ključna gospodarski in socialni steber.
Socialna ekonomija je posebna vrsta ekonomije, ki se praktično uresničuje v gospodarskih projektih,
ki so tržno naravnani vendar niso motivirani z dobičkom temveč z ustvarjanjem skupne dobrobiti.
Gospodarjenje je tudi sicer širši pojem od služenja dobička. Grški koren pojma ekonomija, oikos nomos, se nanaša na pravila (nomos), ki določajo kako skrbeti za domače ognjišče (oikos). Gospodarjenje, ki je motivirano zgolj s služenjem dobička, ki ne prispeva nič k upravljanju domačega ognjišča,
kot na primer špekuliranje na mednarodnih finančnih borzah, Hayek (po Aristotelu in kasneje Marxu)
imenuje krematistika (v spodnji sliki je krematistika narisana kot del gospodarskega razvoja le zato,
ker se danes uradno tako obravnava, čeprav neupravičeno, saj ničesar ne prispeva).
Ekonomski problem domačega ognjišča je precej bolj kompleksen kot je služenje presežkov. Njegov integralni del je bila vedno v zgodovini ekonomskih načinov tudi prerazdelitev vseh ekonomskih
presežkov za neekonomsko uporabo, kar je preprečevalo, da bi si ga prisvojil tisti, ki ga je ustvaril
– saj ga ni ustvaril iz nič ampak iz družbenih pogojev, ki jih predstavlja skupnost (domače ognjišče).
Domače ognjišče skratka razpolaga z različnimi viri. Nekateri so res relativno omejeni in zato za njih
veljajo zahteve čim bolj varčne uporabe. Za usmerjanje njihove najbolj racionalne rabe je tržna logika
relativne redkosti povsem primerna podlaga. A niso vsa bogastva domačega ognjišča redka. Druga so na voljo le kot danosti, ki jih ni mogoče povečati niti se ne zmanjšujejo. To je recimo ozemlje
skupnosti in število ter sposobnosti njenih članov. Ekonomska pravila za uporabo takšnih bogastev
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so drugačna, ne zahtevajo varčnosti ampak povezanost, kjer je sinergetska uporaba najpomembnejši vzvod za povečanje blaginje. Tretja vrsta virov domačega ognjišča so relativno obilni viri, kot
so človeška in socialna bogastva. Neko bogastvo je relativno obilno, če se tem lažje kopiči čim bolj
se uporablja. So torej popolno nasprotje izčrpljivim bogastvom, kot je na primer nafta, ki je je z uporabo vse manj. Zaupanja ali znanja pa je tem več, kolikor bolj se lahko naslonimo na v preteklosti
zasluženo zaupanje oz. zaposlujemo v preteklosti pridobljeno znanje. Upravljanje obilnih bogastev
ni nujno kaj bolj enostavno od upravljanja primanjkujočih bogastev, saj vemo, da je treba, na primer
v pridobivanje zaupanja ali znanja vložiti veliko prizadevanj in naporov, s katerimi je zaradi njihove
omejenosti smiselno ravnati premišljeno. Če povzamemo: gospodarski vidik kot prvi steber socialne
ekonomije se nikakor ne nanaša le na dobiček ampak na pretehtano izbiro in uporabo diferenciranih
gospodarskih pravil za upravljanje različnih vrst bogastev, ki jih uporablja socialna ekonomija – med
njimi pa so tudi relativno redki viri, ki se morajo uporabljati dobičkonosno.
Drugi, socialni (oz. bolje »družbeni«) steber socialne ekonomije je namenjen aktiviranju neuporabljenih bogastev in njihovo povezovanje za doseganje socialnih (družbenih) učinkov. Socialni vidik se
nanaša na to, da morajo tovrstni projekti ustvarjati skupnostne učinke, ki si jih njihovi povzročitelji oz.
proizvajalci ne morejo povsem prisvojiti, ampak so njihovi produkti javni, se pravi v veliki meri na voljo
vsem drugim, ki si za te učinke niso prizadevali.
Tudi pri popularnem razumevanju socialnega aspekta socialne ekonomije pogosto prihaja do nesporazumov. Na eni skrajnosti izstopa prepričanje, ki ga je Horvatova (2007) odkrila v pogovorih
»z vodilnimi«, da socialno ekonomijo razumejo le kot različico »sociale, ki bi bila za občine nova
obremenitev« (Horvat, 2007). Na to opozarja tudi Veselova (2010) v svojem komentarju predloga
zakona o socialnem podjetništvu: »V našem prostoru vsebine zajete s pojmom socialna ekonomija
ne dojemamo kot drugačno ekonomijo, temveč jo ožimo in odrivamo v marginalnost oz. jo ekskluzivno namenjamo ogroženim skupinam (»sociali«, op. RB). Menim namreč, da organizacije socialne
ekonomije niso namenjene le tem skupinam temveč predstavljajo alternativo za vse tiste, ki niso
zmožni ali pripravljeni delovati v polju klasičnih kapitalskih organizacij na osnovi visoke profitnosti.«
Pri socialni ekonomiji »gre za drugačno ekonomijo, ki se je začela pojavljati v 19. stoletju, po Evropi,
pa tudi pri nas. Kot odgovor na 'krizne' razmere, v katerih so živeli delavci v Angliji, so nastale različne organizacije vzajemnega tipa in različne organizacije podpornega tipa, pa tudi prve zadruge…
Tudi drugod po svetu so nastajale različne delavske organizacije, ki so temeljile na vzajemnosti in
solidarnosti. Že res, da je skupna točka vseh teh organizacij podjetnost tistih, ki so se organizirali in
ki to počno še danes, le da podjetnost in podjetništvo nista osnovna cilja, ki bi vodila kreatorje teh
alternativ« (Vesel, 2010).
V Sloveniji nastajajoči koncept socialnega podjetništva (v povezavi s pripravo področne zakonodaje) po njenem mnenju zožuje razumevanje socialne ekonomije. Socialno podjetništvo je ožja oblika
socialne ekonomije, ki ima še največ klasičnih gospodarskih atributov. Klasična »sociala« pa po tem
razumevanju, ki ga ponazarja spodnja slika 3, ni del socialne ekonomije, ker je zanjo značilno aktivno
upravljanje bogastev, pri klasični »sociali« (»miloščinski koncept«; Vesel, 2010) pa je najbolj značilna
ravno njena pasivnost.
Če torej povzamemo: povsem primerno bi bilo postaviti tako, da je socialna ekonomija popolno nasprotje tako krematizmu kot tudi klasični sociali, se pravi, da mora ležati nekje med njima. In naprej,
socialno podjetništvo ter klasična sociala sta potemtakem skrajni perspektivi socialnega razvoja.
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Slika 3: Dvodelno razumevanje socialne ekonomije
Ekonomija relativne redkosti

Ekonomija relativnega obilja

Kot kaže zgornja slika je treba socialno ekonomijo razumeti širše od socialnega podjetništva. Vzemimo: sistemi lokalne menjave in uporabe lokalnega denarja so del socialne ekonomije, vendar se
odvijajo mimo zasebno dobičkovnega motiva. Ali drug primer: velik del lokalne ekonomije se smatra
kot »nemenjalna ekonomija«, v smislu, da ne proizvaja dobrin, ki se menjavajo na svetovnem trgu, kot
trgu v edinem pravem pomenu besede, in v tem smislu lokalna ekonomija v precejšnji meri spada v
netržno dejavnost.
Zgornjo ponazoritev je treba razumeti kot odziv na ozko kapitalski koncept socialnega podjetništva
(Vesel, 2010), ki ga postavlja aktualni predlog zakona o socialnem podjetništvu. Konvencionalno
razumevanje socialne ekonomije je po opozorilu Zdenke Kovač v EU drugačno, saj vanj uvršča pet
temeljnih pojavnih oblik, poleg socialnih podjetij, še kooperative, društva, fundacije in vzajemne družbe, tako da pojem »socialno podjetništvo« sploh ni izpostavljen oziroma je mišljen drugače, kot duh
podjetnosti, ki sam po sebi ne predpostavlja motiva dobička ampak motiv inovativnega spreminjanja
obstoječega stanja.
Razlika med konceptom socialnega podjetništva in socialne ekonomije postane še bolj razviden,
ko uvedemo tretji steber socialne ekonomije, o katerem pa je precej manj soglasja, kateri naj bo.
Nekateri (Kovač, Klužer, 2010; SVLR, 2007; Miloševič, 2007; Hazl, 2007; Tommasini, 2007; Westall,
2001) zagovarjajo, naj bo to avtonomija izvajalca projektov socialne ekonomije in uporabnikov njenih
produktov. Avtonomija je mišljena kot večja dohodkovna neodvisnost udeležencev projektov socialne
ekonomije, kot neodvisnost teh projektov od trga in državnih subvencij (neodvisnost od trga ne zahteva tržno abstinenco ampak le, da je tržni nastop sprejemljiv le, kadar lahko enakopravno kreiramo
pogoje tega nastopa; analogno, neodvisnost od državnih subvencij ne zahteva abstinence od državnih transferov ampak tak način njihovega dodeljevanja, ki prejemnika ne spravlja v odvisen položaj).
Avtonomija je kot steber socialne ekonomije mišljena kot celostno opolnomočenje vključenih, da
lahko uveljavljajo svojo svobodo in sami določajo rešitve za svoje (lokalne) zadeve.
Nekateri pa nasprotno predlagajo naj kot tretji steber socialne ekonomije obravnavamo »inovativnost«. Inovacije in med njimi posebej »socialne inovacije« (kot Peter Drucker v šestdesetih letih ali
Pierre Rosanvallon in Jacques Attali v sedemdesetih) naj bi podpirale socialno ekonomijo, ker njeni
projekti uspejo najti rešitve, kjer jih država niti trg nista znala. Menim, da je pojem »inovativnost« upo-
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rabljen v tem smislu, zlorabljen, saj slepota trga in države za nekatere socialne resurse in za nekatere
socialne potrebe ni posledica njune neinovativnosti ampak enostranskosti.
Spet tretji se zavzemajo, da bi socialno ekonomijo obravnavali kot oprto na steber, ki ga predstavlja etika. Konvencionalno se ekonomija in etika obravnavata ločeno. Ekonomika se tiče objektivne
realnosti, etika se tiče moralnih presoj o tem kaj je prav. Po Hayeku (1992) je za podjetnika najbolj
etično, če je učinkovit; po njegovem radikalno ekonomističnem stališču neučinkovitost pomeni odpovedovati se skrbi za druge. Takšno gledanje ni prevladalo. Zadnja desetletja postajajo ekonomska
vprašanja vse bolj prepoznana kot v osnovi etična vprašanja. Med ekonomsko in etično presojo ni
več kontradikcij, kar dokazuje porajanje etične potrošnje ali družbene odgovornosti podjetij (Peitersen, Arvidsson, 2010). Poudarimo, da družbena odgovornost podjetij seveda ni nujno posledica višje
zavesti vodilnih v teh podjetjih ampak spremenjenih pogojev njihovega delovanja. Arvidsson (2006)
potrditev za takšno trditev vidi v vse večji soodvisnosti podjetij, ki delujejo povezana v mrežah in so
skupaj zaslužna za uspeh pod pogojem, da uspejo med sabo razviti ustvarjalno sodelovanje in zaupanje. Tako etične zahteve vstopajo neposredno v proizvodni proces in so postale celo ključen dejavnik ekonomske produktivnosti. S tem, ko člani mreže med sabo ustvarijo »skupen družbeni svet«
se porodi tudi etični presežek glede na to, kar bi jim bilo dosegljivo, če bi delovali ločeno. A ravno to
pomeni, da je uvajanje etike kot tretjega stebra socialne ekonomije nepotrebno, ker so vse njegove
kohezivne vsebine povzete že v prvem stebru, ki se nanaša na socialni vidik (»skupni svet«). Tudi
vsaka gospodarska dejavnost mora biti etična že v okviru zahtev predpisov, ki so jih zavezani spoštovati kar pomeni, da so etične vsebine v minimalnem obsegu vsebovane tudi že v gospodarskem
stebru socialne ekonomije in jih v tem okviru zato brez podvajanja ni moč obravnavati posebej.
Na podlagi podanih argumentov se socialna ekonomija lahko utemeljeno razume kot preklada, ki
sloni na treh stebrih ali ekvivalentno ponazorjeno, le bolj primerno za slikovni prikaz, izhaja iz presekov treh glavnih kategorij, gospodarske, socialne in avtonomne, kot to prikladno prikazuje Vennov
diagram socialne ekonomije v Sliki 3. Socialna ekonomija v prispodobi preklade ali preseka je primerna za razlago pojma, ki obstaja le kot hibridna oziroma sestavljena kategorija. V nobenem projektu socialne ekonomije ne sme manjkati nobena od treh glavnih kategorij, drugače v doslednem
pomenu ne moremo govoriti o projektu socialne ekonomije. Ali obratno, projekt socialne ekonomije
bo tem bolj razvojno zanimiv za regijo kolikor bolj prostrane preseke zagotavljajo projekti oz. čim bolj
skladno trije »stebri« podpirajo preklado socialne ekonomije.
Socialni, gospodarski in avtonomni projekti sami zase neposredno ne morejo proizvajati učinkov
socialne ekonomije. V ta namen se morajo povezati med sabo. Ko se gospodarski motivi razvoja
povežejo s socialnimi in v enakopravnem sodelovanju ustvarjajo gospodarske in socialne učinke,
imamo opraviti s klasičnim socialnim podjetništvom. Gospodarski projekti, ki poleg dobička zasledujejo tudi cilje ohranjanja svoje samostojnosti, se uresničujejo kot projekti namenjeni gospodarski
avtonomiji. To so vzemimo vsi samo-oskrbni projekti kot na področju zagotavljanja prehranske varnosti ali energetske samozadostnosti in tudi gospodarski projekti namenjeni varovanju okolja. V tej
skupini so projekti, ki jih sicer vodi motiv dobička vendar pogojeno s trajnostno izrabo bogastev, kjer
so dolgoročni učinki v ospredju.
Tretja možnost povezovalnih projektov med kategorijami socialne ekonomije, je spodaj prikazana kot
presek med njenimi socialnimi in avtonomnimi vsebinami. Ta presek zajema projekte, namenjene
uresničevanju socialnih (družbenih, skupnostnih) učinkov le pod pogojem, da to prispevajo k neod-
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visnosti tako preskrbovalcev kot uporabnikov storitev. Med projekti ne bi mogli najti takšnih, ki jih poznamo pod slabšalno razumljenim pojmom »sociala«, ki uporabnike socialnih storitev dela pasivne
in odvisne od socialnih storitev ter pogojev pod katerimi se le-te preskrbujejo. Tovrstni projekti socialne ekonomije zagotavljajo avtonomijo z enostavno taktiko, namreč tako, da uporabljajo predvsem
nezaposlene lokalne socialne potenciale, da z njimi zadovoljujejo predvsem nezadovoljene socialne
(družbene) potrebe.
Slika 4: Tridelno presečno razumevanje socialne ekonomije

Socialna ekonomija se na koncu, gledano ožje, nanaša na presek med socialno podjetniško, gospodarsko avtonomno ter socialno avtonomno učinkujočimi projekti. Sami po sebi, dokler se ne povežejo med sabo, so ti projekti zgolj njeni primitivni zametki. Po tem je socialna ekonomija celostna
kategorija, ki je ni mogoče neposredno uresničevati ampak se lahko porodi le integralno med sicer
zelo različnimi in medsebojno dokaj neodvisnimi prizadevanji, ki jo vsako na svoj način uveljavljajo.
Po posvetovanju z Jadranko Vesel predlagam tudi širše razumevanje pojma socialna ekonomija, ki
zajema vsa dvojno in trojno presečna območja, ne le osrednjega, saj to, razen zadnje trditve, ki pa
je pomembna šele pri oblikovanju politik, v osnovnem razumevanju pojma kot presečnega, ne bi
spremenilo ničesar.
V zvezi z razumevanjem socialne ekonomije se zdi potrebno pretehtati mnenje, da je socialna ekonomija nižje produktivna. To je sicer res, vendar, če smo dosledni, za socialno ekonomijo preprosto ni
bistveno. Socialne ekonomije kot drugačne vrste ekonomije od običajne tržne ekonomije ne smemo
ocenjevati po tržnih kriterijih. Pomembno je razumeti, da socialna ekonomija v lokalni skupnosti rešuje več problemov hkrati (dodana vrednost, vključevanje izključenih, oživljanje tradicije, aktivira lokalne
vire), ko svoje temeljne resurse črpa iz lokalnega okolja in svoje rezultate v glavnem plasira nazaj v
lokalno okolje. Nizko profitno stopnjo odtehtajo relativno dobro plačane službe (glede na to kar zagotavljajo socialni transferi), razširjena reprodukcija proizvodnih obratov in predvsem to, da dodana
vrednost večinoma ostane v okvirih lokalne skupnosti, regije. Socialna podjetja so večinoma delovno
intenzivna, delovna mesta, ki jih ustvari pa so razmeroma poceni. Večina ustvarjene dodane vrednosti je netržne, ker proizvajajo javne dobrine, zato je njena dodana vrednost pogosto nematerialna in
pripada celotni skupnosti, nihče posamično si njenih učinkov ne more prisvojiti – kar pomeni, da je
zelo produktivna, če njeno produktivnost merimo dovolj široko, da zajamemo tudi ugodne stranske
učinke, ki so pri kriteriju gospodarske učinkovitosti povsem zanemarjeni. Neka švedska študija tako
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ugotavlja, da netržne dejavnosti na zavarovanih območjih narave ustvarijo 40 odstotkov javnih dobrin, prejmejo pa samo odstotek javnih subvencij. Če bi produktivnost socialne ekonomije merili z
njej prilagojenim merilom, ki bi upoštevalo tudi njene pozitivne stranske in dolgoročne učinke, meni
Zdenka Kovač, bi verjetno bila slika o produktivnosti socialne ekonomije precej drugačna.
V EU socialna ekonomija v povprečju prispeva 10% BDP in zaposlenosti (v Franciji 12%, v Španiji 14%,
v najbolj socialno razvitih regijah tudi do 30%; Miloševič, 2007), v Sloveniji pa socialna ekonomija prispeva le okoli 2,5% BDP (Kovač, Klužer, 2010). Če bi v Pomurju glede na sedanje stanje le podvojili
zaposlovanje v socialni ekonomiji, bi lahko bilo v njej zaposlenih okoli 5000 oseb. S pomočjo ocen,
ki jih poda Vanja Hazl (2007) ocenjujem, da en zaposleni hendikepirani (invalid) v socialni ekonomiji
ustvari 1.000 evrov dodane vrednosti na mesec. V ta znesek je vključenih 300 evrov subvencij, od
tega le 60 evrov neposredno iz proračuna, preostanek so zadržani prispevki, ki jih invalidskim podjetjem ni treba vplačati v proračun. Če bi za vse zaposlene v socialni ekonomiji veljali enaki zneski,
bi to v Pomurju letno dodatno ustvarilo za 60 milijonov evrov dodane vrednosti, ali 5% regionalnega
BDP – to pa je glede na nerealno predpostavko le spodnja meja neizrabljenih možnosti.
Če bi dosegli zaposlenost v socialni ekonomiji na ravni povprečne v EU bi to ustvarilo v regiji 10%
BDP. Potenciali so v regiji sicer večji, če med novo zaposlene v socialni ekonomiji prištejemo še upokojence (aktivna starost), kmete, ki bi jih dozaposlili z dopolnilnimi dejavnostmi, ženske in priseljence
iz urbanih sredin. Slednji so posebej zanimivi, ker so v pogledu BDP visoko produktivni za regijo, saj
ob normalnih možnostih zlahka ustvarijo vsaj po pet tisoč evrov mesečno dodane vrednosti. V takem
primeru bi bil potencialni učinek socialne ekonomije v Pomurju okoli 15%, kar pa je še vedno pol manj
od dosežkov regij, ki so na področju socialne ekonomije danes najbolj razvite. Socialna ekonomija torej predstavlja realen potencial in realno ekonomsko moč tudi, če jo merimo v kategorijah BDP, ki pa
kot rečeno, ni najbolj bistvena za ugotavljanje njenega resničnega pomena in možnega prispevka.

4. Izbor prioritet socialne ekonomije v Pomurju
Nazadnje so bile zgoraj predstavljene analitične ugotovitve in definicijske razjasnitve uporabljene za
pripravo evalvacijskega orodja, ki bo skladno z doslej ugotovljenim lahko prispeval k razločevanju
pobud projektov socialne ekonomije po njihovi primernosti s stališča celostnosti njihovih predvidenih
učinkov. S tem novo razvitim orodjem je mogoče prispevati k temu, da bo izbor prednostnih projektov
socialne ekonomije, torej gledano »od spodaj navzgor« skladen s konceptualno zamislijo, podano
v prejšnjih poglavjih, v katerih je bila izpostavljena problematika obravnavana v smeri »od zgoraj
navzdol«.
V skladu z heterogeno in več-nivojsko opredelitvijo socialne ekonomije moramo začeti njene prioritete raziskovati sredinsko, torej v enem od njenih treh dvodelno presečnih območij v Sliki 3. Pravzaprav vseeno v katerem, saj je v vsakem primeru treba upoštevati vse tri vidike – gospodarskega (G),
socialnega (S) in avtonomnega (A).
V pričujočem poizkusu začnemo v presečnem polju socialne avtonomije, kar narekujejo proučiti
neizrabljene potenciale in potrebe regije na področju socialne ekonomije. Poleg tega je bila leta
2007 v okviru Projekta priprave strokovnih podlag za izdelavo Operativnega programa socialnega
podjetništva v Pomurju (SVLR, 2007) že izdelana uvodna analiza prostih resursov in potreb v regiji,
na katero se je bilo mogoče nasloniti.

Strokovna tematska konferenca SOCIALNO PODJETNIŠTVO – IZZIVI IN PERSPEKTIVE  Zbornik prispevkov

47

Evidentiranje potreb in potencialov regionalne socialne ekonomije je potekalo v več smereh. Osnovno izhodišče je bilo poročilo raziskave iz leta 2007, po kateri smo za evidentiranje uporabili več virov
(Čufer, Gerjevič, Hazl, Horvat, Miloševič, Sardelič, Tommasini). Poleg teh smo v pregledu upoštevali
tudi novejšo študijo (Kovač, Klužer, 2010) in nedavno objavljeno poročilo SVLR (2010a). Po pregledu
literature in razpoložljivih uradnih gradiv je bil pripravljen preliminaren seznam regionalnih potreb in
potencialov, ki je bil na projektnih delavnicah predstavljen akterjem s področja socialne ekonomije v
Pomurju. Dopolnjen seznam je bil nato primerjan z okoli dvajsetimi projektnimi idejami. Te so bile same
že pripravljene tako, da so opredelile potenciale, ki jih bodo s svojimi projekti aktivirale, in tudi potrebe,
k zadovoljevanju katerih bi realizacija idej prispevala. Nazadnje je bil regionalni seznam potreb in potencialov socialne ekonomije preverjen še v intervjujih s ključnimi regionalnimi akterji socialne ekonomije.
Regionalne potenciale socialne ekonomije si lahko predstavljamo kot začetne vzvode projektov socialne ekonomije, nezadovoljene potrebe pa kot področja, na katere bodo vzvodi na koncu učinkovali.
Potenciali so mišljeni kot začetni oz. vhodni vidiki socialne ekonomije, potrebe pa kot končni ali izhodni vidik socialne ekonomije. Tako sama socialna ekonomija tiči med njima, kot vmesni proces, ki
prve (potenciale) predela v druge (zadovoljevanje potreb). Po tej logiki lahko predhodno oblikovani
seznam regionalnih potencialov in potreb uredimo v klasično vhodno-izhodno ali input-output matriko, kjer so potenciali navedeni v vrsticah, potrebe pa v stolpcih matrike.
Seznam regionalnih potreb in potencialov socialne ekonomije je tako na koncu urejen v posebni matriki (Tabela 1) in sicer le na najvišji ravni skupin potreb/potencialov. Vsaka postavka v matriki potreb
in potencialov je razdelana na dveh ravneh (v Tabeli 1 je prikazana le višja, agregirana raven). Na nižji
ravni kvalificirana so potrebe in potenciali razvrščeni glede na to ali spadajo v gospodarski, socialni
ali v avtonomni steber socialne ekonomije.
Z matrično ureditvijo so regionalni potenciali socialne ekonomije obravnavani v povezavi z njenimi
potrebami. Matrična ureditev poda okvir za sistematično proučevanje tega, katere potenciale nek
konkretni projekt socialne ekonomije izrablja (bolje) in kako to prispeva k boljšem zadovoljevanju
vsake od navedenih potreb socialne ekonomije (po smeri prispevka pozitivno/negativno in po njegovi intenzivnosti zelo/srednje/malo).
Tabela 1: Matrika potencialov in potreb socialne ekonomije v Pomurju - osnutek
Potrebe
socialne
ekonomije

Storitve
za
ranljive
družbene
skupine

Storitve
neogroženim
skupinam

Ohranjanje
podeželske
dediščine

Ekološke in
komunalne
storitve

Podpora
razvoju
sektorja
socialnega
podjetništva

Podpora
javnemu
sektorju

Skoncentrirani prosti
potenciali *

+/0/-

+/0/-

+/0/-

+/0/-

+/0/-

+/0/-

Endogeni potenciali regije

+/0/-

+/0/-

+/0/-

+/0/-

+/0/-

+/0/-

Brezposelni

+/0/-

+/0/-

+/0/-

+/0/-

+/0/-

+/0/-

Sinergija s povezanimi
dejavnostmi

+/0/-

+/0/-

+/0/-

+/0/-

+/0/-

+/0/-

Nematerialni potenciali

+/0/-

+/0/-

+/0/-

+/0/-

+/0/-

+/0/-

Potenciali
socialne
ekonomije

Vir: Prilagojeno po Radej, 2010. Opomba: *Vsak regionalni potencial, ki ga aktivira neka projektna ideja, šteje dvojno,
če se nahaja na obmejnem ali nekem drugem območju, kjer so neizkoriščeni potenciali skoncentrirani.
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Končne ugotovitve vrednotenja projektnih idej socialne ekonomije s stališča njihove prioritetnosti so
lahko pridobljene različno glede na način sinteze zbranih ocen projektnih vplivov v zgornji matriki potencialov in potreb. Vedno ima prednost projektna ideja, ki obeta več pozitivnih vplivov. Vendar mora
biti pri vrednotenju ključnega pomena tudi razporeditev vplivov, ki mora biti enakomerna na vse tri
stebre socialne ekonomije (A, S, G). Najvišjo raven primerjalnega vrednotenja projektnih idej dosežemo, če uspemo prikazati navzkrižne vplive, namreč kako v nekem projektu aktiviranje potencialov,
ki spadajo v en steber socialne ekonomije vplivajo na zadovoljitev potreb nekega drugega stebra
socialne ekonomije. Takšen navzkrižen pogled za ocenjevanje projektnih idej je nujen, ker pove,
kako velike in močne so presečne površine med glavnimi sestavinami socialne ekonomije. Tak pogled pri vrednotenju je nujen zaradi privzete opredelitve socialne ekonomije, drugače prioritetizacija
projektnih idej ne bi bila skladna z razumevanjem problematike socialne ekonomije. Pri navzkrižnem
vrednotenju projektnih idej so prednostne tiste projektne ideje, ki obetajo najbolj presečne učinke.
Z navzkrižnim ocenjevanjem vplivov realizacije predloženih projektnih idej dobimo vpogled v to, kar
je jedro socialne ekonomije. Ne počnemo nečesa samo, da dosežemo svoje primarne cilje, ki so
bodisi le gospodarski, le socialni ali le avtonomni, ampak da se pri doseganju svojih primarnih ciljev
oziramo tudi na posredne učinke, ki jih ima naše početje na druga področja socialne ekonomije in
regionalnega razvoja, ki so nam samim morebiti manj pomembna, so pa ključna za koga drugega.
V takšni presečni miselnosti, ki izraža integralno skrb za drugega, ne samo za socialno šibkega, tudi
za podjetnika in tudi za avtonomista, je sàmo jedro ali izvirna substanca kategorije, ki jo označuje
pojem socialna ekonomija.
Predlagana metodologija prioritetizacije je tudi teoretično utemeljena. Spada med mezoskopske metodologije, ki jih v zadnjem desetletju razvijajo na področju teorije kompleksnosti Dopfer, Potts, Fosters; Easterling; Kok, Gells; Rotmans, Weaver, v Sloveniji gl. Radej (2008). Ta metoda se uveljavlja
za raziskavo družbenih pojavov in kombinira mehke (subjektivne) in trde (objektivne) prijeme ter nediskriminatorno uporablja znanje različnih disciplin (ekonomije, sociologije, naravoslovja, humanistike). V metodologiji družbenega raziskovanja, v filozofiji znanosti in v teoretični sociologiji (Bourdieu,
Wacquant, Wallerstein) se uveljavlja prepričanje, da so mezoskopske metodologije za družbene raziskave ne samo povsem primerne ampak zaradi svojih posebnosti, pogojenih z njihovo vmesnostjo
in sredinskostjo, bistveno ustreznejše od standardnih metod mikroskopskega ali makroskopskega
raziskovanja. Vsaj v predlagani obliki je njena prednost, da je povsem enostavna in ne zahteva ekspertnega znanja, da bi jo uporabili.
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V. EVROPSKI SOCIALNI SKLAD IN SOCIALNA
EKONOMIJA V SLOVENIJI
Urška Kavčič, Polona Samec, Služba za Evropski socialni sklad, Ministrstvo za delo, družino
in socialne zadeve
Povzetek: Avtorici v prispevku podata pregled namenov in dosežkov projektov socialne ekonomije, ki se financirajo po razpisih Ministrstva za delo iz sredstev Evropskega socialnega sklada. Iz tega pregleda izdvojita nekatere primere dobre prakse. Zaključita s predstavitvijo načrtov ministrstva na tem področju v bližnji prihodnosti.

Socialna ekonomija v Sloveniji ima že dolgoletno tradicijo predvsem v obliki invalidskih podjetij in
zadrug, pojavlja pa se tudi v drugih pravno organizacijskih oblikah, kot so društva, zasebni zavodi,
ustanove. Že kratek pregled obsega storitev, ki jih pokrivajo tovrstne organizacije drugje po Evropi
pove, da je pri nas ta sektor precej nerazvit ter da ponuja še mnogotere možnosti razvoja. Dejstva, da
skladen razvoj Slovenije ne bo mogoč brez razvijanja novih oblik moderne socialne ekonomije, so se
in se vedno bolj zavedajo tudi načrtovalci politik, ki so krepitev in razvoj socialne ekonomije vključili
v strateške razvojne dokumente. Državni razvojni program RS za obdobje 2007-2013 na primer v
prvo vrsto postavlja politično in gospodarsko vizijo Slovenije kot socialno tržno gospodarstvo, ki bo
povezalo liberalno in tržno gospodarstvo z gospodarsko učinkovito in prilagodljivo, toda socialno in
partnersko državo.
V zadnjih dveh letih je k vedno večjemu zanimanju za pospešitev razvoja socialne ekonomije v Sloveniji zagotovo pripomogla tudi finančna in ekonomska kriza, saj na podlagi vzora drugih evropskih
držav, ponuja nove razvojne in zaposlitvene možnosti, predvsem v oziru reševanja najobčutljivejših
socialnih in ekonomskih vprašanj.
Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve je aktivnosti za razvoj in podporo socialni ekonomiji
predvidelo že pri pripravi Operativnega programa za razvoj človeških virov za obdobje 2007-2013, ki
se financira iz sredstev Evropskega socialnega sklada (ESS). Skupni cilj operativnega programa je
doseganje večje zaposlenosti, socialne vključenosti, višjega življenjskega standarda ljudi ter zmanjšanje regionalnih razlik, kar bo moč doseči s povečanim vlaganjem v ljudi, katerih človeški kapital bo
zagotavljal večjo stopnjo inovativnosti, zaposljivosti in gospodarske rasti. Na tej podlagi je v okviru 4.
razvojne prioritete »Enakost možnosti in spodbujanje socialne vključenosti« in prednostne usmeritve
4.1. »Enake možnosti na trgu dela in krepitev socialne vključenosti« v letu 2009 objavilo javni razpis
za spodbujanje razvoja socialnega podjetništva in za ta namen zagotovilo finančna sredstva v višini
2 milijona EUR. Razpisana sredstva so zadostovala za devet projektov, za katere je strokovna komisija ocenila, da so se s svojimi načrti in idejami najbolj približali zastavljenemu cilju razpisa. Izbrani
sofinancirani projekti razvijajo tržne dejavnosti, kot so prodaja blaga ali storitev in hkrati ustvarjajo
delovna mesta za težje zaposljive ciljne skupine. V okviru razpisa ranljive ciljne skupine predstavljajo
osebe starejše od 50 let, mladi do dopolnjenega 25. leta starosti brez ali z nizko stopnjo izobrazbe,
pripadniki romske skupnosti, bivši odvisniki, vključeni v programe rehabilitacije, bivši kaznjenci, migranti in begunci. V prvi fazi projekti predvidevajo razvoj ali širitev svoje tržne dejavnosti za izvajanje
katere usposabljajo predstavnike iz ranljivih ciljnih skupin. Tistim najbolj usposobljenim bodo nato za
najmanj eno leto zagotovili zaposlitev za polni delovni čas.

Strokovna tematska konferenca SOCIALNO PODJETNIŠTVO – IZZIVI IN PERSPEKTIVE  Zbornik prispevkov

51

Izbrani izvajalci projektov s svojimi dejavnostmi posegajo na zelo različna področja. Nekateri projekti so inovativni in uvajajo nove prakse na področja, na katerih v Sloveniji še ni bilo veliko storjenega, medtem ko drugi nadgrajujejo dejavnosti, ki se že izvajajo. Tako na primer je v okviru razpisa
podprto področje delovanja tako imenovanih socialnih servisov, ki zagotavljajo pomoč na domu
starejšim. Vzpostavitev specializirane mobilne službe je, kot nadgradnja obstoječi dejavnosti omogočila, da starejši ljudje, ki živijo doma in potrebujejo pomoč, še naprej lahko ostanejo v domačem
okolju, delo svojcev, ki trenutno skrbijo zanje pa se razbremeni oz. jih dopolni s specifičnimi, bolj
strokovnimi znanji.
Nove prakse na področju turizma in turistične ponudbe uvaja projekt Slovenskega združenja za
duševno zdravje Šent, ki z ustanovitvijo »turistične agencije za vse« prinaša specializirano turistično
ponudbo in programe za invalidne osebe in osebe s posebnimi potrebami. Prijavitelj namreč ugotavlja, da je le to niša v turistični ponudbi in da se zaposleni v turistični dejavnosti srečujejo z velikim
pomanjkanjem znanja in veščin pri obravnavi gostov, ki imajo drugačne potrebe.
Inovativnih in okoljsko naravnanih projektov, katerih cilj bo zmanjševanje količin odloženih odpadkov
in varovanje naravnih virov se lotevajo kar trije izbrani projekti. Okoljsko raziskovalni zavod iz Slovenskih Konjic je z vzpostavitvijo centra ponovne uporabe, kosovnim odpadkom dal novo vrednost oz.
»drugo življenje«. Pohištvo, športne rekvizite, gospodinjske aparate, ipd. z inovativnimi metodami obnavljajo, popravijo in jih spravijo v stanje, ki je primerno za ponovno uporabo ter jih prodajajo novim
uporabnikom po simbolični ceni. Predelani produkti so, s svojimi simboličnimi cenami, namenjeni
predvsem socialno šibkejšim družbenim skupinam.
Društvo projekt človek nadaljuje svojo uspešno prakso pomoči osebam s težavami zaradi dolgotrajne uporabe prepovedanih drog. Svoji dejavnosti dodajajo še eno stopničko pri dokončni reintegraciji
bivših odvisnikov v družbo, in sicer na način, da jih vključujejo v proces ekološke in varčne predelave
odpadnih materialov. Le te predelujejo v uporabne predmete nove namembnosti, ki jih nato prodajo
na trgu. Tri osebe so se v okviru projekta že zaposlile. Tretji projekt, ki bi ga po svoji vsebini lahko
uvrstili med ekološko in trajnostno naravnane projekte pa izvaja društvo za pomoč in samopomoč
brezdomcev Kralji ulice, ki v okviru projekta »Stare stvari v novem obtoku« razvija model humanitarne posredovalnice rabljenih predmetov kot obliko socialnega podjetništva. Brezdomne osebe, ki so
vključene v usposabljanje in zaposlitev v kombinaciji z vzporednimi socialnimi programi, ki omogočajo nastanitvene kapacitete, učinkovito nudijo možnost reintegracije brezdomcev. Z zaposlovanjem
v socialnem podjetju je omogočena reintegracija socialno izključenih skupin tako v polje plačanega
dela, kot tudi v širšo družbo.
Razvojno priložnost, ki jo prinaša socialna ekonomija, je čutiti tudi v podprtih projektih, ki se izvajajo
v Pomurju, regiji z nadpovprečno stopnjo brezposelnosti. Že sami prijavitelji projektov so pri prijavi
na javni razpis izpostavili posebne okoliščine Pomurske regije, oba projekta, ki se izvajata pa odlikuje
iskanje t.i. tržnih niš. V društvu Mozaik s svojim projektom učinkovito prispevajo k reševanju problema zaposlovanja in socialnega vključevanja ranljivih družbenih skupin v dejavnostih, ki temeljijo
na izkoriščanju naravnih in kulturnih danosti ter so usmerjeni predvsem v ekološko predelavo živil.
Naravne danosti regije izkorišča tudi projekt, ki ga izvaja Biotehniška šola Rakičan, ki je usposobila
in že zaposlila osebe za pridelavo in predelavo zdravilnih zelišč. Njihovi načrti segajo tudi preko mej
izvajanega projekta, saj načrtujejo vzpostavitev večjega zeliščarskega parka.
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Predstavljene uspešne prakse, ki so se razvile v okviru razpisa, dajejo razlog za načrtovanje novega razpisa za spodbudo socialnemu podjetništvu, ki ga v okviru Operativnega programa za razvoj
človeških virov na ministrstvu načrtujemo v letu 2011. Razpis bo namenjen podpori za nadaljevanje
izvajanja uspešnih praks, prav tako pa bo dana priložnost tudi novim idejam in pobudam.
V tem letu smo na ministrstvu izvedli še en javni razpis, ki bo podprl tako dobre prakse kot inovativne projekte na področju socialnega vključevanja in zaposlovanja. Cilj javnega razpisa je izboljšanje
zaposljivosti in socialne vključenosti ranljivih skupin ter ustvarjanje delovnih mest zanje. Razpis je
namenjen tistim, ki imajo praviloma kombinacijo več značilnosti, ki jim poslabšujejo položaj na področju zaposljivosti in jim onemogočajo uspešno vključevanje na trg dela in zaposlovanje. Socialna ekonomija igra, na podlagi pregleda prijavljenih projektov, eno ključnih vlog pri učinkovitem socialnem
vključevanju. Predlogi projektov uvajajo različne tržne storitve, kar nekaj izmed njih je namenjenih
pridelavi in predelavi ekoloških prehrambenih izdelkov, skrbi za ohranjanje in uporabo tradicionalnih
obrti, nadgradnji socialnih servisov za pomoč na domu, trajnostnemu okoljskemu razvoju in skrbi
za zmanjšanje onesnaževanja okolja z uvajanjem uporabe posode za večkratno uporabo na javnih
prireditvah, spet drugi pa so usmerjeni npr. v predelavo rabljenih oblačil.
Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve se dejavno vključuje tudi v delo mednarodnih organizacij, ki se ukvarjajo s področjem socialne ekonomije. Tako je že v lanskem letu pri OECD, v
okviru programa LEED naročilo izdelavo študije, ki bo pokazala pravo smer za izboljšanje socialne
vključenosti z razvojem socialnega podjetništva predvsem na lokalni ravni. Priporočila študije bodo
vsekakor več kot koristna tako pri pripravi novih strateških dokumentov kot pri načrtovanju konkretnih
aktivnosti v prihodnje.
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VI. »PREK STVARI DO LJUDI«, SPODBUJANJE VKLJUČEVANJA BREZDOMNIH LJUDI PREK VZAJEMNIH ODNOSOV
MENJAVE V OKVIRU SOCIALNEGA PODJETNIŠTVA
Luna Jurančič Šribar, Kralji ulice
Povzetek: Skozi prispevek predstavljam projekt posredovalnice rabljenih predmetov Stara roba, nova raba, ki
smo ga razvili člani in članice Društva za pomoč in samopomoč brezdomcev Kralji ulice. Posredovalnica se
umešča v novo nastajajoče polje socialne ekonomije v Sloveniji in je primer povezovanja različnih družbenih skupin, ki sodelujejo pri socialno in okoljsko usmerjeni dejavnosti ter razvijajo kulturo ponovne uporabe. Osnovna
ideja projekta je prodaja rabljenih oziroma odvečnih stvari, ki jih podarijo posamezniki ali podjetja, pridobljena
sredstva pa se nameni za zaposlovanje brezdomnih ljudi. Na ta način se poleg socialne spodbuja okoljska
osveščenost ljudi, razbremenjuje se okolje, saj se uporabnim stvarem omogoči ponoven obtok. Obenem gre
pri nakupu rabljenih stvari v posredovalnici za prevrednotenje samega dejanja potrošnje, ki se usmeri v akt
solidarnosti oziroma »dajanja« v širšem družbenem smislu. V prispevku predstavljam kako se v praksi uresničujejo glavne smernice socialne ekonomije in razmišljam kakšne so možnosti ter načini vključevanja ene najbolj
izključenih skupin prebivalstva - brezdomnih ljudi v omenjeno področje.

1. Posredovalnica rabljenih predmetov kot prostor menjave
Projekt razvoja posredovalnice rabljenih predmetov Stara roba, nova raba, se je razvil na podlagi
potreb in spodbud članov in članic društva za pomoč in samopomoč brezdomcev Kralji ulice ter pobud širše javnosti ter podpornikov društva. S svojo usmerjenostjo se umešča v širše družbene okolje
kot odgovor na trenutne socialne, ekonomske ter okoljevarstvene potrebe, obenem pa je usmerjen v
prevrednotenje in osmišljanje same dejavnosti potrošnje. Osnova projekta temelji na konceptu sorodnih t.i. »dobrodelnih trgovin« (ang. Charity shops), ki so v različnih evropskih in ameriških državah
že del uveljavljene tradicije. Tovrstne trgovine vodijo nevladne organizacije z namenom pridobivanja
sredstev za svoje humanitarno delovanje. Osnovna ideja je prodaja rabljenih oziroma odvečnih stvari,
ki jih podarijo posamezniki ali podjetja. Na ta način se poleg socialne spodbuja okoljska osveščenost ljudi, razbremenjuje se okolje, saj se uporabnim stvarem, ki bi jih ljudje sicer zavrgli, omogoči
ponoven obtok. Zaposleni donirane stvari po potrebi obnovijo, da so za prodajo še bolj privlačne.
Cene predmetov se določajo glede na starost in kvaliteto v postopku strokovne ocenitve. Presežna
vrednost od prodanih predmetov se uporabi v skladu s primarnimi cilji ustanovitve (socialna integracija marginaliziranih skupin, razvoj humanitarne dejavnosti, ekološki cilji). Pri iskanju primernega
izraza za našo dejavnost smo se direktnemu prevodu iz angleščine izognili in se namesto za izraz dobrodelna trgovina odločili za posredovalnico rabljenih predmetov. Sodobni socialnovarstveni pristopi
so koncept dobrodelnosti presegli, saj med drugim temeljijo na iskanju virov moči v ljudeh samih, v
nasprotju z neenakovredno menjavo virov in medčloveških odnosov, ki jih v svojem bistvu spodbuja
dobrodelnost.
Osnova za delovanje posredovalnice; pridobivanje rabljenih oziroma odvečnih stvari, sicer ne temelji
na tržni menjavi, saj ljudje, ki se v projekt vključujejo kot darovalci/ke stvari v zameno ne pričakujejo
denarnega povračila kot je to v navadi denimo pri delovanju starinarnic. Kljub temu preko darovanja
predmetov za dejavnost posredovalnice vzpostavljajo določeno vez, osnovo za enakovreden odnos
menjave. Odpoved lastništvu nad stvarmi v tem kontekstu je izražanje solidarnosti, vendar za preje-
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mnike stvari pomeni obvezo, da bodo stvari uporabljene v skladu z zastavljenimi cilji (okoljevarstvenimi, skupnostno usmerjenimi).
Darovanje stvari v t. i. zahodni kulturi pomeni nekaj povsem drugega kot darovanje denarja, saj ima
denar veliko simbolno težo. Glede na to, da želimo s posredovalnico razvijati medosebne solidarnostne in vzajemne odnose, z neposrednim sprejemanjem denarja s strani podpornikov tega ne bi
spodbujali.
Denar v zahodnem ekonomskem sistemu predstavlja področje družbenih razmerij, ki so »inherentno
neosebni, prehodni, nemoralni in preračunljivi« (Bloch, Parry, 1989). Načeloma je ponudba denarja
kot daru za izražanje razmerja, ki naj bi bilo osebno, trajno, moralno in altruistično torej nekaj neprimernega. »Neprimernost očitno izhaja iz dejstva, da tukaj za denar 'naravno' okolje – ekonomija,
oblikuje avtonomno področje, na katerega se splošne moralne percepcije ne nanašajo« (Dumont,
1977).
Identiteti prejemnika/-ce in darovalca/-ke se v kontekstu darovanja denarja vzpostavljata na drug
način kot v kontekstu darovanja stvari, ki so namenjene nadaljnji uporabi v posredovalnici. Z darovanjem denarja se darovalec postavi v nadrejeno pozicijo, prejemnik pa je v pasivni poziciji človeka,
ki si s svojimi viri, znanjem in veščinami ni sposoben zagotoviti osnove za preživetje. Gre torej za
enostransko usmerjeno dejanje dajanja in ne za menjavo, saj darovalec/-ka ne pričakuje ničesar v
zameno od prejemnika/-ce. Donacija denarja v kontekstu odnosa do denarja, kot ga poznamo v zahodnih ekonomskih odnosih, za utrjevanje enakovrednih solidarnostnih vezi, torej ni primerna.
Drugi nivo delovanja posredovalnice – prodaja rabljenih stvari, temelji na denarni menjavi, vendar gre
pri tem za prevrednotenje samega dejanja potrošnje, ki je skozi nakup v posredovalnici usmerjeno v
akt solidarnosti oziroma »dajanja« v širšem družbenem smislu. Na ta način se spreminja sama kultura potrošnje; z nakupom v posredovalnici ljudje prispevajo tako k varstvu okolja kot tudi k opolnomočenju marginaliziranih ljudi, ustvarjajo se pogoji za solidarnostno sodelovanje med ljudmi. »Dobrine
so nevtralne, njihova uporaba je družbena, lahko se uporabijo kot ograje ali mostovi.« (Douglas, Isherwood 1996) Lahko ugotovimo, da imajo stvari tako moč izključevanja kot vključevanja v družbo.

2. Vzpostavljanje projektne skupine
Projekt se je razvijal postopoma, saj smo na podlagi večletnega terenskega in institucionalnega dela
z brezdomnimi ljudmi zaznali, da posledično, zaradi svojih značilnosti, ki so povezane z neugodno
življenjsko situacijo, sodijo v najbolj ranljivo skupino na področju zaposlovanja. Obenem smo imeli
prek individualnega dela s člani in članicami društva možnost v praksi spoznavati s kakšnimi težavami se soočajo pri kontaktih z zaposlovalnimi in drugimi institucijami, ko si želijo izboljšati svojo
življenjsko situacijo in se vključiti na delovno področje. Vse bolj se je začelo kazati, da okoliščine, ki
so med drugim posledica dolgotrajne ekstremne socialne izključenosti in vsakdanjega načina življenja brezdomnih ljudi (posameznikov status, težave pri prejemanju uradne pošte, slaba samopodoba
ljudi, ki med drugim ovira komunikacijo na uradih, nezaupanje v institucije …) ter zapleteni birokratski
postopki (izpolnjevanje obrazcev, zapleti pri prijavljanju stalnega bivališča, preobremenjenost uradnikov, premalo časa za individualno obravnavo, prelaganje odgovornosti med institucijami …) v veliki
meri otežujejo posamezniku, da bi se izvil iz kroga uličnega življenja. V društvu dosegamo social-
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no izključene ljudi, ki jih državne institucije zaradi različnih okoliščin ne (z)morejo vključiti. V okviru
programov, ki jih vzpostavljamo v društvu, pa obenem s člani in članicami društva gradimo zaupne
delovne in tudi prijateljske odnose, ki so podlaga za kakršnokoli nadaljnjo sodelovanje.
Projekt posredovalnice rabljenih predmetov in sorodni projekti socialne ekonomije odpirajo možnosti
za preseganje identitete marginaliziranih ljudi kot pasivnih, karitativne pomoči potrebnih akterjev, saj
z vključenostjo v socialno ekonomijo prispevajo k družbeno pozitivnim spremembam. Ljudje, ki so
zaposleni ali kako drugače vključeni v dejavnost posredovalnice delujejo solidarnostno do drugih
materialno depriviligiranih ljudi, saj se stvari prodajajo po nizkih, dostopnih cenah, dosedanje izkušnje kažejo, da v posredovalnici kupuje tudi veliko članov/ic društva Kralji ulice.
Za oblikovanje pozitivne identitete vključenih posameznikov in posameznic pa je osnova tudi primeren diskurz, ki se oblikuje oziroma se bo oblikoval v okviru zaposlovanja znotraj socialnih podjetji.
Diskurzi javne sfere lahko strukturno in ideološko jemljejo moč določenim skupinam ljudi, zato je
pomembno, da se sočasno z razvojem področja socialne ekonomije razvija tudi diskurz opolnomočenja.
Termin »težje zaposljiva oseba«, ki se uporablja v okviru zaposlovalnih institucij in deloma že tudi
v povezavi s socialnim podjetništvom, je del političnega diskurza v okviru obstoječega trga dela.
Izpostavlja predvsem nezmožnost posameznika/ce za vstop v obstoječi tržni sistem, zanemari pa
pomanjkljivost oziroma nezmožnost delovanja obstoječega ekonomskega sistema v prid vsem članom družbe. Podobno uporaba termina »prilagojena zaposlitev« v okviru socialnega podjetništva
predpostavlja posameznikovo nesposobnost za »normalno« zaposlitev in s tem tudi zanemarja celovit pogled na socialno ekonomijo kot dejavnik za doseganje pozitivnih družbenih sprememb v
širšem smislu.
V okviru projekta imamo v praksi možnost spoznavati, da tovrstna terminologija negativno vpliva na
posameznikovo samopodobo in doživljanje lastne umeščenosti v polje zaposlitve.

3. Umeščanje v lokalno skupnost in javni prostor
Poleg ciljne skupine brezdomnih ljudi je projekt že od začetka usmerjen tudi v povezovanje z
lokalno skupnostjo ter tudi širšo javnostjo. Projekt posredovalnice rabljenih predmetov, kot del
socialne ekonomije, razumemo in razvijamo kot simbolni in fizični prostor uveljavljanja in utrjevanja drugačnih oblik medčloveških odnosov kot jih spodbuja sedanji ekonomski sistem. Tovrstni
projekti se lahko torej umestijo »kot nasprotni pol praksam in strukturi prevladujoče kulture in
omogočajo alternativne oblike razmišljanja o temah revščine in brezdomstva« (Harter, Edvards,
idr… 2004). Projekta ne razumemo le v smislu omogočanja zaposlitve socialno izključenim skupinam – brezdomnim ljudem, temveč ga razumemo tudi v kontekstu omogočanja razvoja vzajemnih
in enakovrednih medosebnih odnosov, ki pomenijo doprinos tako za socialno izključene kot tudi
širšo skupnost. Predpogoj za tovrstno delovanje pa je, da se premaknemo od pogleda na brezdomne ljudi kot na nemočne žrtve, temveč začnemo razmišljati o organizacijskih, ekonomskih,
skupnostnih dejavnikih, ki omogočajo posameznikom in skupinam, da se povežejo; za preživetje
in doseganje sprememb v družbi.
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Projekt se je od začetka razvijal tudi kot odziv na potrebe in pobude širše javnosti oz. zunanjih podpornikov društva. Idejo sta k nam v različnih časovnih obdobjih prenesli dve novinarki1, ki sta imeli
možnost spoznati tovrstne trgovine v tujini.
Obenem pa so nam ljudje v društvo poleg oblačil, ki smo jih zbirali za brezdomne ljudi, samoiniciativno prinašali tudi druge stvari, ki jih niso več potrebovali (računalnike, tiskalnike, knjige …), vendar
so bile še povsem uporabne in bi jih bilo škoda zavreči.
Postopoma smo se najprej prek stojnic v središču mesta vključevali v lokalno okolje, predstavljali
ljudem našo dejavnost, ter se mrežili tudi z različnimi podjetji javnega in privatnega sektorja v namene pridobivanja stvari. Ko se je dotok stvari povečal do te mere, da jih nismo več mogli shranjevati
v skladiščem pod dnevnim centrom za brezdomne, smo v namene skladiščenja najeli garažo. Vsaj
enkrat mesečno smo se pred postavitvijo stojnice dobivali v garaži, pregledovali in ocenjevali stvari,
eden izmed posameznikov je pokazal tudi večje veselje do dela z rabljenimi stvarmi, ob koncih tedna
pospravljal garažo in pregledoval tudi kosovne odpade. Nekaj predstavnikov ciljne skupine je bilo,
kot rečeno pri projektu že od samega začetka in so tudi ključno vplivali na sam razvoj projekta. Tudi,
ko smo projekt predstavljali v medijih smo bili pozorni na to, da se predstavljamo s skupno identiteto – nosilcev in ustvarjalcev projekta oziroma so se vključeni sami predstavljali na podlagi tega kar
delajo radi oziroma delajo dobro – npr. kot prodajalci, skladiščniki …
Stojnice, ki smo jih postavljali dve leti so bile dober pokazatelj močnih točk projekta tudi za nadaljnji
razvoj, obenem pa smo razvili tudi praktične vidike delovanja posredovalnice. Ugotovili smo kakšne
so optimalne cene, ki jih lahko postavljamo pri določanju cen rabljenim stvarem, si postavili cenovno
lestvico, izdelali sistem izdaje računov, ugotovili kateri predmeti gredo v prodajo bolj, kateri manj,
katerih stvari je med podarjenimi največ, kateri čas meseca je boljši za prodajo, katera je naša ciljna
populacija tako pri prodaji kot pri pridobivanju stvari. Pridobili smo tudi veliko število stalnih strank.
Obenem so stojnice predstavljale tudi prostor, kjer smo se družili z ostalimi člani in članicami društva,
ki sicer pri projektu niso redno sodelovali in so bili slučajno tam ali pa so na stojnico prišli pogledat
iz radovednosti in v želji po stikih.
Vmes smo občasno sestankovali in se pogovarjali o nadaljnjem razvoju ter na podlagi literature, internetnih virov in študijskih ogledov začeli spoznavati podobne projekte v tujini. Na začetku razvoja
projekta smo pripravili tudi anketo o poznavanju posredovalnic med bralci in bralkami časopisa Kralji
ulice, ki je pripomogla tudi k temu, da smo javnosti predstavljali idejo. Širše družbeno okolje je medtem tudi na podlagi spodbud, ki so prihajale s strani nevladnega sektorja, postajalo bolj naklonjeno
razvoju tovrstnih projektov. Ekonomska kriza je spodbudila večje financiranje in krepitev programov
za zaposlovanje socialno izključenih skupin prebivalstva, na državnem nivoju se je začelo razvijati
področje socialnega podjetništva, kar je posledično omogočilo financiranje projekta posredovalnice.
V omenjenem času se je tudi v okviru društva oblikovala večja skupina ljudi z veseljem do zbiranja in
dela z rabljenimi stvarmi; imeli smo torej skupno točko, osnovo, ki nas je povezovala, nam omogočila
vzpostavljanje medsebojnih odnosov ter razvijanje občutka pripadnosti mikro skupnosti posredovalnice. Finančna podlaga je omogočila nadaljnji razvoj projekta, posledično pa je imela vpliv na večjo
organiziranost in strukturiranost znotraj izvajalske skupine; razmerja in medsebojni odnosi znotraj
skupine, so postali bolj formalizirani.
1 Iva Gruden, novinarka Nedeljskega dnevnika in Jana Valenčič, dopisnica Jane
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4. Zaposlovalni vidiki projekta
Postopen razvoj projekta je omogočal, da so se v okviru dejavnosti zbrali ljudje, ki so jim bile aktivnosti (prodaja, delo s predmeti, skladiščenje, komunikacija s strankami …), ki jih ponuja projekt, blizu.
Člani in članice društva so bili že od za začetka vključeni v vzpostavljanje projekta kot njegovi glavni
soustvarjalci. Skupaj smo se dogovarjali glede pomembnih odločitev, vzpostavljali kontakte s podporniki projekta (na primer antikvariatom in drugimi podjetji), zbirali stvari, predstavljali projekt javnosti in pripravljali mesečne stojnice, določali medsebojna pravila delovanja ter organizacije. Prav tako
smo tudi prostor, nekdanji dnevni center za brezdomne, opremili in uredili sami. Tovrstno sodelovanje
je ključno pripomoglo k sami vzpostavitvi in k občutku skupne pripadnosti projektu posredovalnice.
Pokazalo se je, da je zbiranje in prodaja rabljenih stvari, dejavnost, ki veseli kar nekaj članov in članic društva. Nekateri so pokazali tudi večjo samoiniciativnost. Posameznik, ki se je vključeval že dlje
časa in je imel izkušnje s prodajo že od prej, je na primer v prednovoletnem času postavil lastno
stojnico. Prek dejavnosti stojnic pa so se pokazale tudi potrebe po prvih organizacijskih omejitvah, ki
so bile nujne za delovanje posredovalnice in na ta način do določene mere omejiti inovativnost posameznikov pri ekonomskem osamosvajanju: npr. postavili smo pravilo, da se na stojnici posamezniki
ne moremo prodajati lastnih stvari, temveč prodajamo samo stvari namenjene projektu, ves zaslužek
pa gre za namene projekta.
Vzpostavitev modela posredovalnice v okviru delovanja društva spada v razvoj širšega celostnega
programa, ki spodbuja prekinitev socialne izključenosti na več nivojih. Program, ki odpira možnosti
zaposlovanja se dopolnjuje s programom nastanitvene podpore, ki ga prav tako izvajamo v društvu
in predstavlja osnovo za kasnejšo finančno neodvisnost posameznika/ce. Večina ljudi, ki so se na
začetku vključevali v dejavnost posredovalnice je vključenih tudi v program nastanitvene podpore.
Gre torej za ljudi, ki imajo nastanitveno situacijo že kolikor toliko urejeno, vsaj za določeno obdobje,
ki delujejo na izboljševanju svojega življenjskega položaja, urejajo formalnosti glede svojega statusa.
Širše okoliščine jim torej omogočajo lažjo vključitev tudi v polje dela in so v tem smislu manj deprivilegirana skupina izmed ljudi, ki doživljajo brezdomstvo. Projekt vzpostavitve posredovalnice pa je
omogočil tudi, da so ljudje vključeni v program nastanitvene podpore lažje opremili stanovanje oz.
pridobili osnovne stvari za »udomljanje« (posoda, pribor, televizije …).
Z vsakodnevnim delovanjem posredovalnice je spontano prišla tudi potreba po močnejši strukturi
in organizaciji, obenem pa so se s finančno podporo projektu formalizirali tudi pogoji in način za
vključevanje v projekt. Pogoji za vključitev v projekt, ki so bili postavljeni že s strani financerja, so v
osnovi spodbujali ureditev posameznikove situacije. Ljudje, ki so se želeli vključiti so bili za urejanje
svojega statusa ter stvari, ki so predpogoj za vključitev, odgovorni sami, spodbujali smo jih k čim
večji samostojnosti, seveda pa jim je bila ves čas na voljo podpora (npr. dogovarjanje z zavodom, z
bankami pri odpiranju računa, s centri za socialno delo …)
Pri urejanju administrativnih stvari in statusa posameznikov za vključitev v projekt smo večkrat naleteli na neskladja med formalnimi projektnimi zahtevami in trenutno življenjsko situacijo posameznika
in s tem povezanimi realnimi (z)možnostmi. Prav tako smo se večkrat srečali z okorelostjo različnih
državnih in privatnih institucij ter z odklonilnim odnosom in stereotipnimi predstavami uradnikov do
brezdomnih ljudi. Za enega bolj očitnih problemov, ko so začeli udeleženci sprejemati nakazila, se je
pokazala zadolženost. Zadolženost bremeni veliko ljudi, ki se soočajo z uličnim življenjem in pomeni
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veliko prepreko tudi, ko se posameznik trudi izboljšati svojo življenjsko situacijo. Seveda se vsak posameznik, ki vstopa v formalno delovno razmerje prej ali slej sooči s svojo zadolženostjo, kljub temu
pa smo že pri vključevanju v usposabljanje na delovnem mestu naleteli na nepripravljenost bank za
individualno dogovarjanje glede posameznikove situacije, nepoznavanje programa aktivne politike
zaposlovanja, kar je pripeljalo tudi do nezakonitega trganja ali zadrževanja sredstev na osebnih računih vključenih. Pri dogovarjanju z uradniki na zaposlovalnih institucijah smo večkrat naleteli na stereotipne in javno še zmeraj zakoreninjene predstave na primer, da so revščina in brezdomstvo rezultat
posameznikove lenobe, ljudje na socialni podpori pa izkoriščevalci sistema. Večkrat je bil prisoten
tudi dvom oziroma cinizem do zaposlovanja in vključevanja brezdomnih ljudi v tovrsten projekt, saj
naj bi bili to že zgubljeni primeri.
S skupino, ki se je oblikovala okrog dejavnosti posredovalnice smo imeli že pred formalno vključitvijo
v projekt več srečanj, na katerih smo se podrobno pogovarjali o pogojih vključitve, načinu dela, organizaciji, predlogih in vizijah vključenih in razvoju projekta. Z razvojem projekta se je želelo vključiti
več kandidatov kot imamo mest na usposabljanju, zato smo začeli voditi listo zainteresiranih za delo
v posredovalnici, saj menimo, da se bo z razvojem projekta odprlo še več možnosti za različne oblike
zaposlovanja. Predvideli pa smo tudi možnost, da za nekatere ljudi tovrstna oblika organizacije in
dela, ki jo ponuja projekt ne bo primerna in se bodo izključili iz usposabljanja. Lista kandidatov bo v
tem primeru omogočila lažji izbor drugega kandidata, ki ga zanima vključitev.
Na podlagi dosedanjih izkušenj in raziskav delovanja posredovalnic ter sorodnih zaposlovalnih projektov v tujini, bomo z razvojem projekta predvideli različne oblike vključevanja: zaposlitev (za določen ali nedoločen čas), zaposlitev preko različnih programov Zavoda za zaposlovanje, ki spodbujajo
zaposlovanje socialno izključenih oz. dolgotrajno brezposelnih oseb (javna dela, usposabljanje na
delovnem mestu) honorarno delo, pogodbeno delo, prostovoljno delo, delo v zameno za plačevanje
stroškov v programu nastanitvene podpore.
Predvidevamo, da bo posredovalnica kot oblika zaposlovanja tudi v časovnem smislu omogočala različne pristope, glede na posameznikove potrebe. Za nekatere bo predstavljala zgolj prehodno obliko,
okolje za pridobivanje in izmenjavo delovnih izkušenj, usposabljanje, širjenje socialne mreže in drugih
vidikov, ki so pomembni za lažji prehod na trg dela, za druge pa bo lahko pomenila trajno ali vsaj bolj
dolgoročno obliko zaposlitve. Za dolgoročno delovanje posredovalnice je nujno, da se v okviru ciljne
skupine projekta oblikuje manjša skupina ljudi, ki bo vključena na dolgotrajni ravni, operativno vodila
projekt, prevzela več odgovornosti. Že dosedanje izkušnje kažejo, da je za stabilno vsakodnevno
delovanje posredovalnice potrebno sodelovanje vsaj manjšega števila ljudi, ki prevzamejo več odgovornosti, na nek način čutijo tudi večjo pripadnost projektu, imajo v večini že pretekle delovne izkušnje
in jim tudi vsakodnevna delovna rutina ne predstavlja problema. Na ta način je omogočeno več »manevrskega prostora« za ljudi, ki se npr. šele vključujejo v projekt ali pa denimo šele preizkušajo, če jim
tovrstna oblika organizacije in vključevanja v delovno polje ustreza. Tako se omogoča bolj postopna
in lažja vključitev ter so tudi pritiski, ki izhajajo iz vsakodnevnega delovnega procesa manjši.
Pomemben vidik dejavnosti posredovalnice je torej vključevanje v polje dela preko formalne zaposlitve, obenem pa se odpira tudi kot prostor za druženje, skupno dejavnost, povezovanje z ljudmi iz
različnih delov družbe, z različnimi socialnimi ozadji. Posredovalnica s svojo dejavnostjo zaenkrat še
ne more zagotavljati velikega števila zaposlitev, kljub temu pa ima ukvarjanje z rabljenimi predmeti
potencial povezovanja večjega števila ljudi na različnih nivojih. Tako brezdomnim kot tudi »domnim«
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ljudem se prek sodelovanja pri projektu odpirajo možnosti za spoznavanje novih dejavnosti, načinov
razmišljanja, doživljanja sveta in vsakdanjega življenja, kar je tudi podlaga za raziskovanje, redefiniranje ali razvijanje identitet posameznikov/ic. Orbe (1998, nav. po. Harter, Edvards, idr… 2004) v svoj
diskusiji o komunikaciji med različnimi kulturnimi skupinami, izpostavlja, da je za veliko tradicionalno marginaliziranih skupin, neposredna komunikacija s pripadniki dominantne kulture zelo težavna,
osvojena le z »obsežnimi pripravami in »znotraj skupinskim mreženjem«.
Posredovalnica je tako namenjena tudi omogočanju varnega prostora za brezdomne, kjer lahko na
enakovrednem nivoju razvijajo odnose z ljudmi zunaj brezdomskega socialne mreže in krepijo strategije za komunikacijo s prevladujočo kulturo.
Poleg vsakodnevnih dejavnosti v posredovalnici se ta prostor omogoča tudi na t.i. delavnicah socialnih veščin dvakrat mesečno, ki so organizirane s strani partnerske organizacije Društva Projekt človek, ki ima dolgoletno tradicijo delovanja na področju zasvojenosti. Ciljna skupina našega projekta
sicer ni povsem ista, čeprav se brezdomstvo in odvisnost velikokrat prekrivata, vendar lahko njihove
izkušnje zlasti s področja zaposlovanja, deloma implementiramo tudi v projektu posredovalnice.
Delavnice socialnih veščin nam skozi teoretsko obravnavanje različnih tematik (reševanje konfliktov,
soočanje s stresom, delo v skupini, medsebojna komunikacija …) omogočajo, da se sproti pogovarjamo in razrešujemo probleme ali stiske, ki se pojavljajo med samim delovnim procesom, obenem
pa delamo tudi na krepitvi lastnih sposobnosti, ki so pomembne v vsakodnevnih medosebnih odnosih. Delavnice so namenjene tako ciljni skupini kot tudi strokovnim delavkam v projektu, saj se na ta
način poleg profesionalne in osebne rasti, krepijo tudi vezi med vključenimi v projekt.
Pomemben del delavnic je razvijanje načinov komunikacije, ki doprinese k primerni skupinski dinamiki tako znotraj projekta kot pri komunikaciji navzven in v vsakdanjem življenju. Udeleženci so na
delavnicah sami ugotavljali, da gre pri tem za drugačno komunikacijo kot se razvije na cesti, kjer
večkrat prevlada govorica »moči«; verbalne ali fizične in potrebujejo čas, da se navadijo. Vzorcev
komunikacije, ki jih razvijemo v življenju seveda ni mogoče spremeniti ali preseči na nekaj srečanjih,
vendar so se delavnice izkazale predvsem kot prostor, kjer smo spoznavali, da obstajajo še drugi
načini in strategije, ki jih lahko uporabljamo v medosebnih; tako delovnih kot drugih odnosih.
S projektom posredovalnice imamo tudi v praksi možnost opazovati kako se med vključeno ciljno
skupino projekta razvijajo podporni odnosi. V obdobju, ko je formalno potekalo usposabljanje so
denimo udeleženci/ke nazivali najstarejša vključena z nazivom »ata« in »mama«, kar sta tudi sama
spodbujala z nagovarjanjem »moji tamladi«. Gre za pogosta označevanja med skupinami, kjer je pomembno fiktivno sorodstvo, kot ugotavljajo raziskovalci s področja brezdomstva (Glasser, Bridgman
1999), saj se na ta način vezi še dodatno utrjujejo in morda deloma nadomestijo pomanjkanje pravih
sorodstvenih vezi v življenju posameznikov/ic.
Seveda je iz vidika trajnosti potrebno poudariti, da gre pri projektu tudi v širšem smislu za razvijanje
enakovrednih odnosov. Posredovalnico vidimo kot okolje za razvijanje znanj, socialnih veščin, delovnih sposobnosti, krepitev pozitivne samopodobe vključenih …, obenem pa se zavedamo dejstva,
da so ravno v takšni meri za uspešen razvoj projekta pomembna znanja in veščine, pobude s strani
vključene ciljne skupine projekta. Dosedanji razvoj in organizacija projekta tako na vsakodnevni kot
širši ravni je v veliki meri odraz in odziv na pobude, ki so prišle s strani vključenih predstavnikov/ic
ciljne skupine.
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5. Metode in način dela
Na podlagi dosedanjega dela in sodelovanja z brezdomnimi in z že razvitimi socialno-pedagoškimi
metodami dela v Društvu Kralji ulice, smo predvideli potrebe po različnih oblikah in intenzivnosti
dela. Pri načrtovanju projekta je bilo potrebno upoštevati in izhajati iz življenjskih situacij posameznikov, ki se vključujejo in jim je projekt namenjen. Pri zaposlovanju v tovrstnem socialnem podjetju se upoštevajo specifične potrebe posameznikov in posameznic, ki so predvsem odraz načina
življenja brezdomnih in ostalih socialno izključenih ljudi (ne-stalnost bivanja, odsotnost neformalnih
in formalnih socialnih mrež, izključenost iz vsakodnevnih rutin, ki jih prinaša življenje po normativih,
brezposelnost - odsotnost vsakodnevnih obveznosti, ki jih prinaša zaposlitev...). Pri organizaciji dela
v posredovalnici se sproti odzivamo na potrebe vključenih ter tudi na podlagi izkušenj in sprotnega
učenja oblikujemo način dela, stopnje odgovornosti in spoznavamo kakšna stopnja organiziranosti
in strukture je potrebna v tovrstnem projektu.
V začetnem projektnem obdobju smo sicer delovali bolj spontano in aktivistično, s formalno vzpostavitvijo posredovalnice in z vključevanjem večjega števila oseb pa se je kmalu pokazala potreba
po bolj močni organizacijski strukturi. Željo po večji organiziranosti, v smislu bolj natančno določenih
delovnih nalog, strukturiranega delovnega časa, delovnih pravil, večje avtoritativnosti zlasti s strani
vodje projekta, so bile zelo jasno izražene s strani predstavnikov ciljne skupine projekta. Tudi na
splošno člani in članice društva Kralji ulice velikokrat kažejo željo po jasno določenih vlogah tako
glede zaposlenih strokovnih delavcev/k v društvu kot tudi glede svojih vlog, statusov. Radi na primer
uporabljajo nazive, ki sodijo v delovno polje – npr. šef/ica, tudi kadar ne gre nujno za tovrsten delovni
odnos ali ustvarjajo hierarhična razmerja – se odločajo koga bodo kot šefa poslušali, koga ne itd…
Ustvarjanje tovrstnih razmerij pomeni tudi ustvarjanje občutka pripadnosti in obenem pomeni varnost in nasprotje kaotičnosti in nestrukturiranosti vsakdanjega uličnega življenje. Strokovne delavke
smo se deloma odzvale na te potrebe, saj je večja organiziranost pomenila tudi bolj varno okolje za
vključene v projektu, obenem pa tudi večjo stabilnost za samo izvajanje projekta. Določeno strukturo
smo vzpostavili s postavitvijo skupnih kriterijev dela v projektu, ki so tudi podlaga za nadaljnjo zaposlovanje, stalnimi organizacijskimi sestanki (najprej enkrat na teden, kasneje na štirinajst dni), stalnim
urnikom dela (v skladu z obratovalnim časom posredovalnice), kontinuiranimi delavnicami socialnih
veščin in drugimi delavnicami (npr. recikliranja, poslikave stekla …).
Nadalje so k večji strukturi pripomogli tudi različni obrazci, ki smo jih oblikovali sproti na podlagi organizacijskih potreb (obrazec za dnevna dežurstva v posredovalnici, tabela za različne odgovornosti npr.
čiščenje, skladiščenje, obrazec za beleženje dnevnih prihodkov posredovalnice). Obenem so vključeni
večkrat izražali tudi pričakovanje po bolj hierarhični strukturiranosti, po »urejanju« stvari od zgoraj. Vendar so kasnejši pogovori, tudi v okviru delavnic socialnih veščin, pokazali, da to niso toliko želje, kot navajenost iz prejšnjih zaposlitev oz. vsakdanjih medčloveških odnosov. Deloma pa tovrstne težnje morda
izhajajo tudi iz mišljenja, da bi to olajšalo same odnose med zaposlenimi, saj se jim potem ne bi bilo potrebno toliko dogovarjati med sabo. Stroga hierarhična ureditev pa je v nasprotju s samim konceptom
socialne ekonomije, ki v ospredje postavlja možnost enakopravnega odločanja vseh zaposlenih. Iz tega
vidika je vloga strokovnih delavk predvsem vzpostavljanje okolja, ki omogoča enakovredno izražanje
in upoštevanje mnenj vseh vključenih, odzivanje na pobude, upoštevanje in spodbujanje razvoja posameznikovih veščin. Na ta način si vsi skupaj omogočamo pozitivno delovno in tudi družbeno izkušnjo.
Sproti razvijamo različne metode za doseganje tega cilja:
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vsakodnevno pisanje dnevnika posredovalnice v katerem se poleg vsakdanjega dogajanja beležijo tudi predlogi, pobude;



spodbujanje sprejemanja odgovornosti za posamezna področja dela za katera posameznik sam
kaže interes in znanje (za skladiščenje, za čiščenje, za administracijo, za ocenjevanje stvari …);



sprotno obveščanje o dogajanju prek e-pošte;



spodbujanje medsebojnega izobraževanja (npr. udeležba na različnih usposabljanjih in priprava
delavnice za sodelavce);



obrazec na katerega se pišejo točke dnevnega reda za organizacijski sestanek in visi na steni posredovalnice (na ta način se vključujejo tudi tisti zaposleni, ki nimajo svojega e-poštnega naslova);



organizacijski sestanki na katerih se pogovarjamo tudi o glavnih ciljih in namenih projekta.

V okviru projekta je predvideno tudi dodatno izobraževanje vključenih strokovnih delavcev/k. V sodelovanju z Društvom projekt človek so organizirane delavnice namenjene predvsem usposabljanju na
področju zaposlovanja socialno izključenih skupin. Obenem pa je strokovnim delavkam, ki delujemo
na implementaciji projekta omogočena tudi sprotna podpora v obliki pogovorov, nasvetov, diskusij
s strani zaposlenih v Projektu človek. V projektu pa deluje tudi posvetovalna skupina, sestavljena iz
širšega tima zaposlenih v društvu Kralji ulice, ki se o aktualnih dogodkih obvešča in diskutira preko
elektronske pošte, tedensko pa se tudi srečuje ter v obliki intervizij nudi podporo ožji implementacijski skupini projekta.
Posredovalnica odpira veliko različnih dejavnosti in s tem veliko možnosti v katerih se lahko ljudje
najdejo, razvijejo ali dopolnijo svoje znanje, veščine, odkrijejo nova zanimanja. Pri tem se bolj kot na
formalno izobrazbo vključenih posameznikov opiramo na njihove želje, interese, priučena znanja, pretekle izkušnje. Pri nekaterih pa je podlaga za vključitev v določeno področje tudi formalna izobrazba
(npr. vključitev v administrativno področje).
Pomembno pa je tudi dejstvo, da je osnovna dejavnost posredovalnice (delo s predmeti) zasnovana
tako, da ne zahteva visoke stopnje formalne usposobljenosti in izobrazbe in je v tem smislu omogočena nizkopražnost vstopa v program.
Pri vzpostavljanju modela posredovalnice je potrebno upoštevati dejstvo o enakopravnosti projektnega tima, kar je eden izmed pomembnih temeljev socialnega podjetništva. Socialno izključeni, ki
se zaposlujejo v socialnem podjetju so (so)delavci in ne klienti, pacienti ali uporabniki, kar pomeni,
da imajo status polnopravnega člana in so vključeni pri sprejemanju vseh pomembnih odločitev, ki
se dotikajo delovanja in razvoja posredovalnice. Gre torej za pomemben vidik menjave identitete iz
uporabnikov oz. članov društva v zaposlene. Čim večjo vključenost ciljne skupine kot soustvarjalcev
projekta spodbujamo tudi z vzpostavljanjem različnih teles, ki so zadolžena za posamezna področja
v okviru posredovalnice in uporabo profesionalnih izrazov iz delovnega področja. Vzpostavili smo
na primer strokovno ocenjevalno komisijo odgovorno za ocenjevanje stvari in izobraževanje na tem
področju ter raziskovalno skupino odgovorno za pregledovanje in komentiranje gradiv, ki nastajajo v
okviru raziskovalne faze projekta. Na ta način si zaposleni v posredovalnici ustvarjajo delovni identiteto in se tudi med seboj spodbujajo, da se obnašajo profesionalno. Zlasti starejši udeleženi z več
preteklimi delovnimi izkušnjami so velikokrat razlagali tistim z manj izkušnjami kako naj se na primer
vedejo do obiskovalcev, strank, kako naj skrbijo za prostor, kam postavljajo stvari itd..
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Poleg opisanih skupinskih vidikov dela, so pri projektu pomembni tudi individualni vidiki sodelovanja
z vključenimi. Vsak posameznik je vključen v mentorski odnos s svojo strokovno (so)delavko. Nudi
mu podporo pri pripravi individualnega zaposlitvenega načrta ter podporo pri reševanju morebitnih
kriz, ki izhajajo iz pritiskov delovnega procesa. Zaposlitveni načrt se pripravi na podlagi pol-strukturiranega intervjuja ob vstopu v projekt. Poleg tega, da je podlaga za začrtanje smernic kaj bi posameznik na zaposlitvenem področju rad dosegel, na kakšen način se želi umestiti v dejavnost posredovalnice, omogoča tudi, da vključeni spregovorijo tudi o svojih željah, vizijah in predlogih glede razvoja
projekta in same organizacije dela.
Mentorski odnos sicer deluje na širšem nivoju kot podpora umeščanja posameznika/ce v projekt,
na posameznih področjih pa se vloge večkrat tudi zamenjajo. V tem smislu se morajo strokovne
delavke v projektu zavedati, da njihova vloga ni mikromanagement posameznih nivojev dela, saj
lahko kdo drug izmed vključenih veliko bolj obvlada določeno področje. Gre torej za izmenjavo
znanj. Po določenem obdobju z vsakim posameznikom naredimo evalvacijo. Evalvacija je namenjena samo-vrednotenju dela ter vrednotenju dela s strani strokovnih sodelavk ter obratno: vključeni
dobijo možnost, da vrednotijo delo strokovnih sodelavk, same organizacije, predlagajo spremembe,
izboljšave.
Med vsakodnevnim delom v posredovalnici se večkrat odpirajo teme in problemi, ki jih izpostavljajo
zaposleni in so posledica dolgotrajne socialne izključenosti: problem primerne nastanitve, psihosocialne težave, problemi odvisnosti, ekonomski problemi, težave v osebnih odnosih … Kmalu se je
pokazalo, da se moramo sproti omejevati in določati do kje segajo pristojnosti projekta posredovalnice kot modela zaposlovanja, do kakšnega nivoja smo strokovne delavke usposobljene in lahko/
zmoremo nuditi podporo, na kateri točki pa posamezniku predlagamo kam naj se po podporo obrne naprej, pa najsi bo to znotraj drugih programov našega društva ali kakšne druge organizacije.

6. Potenciali povezovanja
Z otvoritvijo posredovalnice aprila 2010 na stalni lokaciji in z vsakodnevnim delovanjem smo se
hitro začeli umeščati v lokalno okolje. Okolici smo bili sicer znani že od prej, ko smo imeli na tem
mestu dnevni center in uredništvo cestnega časopisa. Z večino sosedov (dom za upokojence,
študentski servis, Društvo onkoloških bolnikov, bližnji lokal, ključavničarstvo …) smo vzpostavili
prijateljske medsosedske odnose. Projekt podpirajo tako, da nosijo in kupujejo stvari, večkrat pa
se tudi samo ustavijo in poklepetajo. Prostor posredovalnice je s svojim kotom za branje, kavčem,
mizico namenoma urejen tako, da spodbuja druženje. Obenem tudi zaposleni v posredovalnici
večkrat priskočijo na pomoč, če je treba kje v okolici kaj postoriti in na ta način pripomorejo k
dobrim odnosom. Tako se uresničuje eden izmed pomembnih ciljev projekta; posredovalnica se
na simbolni in fizični ravni vzpostavlja kot prostor za izmenjavo stikov, izkušenj, znanj ter spodbuja
solidarnostne oblike menjav med ljudmi z različnim družbenim ozadjem.
K dobri prepoznavnosti posredovalnice so s svojimi socialnimi mrežami veliko pripomogli tudi
predstavniki ciljne skupine sami. V posredovalnico pride zelo veliko obiskovalcev/k, ki z zaposlenimi prijateljujejo že od prej; npr. jih poznajo še od takrat, ko so prodajali cestni časopis na stalni
lokaciji. Kupci časopisa postajajo tudi nakupovalci ali donatorji stvari v posredovalnici, nekateri
pa hodijo tja samo na obisk in klepet. Prihaja veliko stalnih obiskovalcev/k, iz doma upokojencev
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hodijo zaradi druženja ali pa prinašajo stvari, vsak teden pa tudi po večkrat prihajajo ljudje, ki se
tudi profesionalno ukvarjajo s prodajo starin, rabljenih stvari, knjig …, ki jih potem preprodajajo
naprej.
Pomembno podporo projektu predstavljajo ljudje, ki se profesionalno ukvarjajo s starinami. Predvsem
lastnik bližnje starinarnice nas spremlja, spodbuja in podpira že od začetka. Ko smo prodajali še na stojnicah, nam je vsakič daroval stvari, ki jih sam ni prodajal, z vzpostavitvijo posredovalnice pa je sodelovanje preraslo v strokovno podporo glede podjetništva, prodaje, skladiščenja, prepoznavanja bolj vrednih
predmetov, določanja vrednosti predmetov, povezovanja z drugimi podporniki. Obenem pa sodelovanje
z njim za vključene pomeni vez zunaj njihovih običajnih socialnih mrež in obratno, tudi lastnik starinarnice
meni, da mu tovrstno sodelovanje obogati njegov vsakdan, prekine delovno rutino, ga uči potrpežljivosti
in ponovno spomni na vrednote, ki jih je v vsakdanjem delovnem ritmu morda zanemaril.
Dejavnost posredovalnice je privlačna tudi za ljudi, ki se profesionalno sicer ne ukvarjajo z rabljenimi
stvarmi in starinami, pa najdejo smisel, tako kot iz družbeno in okoljsko zavednih kot osebnih razlogov, v ponovni uporabi rabljenih stvari. Tako se nam je pri vzpostavljanju posredovalnice pridružil
tudi prijatelj lastnika starinarnice, po poklicu sicer režiser, ki je ugotovil, da mu poleg same dejavnosti
dela z rabljenimi stvarmi, veliko pomeni tudi druženje z ljudmi pri projektu oziroma se dobro počuti v
skupnosti društva Kralji ulice in posredovalnice, obenem pa s svojim znanjem, veščinami in poznanstvi ključno pripomore k samemu razvoju in nadgradnji projekta. Predstavila sem le dva najbolj očitna
primera vzpostavljanja medosebnih vezi, ki se razvijajo v okviru dejavnosti projekta in pripomorejo k
opolnomočenju vseh vključenih. Pomemben vidik tovrstnih sodelovanj pa je, da v osnovi ne temeljijo
na denarni menjavi, ki ima v naši družbi velik simbolni pomen in vpliv na sama razmerja menjave
oziroma medčloveške odnose.
Za uspešen razvoj in trajnost projekta je ključna čim večja prepoznavnost in podpora lokalne in širše
skupnosti. Zavedamo pa se, da bi bila uporaba klasičnih oglaševalskih prijemov (oglasi v različnih
medijih, jumbo plakati …) v nasprotju s samim konceptom projekta. Za svojo prepoznavnost tako
uporabljamo nam lastne vire moči, ki so predvsem v povezovanju med socialno izključenimi in širšo
javnostjo. Prepoznavnost gradimo oz. bomo gradili predvsem skozi organizacijo različnih dogodkov,
ki temeljijo na naši osnovni dejavnosti – predstavljanje projekta v obliki stojnice rabljenih predmetov
ob različnih dogodkih, povezovanje s sorodnimi organizacijami, šolami, prirejanje t.i. menjalnega dne
na katerem se bo menjalo rabljene stvari, organizacija različnih delavnic skupaj z zaposlenimi v posredovalnici in predstavniki drugih organizacij, združenj (npr. v sodelovanju z domom upokojencev).
Seveda pa pri prepoznavnosti projekta ne smemo zanemariti pomena lastnega medija, cestnega
časopisa, ki v visoki nakladi izhaja vsak mesec. Poleg dejavnosti posredovalnice predstavljamo tudi
sorodne kulturno-umetniške in socialne projekte, ki se ukvarjajo s ponovno uporabo, recikliranjem
in preoblikovanjem stvari. Na ta način se odpira diskurzivni prostor, ki je alternativa »mainstream«
medijem, saj omogoča predstavljanje običajno zanemarjenih ali na rob potisnjenih tematik.
Organizacija dogodkov ter odpiranje teme ponovne uporabe v cestnem časopisu pa ni le sredstvo
za promocijo projekta, gre tudi za problematizacijo in opozarjanje na negativne vidike potrošnje,
spodbujanje k razvijanju kulture ponovne uporabe in prek tega povezovanje različnih delov družbe
ter opolnomočenje odrinjenih skupin ljudi.
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7. Med preživetjem in družbenimi spremembami
V zahodni družbi se srečujemo s pojavom prekomerne proizvodnje in neenakomerne porazdelitve
dobrin ter posledično vse večjih razlik v življenjskem standardu.
Projekt posredovalnice rabljenih predmetov »izkorišča« to zasičenost z dobrinami in je deloma primer opolnomočenja znotraj konteksta in z uporabo virov korporativnega kapitalizma. Namenjen je
opolnomočenju brezdomnih, obenem pa ne smemo spregledati vloge, ki jo lahko imajo projekti socialnega podjetništva v širšem družbenem smislu.
Do kakšne mere pa bo zaposlenim in vključenim v projekte socialnega podjetništva uspelo razvijati in ohranjati alternativne oblike sodelovanja, pa je odvisno tudi od tega na kakšen način bomo
oblikovali koncept in dojemanje socialne ekonomije v Sloveniji. Predvsem bo pri tem pomembno
usklajevanje tenzije po ekonomski uspešnosti teh podjetji in sposobnostjo prepoznavanja možnosti
doprinosa tovrstnih oblik združevanja na samo kvaliteto medčloveških odnosov.
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VII. VKLJUČEVANJE RANLJIVIH SKUPIN V PROGRAME
SOCIALNEGA PODJETNIŠTVA S PERSPEKTIVE
SOCIALNEGA DELA
Romana Zidar, Liljana Rihter, Fakulteta za socialno delo Univerze v Ljubljani

Povzetek: Eden najpomembnejših ciljev socialne ekonomije in socialnega podjetništva je zaposlovanje ranljivih
skupin, ki komplementarno dopolnjuje cilj doseganja trajnostnega razvoja in izvajanja družbeno koristnih dejavnostih. Doseganje obeh ciljev je predvideno v predlogu Zakona o socialnem podjetništvu, prvem tovrstnem predlogu zakona na tem področju, ki za Slovenijo predvideva uvedbo t.i. odprtega modela socialnega podjetništva.
V prispevku se dotakneva doseganja ciljev in načel socialnega podjetništva iz perspektive pojma ranljivosti.
Razvijava tezo, da se ranljivost nanaša na ranljivost organizacij in ranljivost populacij, ciljnih skupin, ki se bodo
zaposlovale v programih socialnega podjetništva. Ranljivost organizacij analizirava skozi predlog zakona, kjer
izpostaviva paradokse, ki se pojavljajo v zakonu (nekonkurenčnost socialnega podjetništva tržni ekonomiji), neenak položaj organizacij v sistemu, ki ne upošteva izhodiščnega položaja potencialnih ustanoviteljev socialnih
podjetij ter njihovih znanj in kompetenc. Ranljivost oseb, ki se bodo zaposlovale v socialnih podjetij, analizirava
preko možnosti njihove participacije pri oblikovanju in razvoju modela socialnega podjetništva v Sloveniji ter možnostih zmanjševanja revščine in socialne izključenosti, ki jih predlagani način vključevanja prinaša. Ocenjujeva,
da predlagani sistem ne izhaja v zadostni meri iz potreb ranljivih skupin in ne omogoča trajnega izboljšanja njihovega družbenega in ekonomskega položaja. Kot pomembno izhodišče za nadaljnji razvoj socialnega podjetništva v Sloveniji in zmanjševanje ranljivosti organizacij in ciljnih skupin izpostavljava dvoje – pomen usklajevanja
socialnih in ekonomskih ciljev socialnega podjetništva ter krepitve virov moči v skupnosti.

1. Uvod: ranljivost kot osrednji pojem socialnega podjetništva
V zadnjih dveh desetletjih postaja socialno podjetništvo vse bolj pomemben element družbeno odgovornega gospodarskega modela ter pomemben mehanizem promocije socialne kohezije in ekonomske demokracije. Evropski parlament je februarja 2009 sprejel Resolucijo o socialni ekonomiji, v kateri
je zapisano, da predstavlja sektor socialnega podjetništva v Evropi 10 odstotkov, kar je dva milijona
evropskih podjetij oziroma 6 odstotkov vseh zaposlitev, in ima velike zmožnosti za ustvarjanje in ohranjanje trdnih zaposlitev. Temeljni cilji socialnega podjetništva so usmerjeni v zadovoljevanje potreb
članov, skupnosti in demokratične delitve dobička, vodijo pa jih vrednote, kot so avtonomija delovanja,
demokratičnost odločanja, enakost, sodelovanje in dajanje prednosti doseganju družbenih ciljev pred
ustvarjanjem dobička, s čimer se tesno približajo osnovnim načelom socialnega dela – socialni pravičnosti, solidarnosti in enakosti. Vzporednice, ki jih lahko najdemo v temeljnih idejah socialne ekonomije
in socialnega dela kažejo na velik pomen socialne ekonomije pri razvoju socialnega dela in obratno,
socialno delo lahko prispeva k razvoju socialne ekonomije, saj vse od svojih začetkov, ki segajo v zgodnjo dobo industrializacije, strokovno delo in aktivnosti usmerja v krepitev družbenega položaja marginaliziranih, revnih in socialno izključenih skupin ali posameznikov. To je tudi razlog, da bova avtorici
prispevek utemeljili na analizi predloga Zakona o socialnem podjetništvu (vir: internet 1) skozi koncept
ranljivosti, pri čemer imava v mislih dvoje; ranljivost nekaterih organizacij tretjega sektorja, ki bodo lahko
ustanavljale socialna podjetja in ranljivost ciljnih skupin, ki se bodo zaposlovale v socialnih podjetjih.
Ranljivost je po najinem mnenju pomemben element razvoja socialnega podjetništva za Slovenijo, ki
bo svoj model socialnega podjetništva oprla na t.i. 'odprti sistem', uveljavljen v Italiji. Ta model omo-
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goča oblikovanje treh vrst socialnih podjetij; prva oblika poimenovana tudi tip A temelji na družbeno
koristnih dejavnostih, ki jih določi država, druga oblika poimenovana tip B, ki temelji na zaposlovanju
ranljivih ciljnih skupin ter tretjo obliko poimenovano tip C, ki omogoča kombiniranje dejavnosti določenih v tipu A, z zaposlovanjem ranljivih skupin, določenih v tipu B (Branco in dr., 2004, predlog
Zakona o socialnem podjetništvu).
Ta delitev nama bo služila kot osnova za analizo ranljivosti na ravni organizacij in posameznikov znotraj sistema socialne ekonomije. Prispevek bo sestavljen iz 3 sklopov; v prvem bova pojasnili pojem
socialne ekonomije in socialnega podjetništva ter definirali pojem ranljivosti, v drugem sklopu bova
analizirali možne ovire pri razvoju tipa A in tipa B socialnega podjetništva v kontekstu ranljivosti, v
tretjem sklepnem delu pa bova povzeli temeljne zaključke in predloge za razvoj modela socialnega
podjetništva, ki bi upošteval potencialna tveganja vezana na ranljivost organizacij in ciljnih skupin.

2. Socialna ekonomija, socialno podjetništvo, ranljivost in deinstitucionalizacija
2.1 Socialna ekonomija
Socialna ekonomija in socialno podjetništvo za Slovenijo nista nova pojma in čeprav se je socialno
delo v preteklosti z njima redkeje srečevalo, predstavljata novo razvojno paradigmo tudi za področje socialnega dela, saj v veliki meri sloni na ideji vključevanja ranljivih skupin na trg dela. Socialna
ekonomija se kot aktivnost zgodovinsko povezuje z grass-root združenji ter kooperativami, ki so tudi
osnova za razumevanje konceptov socialne ekonomije danes. Enotne definicije socialne ekonomije
ni, pravzaprav tudi ni konsenza okrog samega poimenovanja, saj se v različni literaturi enakovredno
pojavljata pojma socialna ekonomija in družbena ekonomija. Kar pa je skupnega socialni ekonomiji
so predvsem načela, ki jo vodijo in so se izoblikovali v Listini principov socialne ekonomije (Chaves,
Monzón 2007):
1. Prioriteta posameznikom in socialnim ciljem pred kapitalom;
2. Odprto, prostovoljno članstvo;
3. Demokratično vodenje in nadzor s strani članov;
4. Kombiniranje interesov članov, interesov uporabnikov ter splošnih interesov;
5. Implementacija in varstvo principov solidarnosti in odgovornosti;
6. Samoupravljanje in neodvisnost od javnih avtoritet;
7. Uporaba presežkov prihodkov za namen doseganja ciljev trajnostnega razvoja, razvoja storitev za
člane ali razvoja storitev v splošnem interesu.
Glavna načela socialne ekonomije zagovarjajo pomen družbenih sprememb za doseganje družbenega blagostanja vseh. Romain Biever (2010) socialno ekonomijo oz. solidarnostno ekonomijo, kot
jo poimenuje, označuje kot svetovno družbeno gibanje, ki je v procesu uvajanja oblike ekonomskih
aktivnosti, komplementarnih obstoječemu dualnemu sistemu javnega in zasebnega sektorja in ima
tako politični kot ekonomski pristop, katerega namen je demokratizacija ekonomije, prav tako pa pomeni prispevek k participativni demokraciji. Odprtost do družbenih in političnih dimenzij, po mnenju
Bieverja (ibid.) socialni ekonomiji priznava tako javni kot zasebni sektor, pa tudi organizacije socialnega varstva, ki so nastale na podlagi organizacijskih procesov znotraj države blaginje. Socialna eko-
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nomija se v praksi najpogosteje realizira preko organizacij tretjega sektorja, torej zadrug, vzajemnih
zavarovalnih družb, fundacij ter drugih organizacij tretjega sektorja, katerih glavni cilj je, da služijo
potrebam članov ali širšemu javnemu interesu, namesto maksimizacije in distribucije profita med
lastnike ali delničarje, s čimer se ločujejo od zasebnih organizacij tržne ekonomije. Socialna ekonomija se prav tako jasno ločuje od organizacij javnega sektorja, čeprav lahko organizacije socialne
ekonomije prejemajo subvencije iz javnih sredstev z namenom izpolnjevanja svojega poslanstva. So
neodvisne, zasebne organizacije, kjer velja pravilo 'en človek, en glas' (Defourny, vir: internet 2) .
Ko govorimo o socialni ekonomiji v Sloveniji, lahko ugotovimo, da se ideje, ki jih zagovarja, v večji
meri realizirajo preko zadružništva, ki pa v svoji področni zakonodaji nima posebej definiranega načela nepridobitnosti, preko vzajemnih družb, ki pa so se v slovenski praksi razvile v svojo smer in ne
zagovarjajo dosledno načel delovanja v korist članstva in participacije članstva pri odločanju (primer
Vzajemne), poznamo tudi invalidska podjetja, ki jih ustanavljajo organizacije zasebnega sektorja (gospodarskega in negospodarskega) in ki variirajo v kvaliteti zagotavljanja dostojnega in kvalitetnega
dela za ranljive ciljne skupine (primer stečajev invalidskih podjetij v letu 2010), sledijo različni tržni
programi organizacij tretjega sektorja, ki so glede na dejavnosti precej raznoliki in segajo od gostinstva do izdelkov domače obrti, v praksi na področju socialnega varstva pa se večkrat uresničujejo
preko programov socialnega vključevanja za najtežje zaposljive ali nezaposljive skupine ljudi in kjer
so nagrade za opravljeno delo v letu 2008 dosegale povprečje 62 evrov (Zadravec, 2009).
Prakse vključevanja ranljivih skupin na trg dela so tudi znotraj socialne ekonomije precej raznolike
in segajo od dobrih do slabih praks, razlogi za slednje pa so najrazličnejši: od sistemskih ovir (nagrajevanje v programih socialne vključenosti ali zaposlitvene rehabilitacije), do neinovativnosti in
nezmožnosti prepoznavanja tržnih niš, nemotiviranosti za vključevanje v takšne programe in podjetja
s strani ciljnih skupin (razlog za to je mogoče tudi nezanimivost teh programov, ki pogosto slonijo na
repetitivnih delih) in podobno.
V nadaljevanju prispevka se bova osredotočili na predstavitev koncepta socialnega podjetništva in
segment invalidskih podjetij, ki v predlogu zakona o socialnem podjetništvu zavzemajo poseben
položaj in služijo kot zgled.
2.2 Invalidska podjetja kot zametek socialnega podjetništva
Socialno podjetništvo na drugi strani pomeni uresničitev načel socialne ekonomije, torej ustvarjanje
organizacij in socialnih podjetij, katerih temeljni cilji so usmerjeni v zadovoljevanje potreb članov,
skupnosti ter demokratične delitve dobička, vodijo pa jih vrednote, kot je avtonomija delovanja, demokratičnost odločanja, egalitarnost, sodelovanje in prioriteta doseganja družbenih ciljev nad ustvarjanjem dobička. Znotraj socialne ekonomije se pojavljata dva pod-sektorja; tržni oziroma poslovni
pod-sektor in netržni pod-sektor. Delitev sektorja socialne ekonomije je pomembna predvsem zaradi
organiziranja in delovanja le-teh. Prvi, tržni sektor, se nanaša na kooperative in združenja, poslovne
skupine, ki jih nadzorujejo kooperative, ipd. Primer takšnih oblik organiziranja socialne ekonomije so
delavske kooperative v Španiji in Italiji (Mondragon, Coop, ipd.). Drugi netržni pod-sektor se nanaša
na združenja in fundacije ter ostale oblike, katerih cilj je netržno delovanje (glede na kriterije pojma
'netržno' s strani posameznih držav). Takšne organizacije svoje storitve ali produkte ponujajo članom
in uporabnikom brezplačno ali po cenah, ki so nižje od cen znotraj sistema tržne ekonomiije (Chaves,
Monzón, 2007).

68

Strokovna tematska konferenca SOCIALNO PODJETNIŠTVO – IZZIVI IN PERSPEKTIVE  Zbornik prispevkov

Poimenovanje socialnega podjetništva kot podjetništva v imenu družbe se nanaša predvsem na
nujnost spodbujanja in uresničevanja kolektivnih, podjetniških in pogosto tudi inovativnih procesov,
usmerjenih v krepitev določenih družbenih skupin na način, ki večjemu delu družbe omogoča brezplačno (ali z minimalnimi stroški) uživanje rezultatov teh procesov (Frankelius, Ogeborg, v: Gawell,
Johannisson, Lundqvist (ur.) 2009).
V Sloveniji se socialno podjetništvo razvija v tem trenutku predvsem preko invalidskih podjetij in zaposlitvenih centrov, ki delujejo na podlagi Zakona o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov
(ZZRZI, Uradni list RS, št. 16/2007 – UPB2). Invalidska podjetja so bila v Sloveniji ustanovljena pred
letom 1976 kot invalidske delavnice, ki pa so se leta 1988 preoblikovale v invalidska podjetja. Zakon
o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov je nastal leta 2004 z namenom zmanjševanja
diskriminacije invalidov na trgu dela in sistematičnega urejanja področja zaposlovanja invalidov.
Namen tega zakona je povečati zaposljivost invalidov in vzpostaviti pogoje za njihovo enakovredno
udeležbo na trgu dela z odstranjevanjem ovir in ustvarjanjem enakih možnosti (2. člen ZZRZI). Zakon
invalidom omogoča zaposlovanje v običajnih delovnih okoljih, invalidskih podjetjih, podporni in zaščitni zaposlitvi (36. člen ZZRZI). Od koncepta, ki ga uvaja predlog zakona o socialnem podjetništvu, pa
se razlikuje po tem, da ločuje koncept zaposlitvene rehabilitacije in zaposlovanja glede na izvajalce.
Zaposlitvena rehabilitacija se izvaja kot javna služba v okviru izvajalcev zaposlitvene rehabilitacije, pri
čemer se pri vzpostavitvi mreže upošteva število in potrebe invalidov glede na vrsto invalidnosti in regionalno pokritost z izvajalci storitev (18. Člen ZZRZI), invalidska podjetja pa poslujejo kot gospodarske družbe. Po tem zakonu velja, da lahko gospodarska družba, ki je registrirana kot družba z omejeno odgovornostjo, delniška družba ali komanditna delniška družba, posluje kot invalidsko podjetje,
če med celim poslovnim letom zaposluje in usposablja najmanj 40% invalidov od vseh zaposlenih v
družbi (53. člen ZZRZI). Zaposlitvena rehabilitacija, ki jo zagotavlja 14 izvajalcev, je za vse vključene
invalidne osebe po tem zakonu obvezna in predstavlja prvi korak na poti do zaposlitve. V času zaposlitvene rehabilitacije se namreč izdela ocena o zaposljivosti, ki je podlaga za nadaljnjo usmeritev
osebe v običajno zaposlitev, zaposlitev v invalidskem podjetju, podporni ali zaščitni zaposlitvi. V času
vključenosti v zaposlitveno rehabilitacijo so vključene osebe upravičene do nadomestila v višini 30%
minimalne plače mesečno (169 evrov neto mesečno), če se storitve zaposlitvene rehabilitacije izvajajo v obsegu najmanj 100 ur in če invalid ni prejemnik denarnega nadomestila ali denarne pomoči
po predpisih iz naslova pravic brezposelnih oseb ali denarnega nadomestila po predpisih iz naslova
invalidskega zavarovanja (17. člen ZZRZI). Osnova za izračun plače invalida je minimalna plača, torej
562 evrov neto. Od tega zneska so vključene osebe upravičene do subvencije plače v višini od 30
do 70% v zaščitni zaposlitvi, od 5 do 30% v podporni zaposlitvi in 5 do 30% v invalidskem podjetju
(70. člen ZZRZI). Višina subvencije je odvisna od stopnje invalidnosti. Zakon omogoča vključevanje
v programe socialne vključenosti za vse tiste invalide, ki po zaključku zaposlitvene rehabilitacije po
oceni rehabilitacijske komisije niso zaposljivi (35. člen ZZRZI).
Organizacije tretjega sektorja se v izvajanje ZZRZI vključujejo v omejenem obsegu, predvsem ko
gre za izvajanje zaposlitvene rehabilitacije, kjer pa se kot problem pojavlja to, da vključene osebe
za opravljeno delo prejemajo relativno nizko plačilo - 169 evrov neto mesečno ter povrnitev stroškov
dela in morebitnega spremstva, ko oseba potrebuje asistenco. Na drugi strani pa so cene storitev
zaposlitvene rehabilitacije ovrednotene relativno visoko, saj strokovna ura svetovanja, spodbujanja in
motiviranja invalidov k aktivni vlogi znaša 23,37 evrov. Takšna neskladnost med ocenjeno uro dela
vključene osebe in ceno ure dela izvajalca se zdi slaba popotnica za oblikovanje sistema socialnega
podjetništva, ki bi temeljil na načelih solidarnosti in odgovornosti.
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Po podatkih Statističnega urada RS je v Sloveniji med 160.000 in 170.000 invalidov (delovnih invalidov, otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami, vojaških in vojnih invalidov ter zmerno, težje ali težko duševno in najtežje telesno prizadetih oseb). Poleg teh živi v Sloveniji tudi okoli 230.000 bolnikov
z dolgotrajnimi boleznimi (vir: internet 3). V Sloveniji je trenutno zaposlenih skoraj 32.000 invalidov,
kar pomeni 3,9 % vseh zaposlenih. Leta 2008 je bilo v Sloveniji v povprečju 169 invalidskih podjetij,
ki so zaposlovala vsaj 40% invalidnih oseb (pogoj za ustanovitev invalidskega podjetja), slabih 57%
vseh podjetij pa je delovalo na področju predelovalnih dejavnosti. Povprečna bruto mesečna plača v
letu 2008 je bila v invalidskih podjetjih za dobro tretjino (37%) nižja kot povprečna bruto mesečna v
Sloveniji in je znašala 683 evrov (povprečno 4,22 evrov neto na uro) (vir: internet 4).
Koncepti in modeli, ki jih uvaja ZZRZI so predstavljali pomembno podlago za pripravo predloga zakona o socialnem podjetništvu, predvsem iz vidika zaposlovanja ranljivih skupin, zato bomo v delu
analize predloga zakona o socialnem podjetništvu skušali primerjati predlagane ukrepe z obstoječimi, ko gre za zaposlovanje ranljivih skupin.
2.3 Ranljivost ljudi in organizacij ter strategije preseganja
Pojem ranljivost je težko definirati, saj je odvisen od raziskovalnega področja ali stroke, ki jo definira. Običajno se uporablja za opisovanje tveganj in možnosti, da se nek dogodek pojavi, pa tudi pri
opisovanju pojava revščine in socialne izključenosti. Socialna ranljivost je kompleksen koncept, ki
vključuje interakcijo strukturnih in konjukturnih pogojev ali situacij in je sestavljena iz različnih dimenzij: ekonomskih, socialnih, kulturnih, manifestira pa se na ravni objektivnega in subjektivnega (Stern,
2002). Različne intervencije usmerjene v zmanjševanje tveganj socialne ranljivosti odgovarjajo na
potrebe ranljivih skupin, saj velja, da je lahko neka populacija ranljiva, ko gre za neko tveganje in
bistveno manj ranljiva, ko gre za drugo tveganje, kar je odvisno od virov, zaznavanja tveganj in formalnega sistema, ki blaži in zmanjšuje tveganja (Johnson, 2006).
Ko govorimo o socialnem podjetništvu lahko ranljivost raziskujemo na dveh ravneh – prva se nanaša
na ranljivost določenih skupin prebivalstva, ki jih predlog zakona o socialnem podjetništvu opredeljuje kot ranljive, na drugi pa ranljivost na ravni organizacij.
Ranljivost je objektivne in subjektivne narave in ravno zato zahteva, da pri oblikovanju in uvajanju
strategij za zmanjševanje tveganj povezanih z ranljivostjo, aktivno vključujemo tiste skupine in organizacije, na katere se koncept ranljivosti nanaša. Če govorimo o zaposlovanju brezdomcev v socialnih podjetjih, je nujno vključevati brezdomce v načrtovanje politike, ukrepov in programov na tem
področju. S konceptom ranljivosti se neposredno povezuje pojem revščine in socialne izključenosti.
Problem revščine in socialne izključenosti je bil v letu 2010 deležen posebne pozornosti, saj je to
leto bilo leto boja proti revščini in socialni izključenosti. Evropska unija je v tem letu namenila precej
pozornosti vprašanjem zmanjševanja tveganja revščine in socialne izključenosti ter strategijam za
njeno preprečevanje.
V zvezi s pojavom revščine je potrebno izpostaviti razlikovanje med pojmom absolutne in relativne
revščine.
Haralambos in Holborn (ibid.) revščino dalje delita na absolutno revščino in relativno revščino. Absolutna revščine prinaša nezadostne vire za zadovoljevanje osnovnih življenjskih potreb, kot so hrana,
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oblačila ter bivalni pogoji in tako neposredno vpliva na fizično preživetje. Relativna revščina na drugi
strani pripelje do psiholoških stisk povezanih z nizkim dohodkom, prikrajšanostjo in socialnim minimumom. Njen pomemben vidik je, da obravnava standard določene družbe v določenem času in se
zato nenehno spreminja ter razlikuje od družbe do družbe. Prav relativna revščina nam pove, koliko
prebivalcev je dejansko revnih in ima nižji dohodek glede na srednjo vrednost dohodka v državi.
Izražena je s stopnjo tveganja revščine, ki predstavlja odstotek ljudi, ki razpolagajo z dohodkom,
manjšim od 60 % mediane razpoložljivega dohodka na ekvivalentnega člana gospodinjstva – to je
osnovni prag tveganja revščine.
Ob tem opozarjamo na statistično manipulativnost stopnje tveganja revščine, saj le-ta meri neenakost
znotraj populacije, hkrati pa ne upošteva gibanja cen, stanovanjskih razmer in drugih dejavnikov, ki
prav tako vplivajo na življenjski standard ljudi. Teoretično se dohodki lahko znižajo vsem ljudem in
bodo vsi živeli slabše kot prej, stopnja tveganja revščine pa bo ostala enaka ali se bo celo znižala,
če se bodo dohodki manj premožnih relativno manj znižali od dohodkov premožnejših. (Intihar, 2010,
vir: internet 5).
Pomembno se je zavedati, da dohodkovni prag tveganja revščine ne odraža tega, kaj pomeni biti
reven, relativno depriviran, izključen in podobno (Leskošek in dr., 2009).
Relativna revščina se meri v stopnji tveganja revščine, ki je po podatkih iz Raziskovanja o dohodkih
in življenjskih pogojih (SILC) za leto 2009 v Sloveniji znašala 11,3%, kar pomeni da je pod pragom
tveganja revščine živelo približno 223 000 oseb. Ko govorimo o relativni revščini je pomembno poudariti, da socialni prejemki pomembno znižujejo tveganje revščine, tako na ravni Evropske Unije (EU)
kot v Sloveniji. Na ravni EU povprečno za 38 odstotkov, v Sloveniji pa bi se po podatkih Raziskovanja
o dohodkih in življenjskih pogojih (EU-SILC 2010), stopnja tveganja revščine skoraj podvojila in bi
znašala 22 odstotkov, pri osebah, starejših od 64 let, pa slabih 32 odstotkov (vir: internet 6). Osebe,
ki živijo v revščini, se pogosto srečujejo tudi z neprimernimi bivalnimi pogoji. Po anketi o življenjskih
pogojih je v letu 2009 kar 31 odstotkov gospodinjstev živelo v stanovanjih, v katerih so imeli vsaj eno
od naslednjih treh težav: puščajoča streha; vlažne stene, temelji ali tla; trhli okenski okvirji ali trhla tla
(vir: internet 7).. Relativna revščina se tako meri kot prihodek, ki je nižji od 50% povprečnega prihodka v državi ali je nižji od 60% mediane dohodka (Chassé in dr., 2003, Swärd 2010, v: Otte 2010).
Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve je dne 24. 7. 2009 predstavilo izračun minimalnih
življenjskih stroškov za odraslo samsko osebo, ki temelji na preračunu vrednosti življenjske košarice
na celotne stroške in znaša 562,07 €, kar je realni pokazatelj relativnega praga tveganja revščine.
Socialna izključenost je spremljajoč pojav revščine, ki se veže na materialno deprivacijo, medtem ko
socialna izključenost pomeni zbirko procesov znotraj trga dela in sistema blaginje, zaradi katerih so
posamezniki, gospodinjstva, celotne skupnosti ali celo družbene skupine, potisnjene na rob družbe,
kjer tudi ostanejo (Teague in Wilson 1995).
Socialna izključenost se tako nanaša na izključenost iz trga dela, potrošnje, mehanizmov moči in vpliva in na pomanjkanje socialnih stikov (Cvahte, 2004). Pojem socialne izključenosti se tesno povezuje
zlomom vsaj enega od štirih sistemov, ki jih Comminsu (1993) deli na demokratični in zakonodajni
sistem, ki promovira vključenost civilne družbe, sistem trga dela, ki promovira ekonomsko vključenost, sistem države blaginje, ki promovira socialno integracijo ter sistem družinskih in skupnostnih
omrežij, ki promovira medosebno vključenost.
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Podatki o zaposlovanju ranljivih skupin kažejo, da je leta 2008 bilo med brezposelnimi osebami
16,6 odstotkov oseb z oznako invalidnosti (10.995), ki se običajno srečujejo s pojavom dolgotrajne
brezposelnosti. Ranljive skupine so tako bistveno bolj izpostavljene tveganju revščine, materialna
deprivacija pa pogosto pomeni tudi socialno izključenost, zato je potrebno ob uvajanju socialnega
podjetništva razmišljati tudi o nujnih ukrepih in dolgoročnih učinkih.
Ko govorimo o revščini in socialni izključenosti iz pozicije ranljivosti, je potrebno upoštevati strategije
soočanja s tveganji in zmanjševanja posledic teh tveganj. Richter (v: Otte 2010, ibid.) opredeli dve
reakciji na revščino pri odraslih osebah; prva se nanaša na strategijo umika (zmanjšanje aspiracij,
devalvacije prejšnjih aktivnosti, zmanjševanje socialnih stikov, impulzivne in spontane aktivnost ter
impulzivna poraba) ter strategije aktivnega upravljanja, ki se delijo na konstruktivne (iskanje stikov
z ljudmi, ki so se znašli v podobni situaciji, ohranjanje kontaktov z ljudmi iz socialne mreže, iskanje
cenejših proizvodov) ter destruktivne (impulzivne reakcije, agresivnost, kraja, prevare). Zatekanje k
strategiji umika ali destruktivnim strategijam je problematično za osebo, ki se sooča z revščino, saj
dolgoročno vodi v slabo samopodobo in socialno izključenost. Chassé in sodelavci (Otte 2010, ibid.)
so reakcije na revščino dodatno razširili in jih opredelili skozi 4 strategije:
1. Vključevanje v sivo ekonomijo, s čimer želijo ljudje postati bolj neodvisni od običajnega dohodka.
To uresničujejo z občasnim delom, pomočjo sorodnikom ali osebam iz socialne mreže, skušajo
vzgajati lastno sadje in zelenjavo, ki jo tudi prodajajo (ruralno okolje) ali skušajo ponujati določene
storitve in usluge (urbano okolje).
2. Druga vrsta reakcije je resignacija, ki je pogostejša pri tistih delavcih, ki izgubijo delo po 50. letu
starosti in jih potencialni delodajalci ali sami sebe vidijo kot prestare za novo zaposlitev. Takšna
samopodoba deluje kot samoizpolnjujoča se prerokba, saj lahko zaradi resignacije izpustijo dobre
priložnosti za novo zaposlitev ali izboljšanje lastnega položaja.
3. Strategija iskanja nove zaposlitve za vsako ceno. To strategijo uberejo osebe, ki jim profesionalna
vloga definira samopodobo, zato se za vsako ceno želijo vrniti k 'normalnemu' stanju. To pogosto
pomeni opravljanje slabo plačanega dela, za katerega je oseba preizobražena ali pristanek na
težje delovne pogoje (nočno delo, delo preko vikenda, itd.).
4. Redefiniranje družbene vloge je pogosta strategija pri ženskah, ki izgubijo delo potem ko zanosijo
in rodijo ter po preteku dopusta za nego in varstvo otroka neuspešno iščejo zaposlitev ter posledično poiščejo smisel v redefiniranju svoje družbene vloge, ki postane vloga matere in skrbnice.
Pogosto iščejo zaposlitev za polovični delovni čas ali perkarne oblike zaposlitve. Pozneje v življenju lahko ponovno najdejo zaposlitev, vendar njihov fokus na vlogi skrbnice ostane.

Kot lahko vidimo, je večidel strategij usmerjen v sprejemanje revščine in zmanjševanje škode, ki ob
tem nastane, vendar hkrati takšne strategije pogosto pomenijo tudi trajno zmanjševanje družbene
moči ranljivih skupin, ki se medsebojno ne povezujejo ali organizirajo. Prav zato je pomembno razmišljati o strategijah, ki temeljijo na pozitivnih in proaktivnih modelih, kot je model SS4R - Strengthening Systems 4R, ki sta oblikovala Ronan and Johnston (2005). Večina modelov ravnanja v primeru
naravnih in drugih nesreč temelji na zmanjševanju škode in temelji na uporabi modela 4R: pripravljenost, zmanjševanje tveganj, odgovor in obnovitev (Readiness, Risk reduction, Response, Recovery),
model SS4R pa te aktivnosti usmeri na nivo skupnosti in temelji na ideji krepitve virov v skupnosti
in sposobnosti skupnosti, da se sama odzove na tveganja, predvideva pa tudi dejansko uporabo
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konceptov, kot je trajnostni razvoj, sistemski pristop in uporabo skupnosti lastnih modelov reševanja
problemov. Model SS4R deluje na principu aktivnega sodelovanja in komunikacije med različnimi
akterji, na krepitvi moči in 'opremljanjem' skupnosti z viri, ki so nujni za soočanje s tveganji in čim
prejšnje okrevanje skupnosti. Poglavitni cilj tega modela je preprečevanje problemov in tveganj na
podlagi domneve, da so najboljše intervencije tiste, ki se zgodijo pred pojavom kritičnega dogodka,
saj delujejo v smeri opremljanja skupnosti z viri, sredstvi in znanji, ki jih potrebujejo, da se uspešno
soočajo s posledicami kriznih dogodkov. S tem se izognemo uvajanju strategij, ki temeljijo na načrtovanju in zmanjševanju škode in v samem jedru niso razvojno naravnane, saj ne upoštevajo obstoječih
in manjkajočih virov znotraj skupnosti.
Podobno proaktivno je naravnana lestvica državljanske participacije, ki jo je oblikovala Sherry Arnheim (1969) in dosega osem ravni participacije:
1. Državljanski nadzor
2. Delegiranje moči

Državljanska moč

3. Sodelovanje
4. Nameščanje
5. Svetovanje

Žetonarstvo

6. Informiranje
7. Terapija
8. Manipulacija

Izključevanje

Na dnu lestvice se nahaja manipulacija in terapija, ki opisujeta izključevanje na ravni izločanja ljudi
iz možnosti sodelovanja pri načrtovanju in izvajanju programov in nadomeščanja tega z ‘izobraževanjem’ in ‘zdravljenjem’ oseb. Nivo informiranja, svetovanja in nameščanja je sicer napredek v primerjavi z izključevanjem, saj ljudem omogoča, da slišijo in so slišani, vendar je to dovoljeno le izbranim
iz vsake skupine, sočasno pa biti slišan ne pomeni udejanjanja povedanega ali zahtevanega s strani
nosilcev oblasti ali moči. Ta nivo ohranja status quo in se imenuje žetonarstvo, saj ljudem omogoča
omejeno in vnaprej določeno participacijo brez večjega učinka ('na žeton'). Nivo državljanske moči,
ki se uresničuje skozi sodelovanje, delegiranje moči in državljanski nadzor ljudem omogoča nadzor
nad procesi odločanja, partnerstvo in zmožnost za pogajanja z nosilci moči ter v skrajni obliki neposredni nadzor nad odločanjem in delovanjem s strani državljanov. Lestvica je sicer poenostavljena,
vendar na drugi strani neposredno govori o različnih nivojih vključevanja ljudi v odločanje, pa naj bo
na ravni državljanskih pravic ali delovnih organizacij, kot so socialna podjetja.
Ko govorimo o ranljivosti na ravni določenih skupin in posameznikov, ki se bodo vključevali v socialna podjetja, je potrebno upoštevati možnost njihove participacije, ki izvira iz družbene in osebne moči
posameznikov, samopodobe in priložnosti za aktivno soudeležbo v pomembnih družbenih procesih.
Vprašanje je torej, kakšna je bila in je moč odločanja in participacije, ko gre za socialno podjetništvo
in kaj bomo v prihodnosti storili za zagotavljanje aktivne participacije vseh pomembnih akterjev pri
razvoju socialnega podjetništva. Zakon o socialnem podjetništvu sicer govori o principu 'en član en
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glas' vendar se zdi, da bo izvajanje v veliki meri prepuščeno socialnim podjetjem samim oziroma
je odvisno od organizacijske oblike ustanovitelja, saj zakon kot člane navaja osebe z upravljavskimi
pravicami, torej ustanovitelje, lastnike in člane, ko gre za člansko organizacijo (po zgledu članstva
v zadrugah, ki je značilno za Italijo). Glede na to, da je organizacijska oblika in struktura v zavodih,
zasebnih društvih, ustanovah ali gospodarskih družbah precej raznolika in je vezana na področno
zakonodajo, bo udejanjanje tega načela bolj odvisno od področne zakonodaje ustanoviteljev kot od
ideje participacije ranljivih skupin, ko bo šlo za tip B socialnih podjetij.

3.

Predlog Zakona o socialnem podjetništvu
z vidika ranljivosti organizacij in ciljnih skupin

Analiza predloga bo osnovana na dveh predpostavkah:
Ideja socialne ekonomije, ki jo uvajamo v Sloveniji, temelji na delovni definiciji socialne ekonomije
Evropske komisije, ki pravi, da je socialna ekonomija niz zasebnih, formalno ustanovljenih podjetij
z avtonomijo odločanja in svobodo včlanjevanja, ki so bila ustanovljena z namenom izpolnjevanja
potreb članov preko trga, s proizvodnjo dobrin in zagotavljanjem storitev, zavarovanj in financiranja,
kjer odločanje in delitev dobičkov in presežkov med člani ni neposredno povezana s kapitalom ali
finančnim vložkom posameznega člana, ki ima pravico do glasovanja. Socialna ekonomija vključuje
zasebne, formalno ustanovljene organizacije z avtonomijo odločanja in svobodnim članstvom, ki
proizvajajo netržne storitve za gospodinjstva in katerih dobički, če so, si ne morejo prilastiti tisti ekonomski akterji, ki jih ustvarjajo, nadzirajo in financirajo (Chaves, Monzón Campos, 2007). Skladno s
to definicijo je Slovenija posvojila t.i. 'odprti model' socialnega podjetništva, ki postavlja nizke vstopne
pogoje za tiste entitete, ki bi želele ustanoviti socialno podjetje, saj kot najbolj temeljno vodilo ostaja
nepridobitnost, torej prepoved delitve dobička med lastnike, opcijsko pa lahko ustanovitelji socialnih
podjetij svojo dejavnost usmerijo v opravljanje dejavnosti, ki so družbeno koristne in/ali zaposlovanje
oseb iz ranljivih skupin.
Takšen model je dober in sprejemljiv, če le upošteva okoliščine, v katerih delujejo organizacije tretjega
sektorja v primerjavi z gospodarskimi družbami in invalidskimi podjetji. Žal tu ne moremo mimo predpostavke, da bodo nekatere organizacije v sistemu socialnega podjetništva bolj ranljive in posledično
tudi manj uspešne, saj kljub navidezno enakopravnim vstopnim pogojem nimajo ustreznih kompetenc
vezanih na področje ekonomije, imajo pa bistveno večje kompetence za delo z ranljivimi skupinami.
Ocenjujemo, da takšen model postavlja v neenak položaj potencialne izvajalce, posledično pa tudi
vključene osebe, s čimer neposredno prenaša model tržne ekonomije v prostor socialne ekonomije.
Vključevanje oseb iz ranljivih skupin na trg dela preko socialnih podjetij na način, ki bi zagotavljal dolgotrajno izboljšanje socialnega položaja teh oseb ter omogočal socialno vključevanje tem osebam,
deluje kot socialni korektiv, zato je vprašljiv učinek teh ukrepov na ciljne skupine in stopnjo njihove
participacije, kot jo definira Arnheimova (ibid.).
Socialna politika, ki deluje selektivno in skuša javno mnenje polarizirati s kategorizacijo in polarizacijo
socialno političnih tem (npr. bogati in revni, vključeni in izključeni, aktivni in neaktivni, odgovorni in
neodgovorni), ustvarja situacijo v kateri postavlja pogoje in izhodišča diskusije ter onemogoča široko
javno diskusijo o tako kompleksnih temah, kot se pojavljajo znotraj socialne politike.
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Polariziranje javnega mnenja sodi med enega ključnih orodij prednostnega tematiziranja, najbolj
slikovito pa ga ponazori zgodnje obdobje debate o splavu v Združenih državah Amerike v 60. letih,
kjer je gibanje proti splavu polariziralo javno mnenje skozi kampanjo 'za življenje – proti splavu' in s
tem onemogočilo gibanja, ki so se borila za pravico do splava pod geslom 'za izbiro'. Javna diskusija
se je tako nadzorovano pričela vrteti okrog predpostavke, da so tisti, ki podpirajo splav pravzaprav
proti življenju, gibanje za pravico do splava pa je potrebovalo precej dolgo, da je to polariziranost
zmanjšalo (Andreasen, Kotler 2008). Biever (2010) takšno taktiko, ki po njegovem mnenju odraža
konzervativno socialno politiko držav, primerja z Rimskim principom divide et impera, ki se odraža
predvsem v političnem pragmatizmu in načrtnem preusmerjanju iz pomembnejših socialno političnih
tem k manj pomembnim.
Ko gre za socialno podjetništvo, se ta pragmatizem pojavlja predvsem v zaposlovanju ranljivih skupin
v socialnih podjetjih kot socialnemu korektivu. To domnevo utemeljuje dejstvo, da v času priprave
zakona ni bilo izvedenih empiričnih raziskav, ki bi bile usmerjene v raziskovanje potreb ciljnih skupin,
katerim je zakon namenjen, prav tako pa je vprašanje, v kakšni meri in ali sploh bodo ocenjene, upoštevane in implementirane potrebe ciljnih skupin v samih dejavnostih socialnega podjetništva. Če in
ko zaposlovanje ranljivih skupin deluje kot socialni korektiv, pa neposredno vpliva na možnost oseb
iz teh ciljnih skupin, da izstopijo iz začaranega kroga revščine in socialne izključenosti. Prekinitev
tega kroga namreč ni v celoti odvisna od ukrepov aktivne politike zaposlovanja in pa omejitve obdobja sofinanciranja izhodiščne plače delavcev in prispevkov za zdravstveno, pokojninsko in invalidsko
varstvo za predstavnice in predstavnike nekaterih ranljivih skupin zaposlenih v socialnih podjetij.
Reakcije na revščino in posledično socialno izključenost so različne in segajo vse od načrtnega vključevanja v sivo ekonomijo, resignacije, ponovne zaposlitve četudi to pomeni nizko kvalitetno delovno
mesto za katerega so prekvalificirani ali iskanje novih 'sprejemljivejših' družbenih vlog (Chassé in dr.,
2003, v: Otte 2010). Reševanje kompleksnega problema s tipsko rešitvijo ne odgovarja ustrezno na
kompleksnost pojava revščine in socialne izključenosti pri ranljivih skupinah.
Obe predpostavki bova argumentirali v naslednjih podpoglavjih.
3.1. Socialna podjetja tipa A
Odprti model socialnega podjetništva predvideva oblikovanje socialnih podjetij tipa A, to je socialnih
podjetij, katerih družbeno koristne dejavnosti v 5. členu določa predlog zakona in med katere sodi:
(1) socialno in družinsko varstvo, (2) varstvo gibalno, senzorno, duševno ali kako drugače oviranih
oseb, (3) področje znanosti, izobraževanja in vzgoje, (4) varstva in promocije zdravja, (5) zagotavljanja socialne vključenosti, spodbujanja zaposlovanja in poklicnega usposabljanja oseb, ki so brezposelne ali jim grozi brezposelnost, (6) posredovanja zaposlitve, vključno z dejavnostjo zagotavljanja
dela drugemu delodajalcu, (7) ekološke proizvodnje hrane, (8) ohranjanja narave, varstva okolja, in
zaščite živali, (9) spodbujanje uporabe obnovljivih virov energije, (10) socialnega turizma, (11) socialne in pravične trgovine, (12) kulture in ohranjanja kulturne dediščine, (13) amaterskega športa in
telesne kulture, katere namen je rekreacija in socializacija, (14) reševanja in zaščite, (15) spodbujanja
razvoja lokalnih skupnosti ter (16) podpornih storitev za socialna podjetja. Družbeno koristne dejavnosti določi Vlada Republike Slovenije, na predlog ministra, pristojnega za delo, družino in socialne
zadeve, v soglasju z drugimi pristojnimi ministri in predhodnem posvetovanju z organizacijami civilne
družbe.
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Klasifikacija družbeno koristnih dejavnosti se zdi trajnostno naravnana in družbeno koristna, vendar
se odpira vprašanje, ali so ustanovitelji socialnih podjetij v izhodiščih predloga zakona enakopravni in
ali zakon upošteva pojav ranljivosti na ravni organizacij. Pri iskanju odgovora na to vprašanje bi želeli
izpostaviti nekaj paradoksalnih vidikov, ki po najinem mnenju povečujejo ranljivost socialnih podjetij v
odnosu do tržne ekonomije ter v medsebojnem odnosu, kjer se kot potencialni ustanovitelji pojavljajo
organizacije z zelo različnimi ozadji.
3.1.1 Paradoks nekonkurenčnosti
Socialna podjetja, ki bodo temeljila na tipu A, morajo te dejavnosti opravljati v obsegu, ki bo zagotavljal vsaj 50% vseh prihodkov letno, trajno zaposlovati pa morajo vsaj 2 delavca. Kar je v zakonu
resnično težko razumeti, je pojav ideje, da socialno podjetje proizvaja proizvode oziroma zagotavlja
storitve, ki so za tržno ekonomijo nekonkurenčni, so pa javno koristni (dejavnosti socialnega podjetništva) ali pa dejavnost opravlja z zaposlovanjem oseb (komentar k 11. členu), katerih delo ni konkurenčno na trgu dela. Ni jasno, kam zakonodajalec meri z uporabo besedne zveze manj konkurenčni
proizvodi in storitve, ki naj bi bili rezultat dejavnosti socialnega podjetništva (2. člen), kdo bo določal
kriterije za tržno manj konkurenčne dejavnosti in kaj se bo zgodilo, če bo socialno podjetje s svojimi
proizvodi ali storitvami doživelo velik uspeh? Bo potem njihova dejavnost 'predana' gospodarskim
družbam, ker lahko prinese več dobička lastnikom? Ocenjujemo, da gre zgolj za neposrečeno besedno zvezo in da dejavnosti socialnih podjetij v praksi ne bodo omejevane skozi to določilo.
3.1.2 Vsi drugačni - vsi enakopravni1: Vsaj navidezno
Poudarjanje enakih pogojev v položaju različnih izhodišč je problematično, saj predpostavlja, da je
neuspeh odgovornost posameznika ali posamezne organizacije. Ideja individualizacije je v prvi vrsti
strukturna prisila (Rener 2007), ki vpeljuje idejo svobodne izbire. Ta potrošniški koncept ideologije
izbire, kot ga poimenuje Saleclova (2010) v prvi vrsti razbremeni celotne odgovornosti tistega, ki idejo izbire sploh ustvarja. Ko se ideologija izbire prenese na raven socialnega podjetništva, se pojavijo
dileme, vezane na izhodiščne pogoje, v katerih delujejo organizacije, saj niso enaki za vse. Predlog
zakona pa te neenakosti celo poglablja – z idejo nekonkurenčnosti do tržne ekonomije, z idejo da
lahko neko majhno društvo resno konkurira velikemu invalidskemu podjetju ustanovljenemu s strani
gospodarske družbe, ko na trg plasira podoben proizvod in podobno. Kako se to odraža v predlogu
zakona, pa v nadaljevanju.
Predlog zakona predvideva tudi, da bodo posebni zakoni oziroma vlada z uredbo določili posebne
spodbude in olajšave za trajno opravljanje dejavnosti socialnega podjetništva. Kakšne bodo te spodbude in olajšave, bodo določili ti predpisi (npr. davčne olajšave). Zakon v uvodnih določilih pozitivno
zastavi cilje, namen delovanja ter poslanstvo socialnih podjetij, predvidi pa tudi aktivno soudeležbo
članov po načelu en član-en glas ter deležnikov pri odločanju.
Vendar se na drugi strani pojavlja dvom v pozitivno naravnanost zakona, ki z odprtim modelom
1 Geslo kampanje Sveta Evrope v letu 1995, ki je obeleževalo petdeseto obletnico konca druge svetovne vojne, ki je promoviralo idejo skupnega cilja - ustaviti rasizem, ksenofobijo in nestrpnost. Leta 2006 se geslo kampanje ponovno uporabi s
ciljem poudarjanja raznolikost, bogastva raznolikih kultur in tradicij ter namenom širjenja in varovanja človekovih pravic pod
geslom ‘vsak ima pravico biti samosvoj – drugačen in enakopraven’ (vir: http://www.coe.si/sl/dejavnosti/prioritetni_projekti/
vsi_drugacni_vsi_enakopravni/). Zdi se, da je individualizacija tega, sicer kolektivnega in solidarnega gesla, odraz ideologije izbire, kot jo opisuje Saleclova (2010) in ki se prenaša tudi na področje socialnega podjetništva.

76

Strokovna tematska konferenca SOCIALNO PODJETNIŠTVO – IZZIVI IN PERSPEKTIVE  Zbornik prispevkov

omogoča, da je lahko ustanovitelj socialnega podjetja nepridobitna pravna oseba - društvo, zavod,
ustanova, gospodarska družba ali druga pravna oseba zasebnega prava, ki ni ustanovljena izključno
z namenom pridobivanja dobička ter premoženja ne deli, prav tako ne deli ustvarjenega dobička ali
presežkov prihodkov nad odhodki oziroma jih deli v omejenem obsegu v skladu z zakonom (2. člen),
saj precej nenatančno določa pogoje ustanavljanja in poslovanja socialnih podjetij ustanovljenih s
strani gospodarskih družb.
Omejitev je sicer opredeljena v 9. členu predloga zakona, vendar ni jasno določen postopek ustanavljanja socialnih podjetij s strani gospodarskih družb, ko gre za presežne delavce, koliko presežnih
delavcev je pogoj za ustanovitev socialnega podjetja, kakšne naj bi bile dejavnosti socialnih podjetij
ustanovljenih s strani gospodarskih družb in ali veljajo omejitve glede delitve dobička za te družbe.
Sicer je v predlogu zakona jasno zapisano, da socialno podjetništvo ni namenjeno reševanju insolventnosti pravnih oseb (obrazložitev k 9. členu zakona), vendar na drugi strani ravno pogoji glede
ustanavljanja socialnih podjetij s strani gospodarskih družb kažejo na nedoslednost pri uresničevanju
tega namena.
Odprti model, ki dopušča ustanavljanje socialnih podjetij s strani gospodarskih družb in posebej ne
opredeli varovalk za preprečevanje morebitnih zlorab za te družbe, postavlja v neenak položaj ostale
pravne osebe, ki bodo ustanavljale socialna podjetja, predvsem organizacije tretjega sektorja. Te ne
razpolagajo niti s strokovnim kadrom, niti z ustreznimi ekonomskimi znanji, niti s prostori in opremo,
kar pa je konkurenčna prednost gospodarskih družb.
Zavedati se je namreč treba, da ključen akter pri razvoju socialnega podjetništva, t.i. tretji sektor,
kronično trpi za nizko stopnjo zaposlenosti in posledično tudi razvitosti in ki jo skušajo številne organizacije tretjega sektorja kompenzirati preko vključevanja prostovoljcev v izvajanje svojih programov
in projektov.
Če se osredotočimo na nevladne nepridobitne organizacije2, lahko ugotovimo, da je bilo po podatkih
raziskave Obseg in viri financiranja nevladnih organizacij (društev,ustanov in zasebnih zavodov) v
letu 2008 v Sloveniji 21.464 društev, zasebnih zavodov, ustanov in fundacij, ki so skupno razpolagala s slabimi 754 milijoni evrov, kar predstavlja 1,99 odstotka slovenskega BDP3 in je v primerjavi s
povprečjem 32 držav zajetih v raziskavo Univerze John Hopkins, kjer ta delež dosega 5,1 odstotka
BDP, relativno malo.
Če primerjamo podatke o organizacijah tretjega sektorja s številom gospodarskih družb, lahko ugotovimo, da je bilo v letu 2008 po podatkih Statističnega urada RS v Sloveniji evidentiranih dobrih
152.541 podjetij, kar je 5,5% manj kot v letu 2009, ko je bilo registriranih 160.931 podjetij. Ne glede
na to, da se je v letu 2009 na novo ustanovilo 8.390 gospodarskih družb, se je število zaposlitev v
primerjavi z 2008 zmanjšalo za 2%, prihodek pa se je iz 94 milijard evrov v letu 2008 zmanjšal na
dobrih 83 milijard evrov v 2009 (vir: internet 5).
V letu 2008 je bilo v nepridobitnih zasebnih organizacijah na podlagi delovnih ur zaposlenih 5.796
oseb (dejansko 5.820 oseb), kar predstavlja 0,66 odstotka vseh delovno aktivnih prebivalcev v
2
3

Med nevladne nepridobitne organizacije praviloma štejemo društva, zasebne zavode ter ustanove ali fundacije.
Podatki temeljijo na poročili Agencije RS za javnopravne evidence za leto 2008, ko je letna poročila oddalo 94 odstotkov
vseh zasebnih nepridobitnih organizacij.
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Sloveniji v letu 20084, medtem ko ta delež v državah EU znaša 8,1 odstotka (Črnak Meglič 2009).
Gospodarske družbe so, na drugi strani, v letu 2008 zaposlovale 881.633 oseb, kar je 2% več kot v
letu 2009 (864.347 oseb).
Število zasebnih nepridobitnih organizacij

Število gospodarskih družb

21.464

152.541

Sredstva/prihodki zasebnih nepridobitnih organizacij

Prihodki gospodarskih družb

753.875

94.107.221

Število zaposlenih v zasebnih nepridobitnih organizacijah

Število zaposlenih v gospodarskih družbah

5.796

881.633

Kratek pogled v položaj tretjega sektorja in njegova primerjava s položajem gospodarskih družb kaže
na to, da bo ustanavljanje in delovanje socialnih podjetij bistveno lažje za tiste ustanovitelje, ki prihajajo iz gospodarskega sektorja ter tudi boljše poznajo zakonitosti delovanja tržne ekonomije. Pri tem se
kot problem pojavlja tudi osnoven namen in poslanstvo, ki ga lahko izkazujejo gospodarske družbe
ko ustanavljajo socialna podjetja, saj osnovni namen takšnih družb ni doseganje socialnih ciljev. Dilema, ki ostaja, je, kako se bo omejeval prenos temeljnega poslanstva akterjev tržne ekonomije, torej
maksimizacije profita v primeru socialnih podjetij ustanovljenih s strani gospodarskih družb?
To dilemo je mogoče umestiti tezi nove institucionalne teorije; a) deležniki velikih institucij pridobivajo
številne prednosti z ohranjanjem teh institucij in b) če so organizacije nestabilne in uveljavljene prakse
slabo zasnovane, je uspešnost novih organizacij v veliki meri odvisna od definiranja in izpopolnjevanja široko sprejetih pravil igre (DiMaggio, Powell 1991). Posledično pridobivanje in ohranjanje moči
znotraj organizacijskih struktur zahteva, da dominantne organizacije vedno znova odrejajo strategije
nadzora, najpogosteje skozi socializacijo novih organizacij v smeri delitve pogledov in stališč ali skozi
podporo prevladujočim političnim strukturam. Kako bodo organizacije, ki so šibkejše v sistemu socialnega podjetništva, reagirale na poskuse socializacije dominantnih organizacij in kaj to pomeni za
razvoj socialnega podjetništva? Sicer se je potrebno zavedati, da slabe prakse so in bodo obstajale,
kljub temu pa je smiselno razmišljati o možnih načinih razvoja praks socialnega podjetništva in strategijah spodbujanja pozitivnih, trajnostno naravnanih praks pred argumentom moči in velikosti.
Pozitivno diskriminacijo v relaciji do številnih zasebnih nepridobitnih organizacij doživljajo tudi invalidska podjetja. Poročilo OECD govori o invalidskih podjetjih kot tradicionalnih organizacijah socialne
ekonomije, katerih cilj je delovna integracija prikrajšanih delavcev, ki so težko kaznovani na odprtem
trgu dela (OECD, 2010) in ki s svojimi dobrimi praksami predstavljajo temeljni izziv za nadaljnji razvoj
teh organizacij v smeri modela socialnega podjetništva (Kovač, Klužer, 2010, v: ibid.). Po podatkih
Statističnega urada RS (SURS) so invalidska podjetja v letu 2008 zaposlovala 13.704 oseb, katerih
povprečna mesečna bruto plača je bila za dobro tretjino nižja (36,9 %) od povprečne mesečne bruto
plače v Sloveniji. Po podatkih Sklada RS za vzpodbujanje zaposlovanja invalidov je decembra 2009
delež zaposlenih invalidov predstavljal 4% vseh zaposlitev v Sloveniji. V zaposlitvenih centrih in invalidskih podjetjih je bilo konec leta 2009 zaposlenih okrog 6 tisoč invalidov, ki so predstavljali 43%
vseh zaposlitev v teh podjetjih (Letno poročilo 2009).
4
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Število delovno aktivnih prebivalcev je po podatkih SURS (31/2009) Sloveniji v letu 2008 je znašalo 879.257 (Črnak Meglič
2009).
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Pri invalidskih podjetjih ostaja odprto vprašanje delitev dobička, kjer se kot potencialno težavno pojavlja določilo o tem, da o delitvi dobička v višini največ 20 odstotkov (14. člen predloga Zakona o
socialnem podjetništvu) odloča najvišji organ upravljanja socialnega podjetja (26. člen), pri čemer pa
so izvzeta invalidska podjetja, ki so bila ustanovljena po Zakonu o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov (ZZRZI), saj določila tega zakona omogočajo delitev dobička v višini 40 odstotkov.
Glede na to, da o tako visokem deležu delitve dobička odloča najvišji organ upravljanja, potem ne
moremo govoriti o soupravljanju ali uresničevanju načela en človek en glas, pa tudi o nepridobitnosti
v tem primeru ni mogoče govoriti.
Da ne gre za dobro ali učinkovito prakso, pove tudi podatek, da je v letu 2009 sklad pri izvajanju javnih
razpisov zaznal sum nenamenske porabe sredstev in zlorabe invalidov s strani skupine delodajalcev,
zato je o tem obvestil nadzorni svet ter pristojne organe (Inšpektorat za delo in Ministrstvo za notranje
zadeve). Eno takšnih zgodb smo lahko pred kratkim spremljali v medijih, ko je bilo ovadenih 18 fizičnih
in 5 pravnih oseb, ki so sodelovali v protipravni prilastitvi sredstev v višini 70 tisoč evrov iz javnega razpisa za finančne vzpodbude delodajalcem za zaposlitev invalidov v letu 2008 (vir: internet 6).
Delitev dobička za invalidska podjetja se iz te perspektive ne zdi dovolj utemeljena, saj v številnih
primerih ne zagotavljajo kakovostnih delovnih mest ali trajnostno naravnanih storitev oz. produktov.
Prakse delodajalcev so tako dobre kot slabe, zato mora biti naloga zakonodajalca pripraviti zakon in
podporne razvojne dokumente, ki bodo preprečevali takšne slabe prakse in spodbujal dobre, predvsem pa uresničevali načela socialne ekonomije na dejanski in ne zgolj deklarativni ravni.
Prav tako je potrebno odgovoriti na vprašanje, na kakšen način se bo zmanjševala ranljivost organizacij tretjega sektorja, ki bodo na novo vstopale v sistem socialnega podjetništva. Sistem spodbud in
subvencij v predlogu zakona to vprašanje rešuje precej linearno in ne upošteva dosledno neenakega
izhodiščnega položaja organizacij, ki bodo ustanavljale socialna podjetja. Rešitev bi bila možna v
oblikovanju sistema subvencij in spodbud, ki bi organizacije delil glede na obseg dejavnosti znotraj
nepridobitnega sektorja v katerem ustanoviteljice delujejo. Iz raziskave Velikost, obseg in vloga zasebnega neprofitnega sektorja v Sloveniji, raziskovalno poročilo, 2006 (Kolarič in dr., 2006) je razvidno, da je dejavnost nevladnih nepridobitnih organizacij usmerjena predvsem na področje športa in
rekreacije (27,6 odstotkov), kulture in umetnosti (17,7 odstotkov), požarno-varstvene dejavnosti (8,7
odstotkov) ter turističnega razvoja (7,9 odstotkov). Manj kot 1 odstotek nevladnih organizacij je bilo
primarno registriranih za delovanje na področju raziskovanja, prava in zagovorništva, na stanovanjskem področju, na področju mednarodnega povezovanja, verske dejavnosti, zaposlovanja in usposabljanja. Spodbude morajo odgovarjati na izhodiščni položaj organizacij in sistem, v katerem delujejo,
saj so organizacije lahko bolj ali manj ranljive in s tem tudi bolj ali manj podvržene kriznim situacijam,
na katere se odzivajo glede na razpoložljive vire znotraj in zunaj organizacije. Zgolj sistem podpore,
ki raziskuje vire organizacij in njihovo umeščenost v okolje, lahko zagotovi spodbude, ki odgovarjajo
na specifične potrebe organizacij, njihovih uporabnikov in okolja, v katerem delujejo.
Dodaten vidik ranljivosti organizacij, ki bodo ustanavljale socialna podjetja pa je vezan na tip B organizacij (potencialno tudi tip A, vendar manj), ki bodo zaposlovale predstavnike ranljivih skupin. Po
raziskavi Kolaričeve in ostalih (ibid.) kot primarno ciljno skupino organizacije navajajo otroke in mladostnike v 11,7 odstotkov primerov, stare in ostarele v 3,2 odstotkih primerov, zbolele za določeno boleznijo v 2,7 odstotka primerov, ljudem v materialni stiski pa je namenjenih le 2,2 odstotka organizacij.
Po podatkih raziskave zelo majhen delež organizacij kot ciljne skupine označuje tiste, ki so najbolj
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ranljive: zasvojeni, brezposelni, osebe s težavami v duševnem zdravju, etnične skupine, ženske. Z
najbolj ranljivimi skupinami se največkrat ukvarja področje socialnega varstva, zato je smiseln kratek
pregled njihovega delovanja in dejavnosti. Nevladne nepridobitne organizacije iz tega področja praviloma izvajajo razvojne in dopolnilne programe socialnega varstva kot so materinski domovi, zavetišča
za žrtve nasilja, programi socialne rehabilitacije zasvojenih, stanovanjske skupine in dnevni centri za
ljudi s težavami v duševnem zdravju, zavetišča za brezdomce, dnevni centri za otroke s težavami v odraščanju in druge programe. Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve v skladu z resolucijo o nacionalnem programu socialnega varstva 2006 – 2010, sofinancira v povprečju 300 socialnovarstvenih
programov izven mreže javnih služb (Ferlan Istinič, 2010). V letu 2009 je ministrstvo sofinanciralo 306
programov socialnega varstva v skupni višini 9 milijonov evrov, skupna vrednost vseh programov pa
je znašala 22,5 milijona evrov, torej je delež sofinanciranja s strani MDDSZ znašal dobrih 40%. V programe je bilo v letu 2009 vključevali 188.277 tisoč uporabnikov, zaposlenih pa 1.289 oseb, od tega
je bilo v rednem delovnem razmerju 67% oseb, kar 31% zaposlenih v programih pa je bilo zaposlenih
preko programov Aktivne politike zaposlovanja (javna dela, usposabljanje na delovnem mestu, itd.).
kar 81% vseh izvajalcev v programih je bilo prostovoljcev (8.834 oseb) (Smolej in dr, 2010). Obstoječi
programi imajo pomembne izkušnje pri delu z ranljivimi skupinami, mnogi pa v manjšem obsegu tudi
že izvajajo tržne programe, saj dobrih11% sredstev pridobijo iz naslova članarin, oskrbnin in storitev
(lastna sredstva), kar sodi v polje socialne ekonomije. Vprašanje, ki se poraja ob predpostavki, da
bodo tovrstni programi v prihodnosti želeli razvijati dodatne programe socialnega podjetništva je, ali
imajo dovolj ustrezno usposobljenega kadra, ki bo uspešno in uravnoteženo izvajal paralelne programe socialnega podjetništva in socialnega varstva. Tracey in Jarvis (2007) uporabljata prispodobo
recepta za solatno polivko, ki predvideva temeljito mešanje olja in kisa, pri čemer sta olje in kis prispodobi za socialne in ekonomske cilje, ki jih moramo nenehno mešati, sicer se tako kot olje in kis ločita.
Če pride do ločitve, po mnenju avtorjev, ne moremo več govoriti o socialnem podjetništvu.
3.2 Socialna podjetja tipa B
Predlog zakona po najini oceni nedosledno uresničuje princip vključevanja oseb iz ranljivih skupin
v socialna podjetja na način, ki bi zagotavljal dolgotrajno izboljšanje socialnega položaja teh oseb
ter omogočala socialno vključevanje tem osebam. Tudi tip B namreč predvideva individualizacijo
odgovornosti oseb iz ranljivih skupin, ko omejen čas zaposlitve v socialnem podjetju jemlje kot neponovljivo priložnost za ponovno vključitev v trg dela. Z iluzijo izbire, ranljive skupine potiska še bolj
na rob družbe. Kako?
V predlogu zakona je zapisano, da do sedaj razvite oblike pomoči brezposelnim osebam, skozi
projekte javnih del in subvencioniranja zaposlitev, niso prinesla trajnejše izboljšave zaposlitvenih priložnosti za posebej ranljive skupine ljudi na trgu dela. Nasprotno pa prilagojeno zaposlovanje oseb
s statusom invalida v okviru invalidskih podjetij, ki jih lahko uvrščamo med redke oblike socialnih
podjetij prisotnih v Sloveniji, predstavlja relativno trajno in stabilno obliko zaposlovanja. Povečuje pa
se obseg pasivnih socialnih transferjev, ki se večajo tako po obliki, kot po številu prejemnikov (v
zadnjih letih je število prejemnikov poraslo na 20.000 oseb). (predlog Zakona o socialnem podjetništvu, vir: internet 1).
Tu prihaja do dvojnega paradoksa. Na eni strani zakonodajalec označi ukrepe Aktivne politike zaposlovanja kot neučinkovite, saj ne prinašajo trajnega izboljšanja zaposlitvenih priložnosti za ranljive
skupine, kar sicer drži, vendar sočasno uvaja omejitev subvencioniranja zaposlitev s strani države v
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socialnih podjetij. Verjamemo, da se bo z trajnim vključevanjem ranljivih skupin na trg dela zgodilo
podobno kot z ukrepi Aktivne politike zaposlovanja, ki ne prinesejo trajnih učinkov zaradi pomanjkanja delovnih mest in nizke stopnje inovativnosti slovenskega gospodarstva, in ne zaradi tega ker so
slabi sami po sebi.
Drugi paradoks pa se veže na označevanje zaposlovanja v invalidskih podjetjih kot trajne in stabilne
oblike zaposlovanja, kar pa ne drži povsem. Kot je pokazala raziskava družbe Creditreform je Slovenija med novimi članicami EU iz Srednje in Vzhodne Evrope na prvem mestu po povečanju stečajev
podjetij v letu 2008, ko je šlo v stečaj 657 družb, kar je 17,3 % več kot leto prej (vir: internet 7). In
leto 2008 ni bilo slabo leto, saj so stečaji invalidskih podjetij v zadnjih dveh letih postali stalni spremljevalec gospodarske in socialne krize. Tudi v času t.i. debelih krav lahko preberemo, kako gospodarjenje v invalidskih podjetjih spremljajo težave, poslovni napori so večinoma usmerjeni preživetju
na trgu. Invalidska podjetja niso izvozno naravnana in so v pretežni meri odvisna od matične družbe.
Pri svojem poslovanju se soočajo s kadrovskimi težavami, nizko izobrazbeno strukturo zaposlenih,
visoko starostjo zaposlenih kot tudi z nemotiviranostjo za delo in veliko odsotnostjo zaradi bolniških.
Prav tako nekateri invalidi ne dosegajo predpisane norme. Invalidska podjetja se v večini primerov
ukvarjajo s pomožnimi deli, ki ne prinašajo velike dodane vrednosti (Osrajnik, 2008).
Kot je razvidno iz podatkov o dejavnostih invalidskih podjetij, sistemu delitve dobička in zakonodaji, ki
ureja to področje, lahko sklepamo, da zaposlitev v invalidskem podjetju ne zagotavlja naslednjih vidikov:
1 Ne zagotavljajo stabilnosti, saj trend odpuščanj ni izvzel invalidskih podjetij.
2 Ne zagotavljajo varnosti, saj so povprečne plače so za dobro tretjino nižje od povprečne plače v
RS. V letu 2008 je bila povprečna plača v invalidskih podjetjih za 36,9 % nižja.
3 Ne predstavljajo kakšnega večjega izziva za vključene, saj so dejavnosti invalidskih podjetij pretežno predelovalne. Kot je razvidno iz podatkov Statističnega urada RS o delovanju invalidskih
podjetij v letu 2008, je kar 65,5 odstotkov invalidskih podjetij delovalo na področju predelovalnih
dejavnosti, kjer je delo že sicer fizično zahtevno in ne ustvarja pogojev za kvalitetna delovna mesta
za ranljive skupine.
4 Ne izhajajo iz potreb ranljivih skupin, saj se lahko invalidsko podjetje ukvarja praktično s čimerkoli,
pri čemer se odločitev za ustanavljanje teh podjetij pogosto veže na velikost matičnega podjetja.
Večjim podjetjem se tako bolj izplača ustanavljati invalidska podjetja, saj so zavezanci za izpolnjevanje kvote vsi delodajalci, ki so pravne ali fizične osebe, registrirane v RS in zaposlujejo najmanj
20 zaposlenih.
5 Ustvarjajo segregirana delovna okolja, posebej namenjena zaposlovanju invalidov. Z izjemo podpornih oblik zaposlovanja, vse ostale oblike kot jih določa Zakon o zaposlitveni rehabilitaciji in
zaposlovanju invalidov predvidevajo delo v ločenih in za ljudi z ovirami posebej ustvarjenih delovnih okoljih, kar negativno vpliva na možnosti socialnega vključevanja vključenih oseb. Slovenija je
tudi država, kjer v običajnih delovnih okoljih le redko srečamo osebe z ovirami, saj je po podatkih
Zavoda RS za zaposlovanje bilo med leti 2006 in 2009 realiziranih le 40 podpornih zaposlitev, ki
pa predstavljajo veliko priložnost za vključevanje na 'običajni' trg dela.
Celoten sistem spodbud vezanih na zaposlovanje ranljivih skupin temelji na zagotavljanju spodbud
v obliki subvencij plač in plačevanja prispevkov za zdravstveno, socialno in pokojninsko varnost s
strani države.
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Med ranljive skupine predlog uvršča (1) osebe z oznako invalidnosti, katerih invalidnost je ugotovljena z odločbo; (2) brezposelne osebe z ugotovljeno zaposlitveno oviranostjo ali z ugotovljenim
upadom delovnih sposobnosti, ki izhajajo iz telesnih, duševnih ali psihičnih ovir in nimajo za posledico statusa invalidnosti; (3) dolgotrajno brezposelne osebe (brez zaposlitve zadnjih 24 mesecev
ali več); (4) iskalce prve zaposlitve (brezposelnih oseb, ki so na Zavodu Republike Slovenije za
zaposlovanje prijavljeni več kot šest mesecev in jim je po zaključku izobraževanja to prva zaposlitev
ali so po dokončanem univerzitetnem, visokošolskem ali višješolskem strokovnem izobraževanju
zaključili pripravništvo ali jim je prenehal status mladega raziskovalca); (5) težje zaposljive osebe:
brezposelne osebe nad 55 let starosti, pripadniki romske skupnosti, mladoletne osebe brez zaključenega osnovnega ali nižjega poklicnega izobraževanja ali z ugotovljenimi osebnostnimi težavami,
ki več kot šest mesecev niso imele redno plačane zaposlitve in še ni preteklo eno leto od prestani
kazni zapora, oziroma so v času pogojnega odpusta, so begunci, vključeni v programe integracije
ali osebe v programu ali v enem letu po zaključku programa zdravljenja odvisnosti od alkohola ali
drog ali brezdomci.
Tip B socialnih podjetij, ki so načrtovana v primeru, ko bo podjetje zaposlovalo ranljive skupine, ne
govori o dejavnosti podjetij, kar pomeni da se bodo podjetja lahko ukvarjala s katerokoli dejavnostjo,
če bodo le zaposlovala določeno kvoto oseb iz te ciljne skupine (33,3% vseh zaposlenih mora prihajati iz ranljive skupine). Glede na to, da predlog zakona omejuje čas vključenosti oseb iz ranljivih
skupin v socialna podjetja, je vprašanje, kako bo zagotavljal pogoje za dolgoročno varnost in stabilnost vključenih oseb. Veliko bolj se zdi, da so ranljive skupine v zakonu usklajene z novim Zakonom
o socialno varstvenih prejemkih (ZSVarPre). Ta zakon namreč predvideva da je brezposelna oseba, ki
uveljavlja denarno socialno pomoč in ne prejema denarnega nadomestila za primer brezposelnosti ter
je v zadnjem letu denarno socialno pomoč prejela več kot 9-krat v času prejemanja te pomoči dolžna
sprejeti vsako zaposlitev, ki mu jo ponudi oziroma na katero ga napoti Zavod (42. Člen ZSVarPre).
Glede na to, da je bilo v letu 2009 med vsemi prejemniki denarnih socialnih pomoči kar 42% takšnih,
ki so to pomoč v zadnjih treh letih prejeli več kot 24 krat (predlog ZSVarPre 2010:6), je verjetno,
da bo ukrep obveznosti sprejetja vsake zaposlitve v veliki meri realiziran ravno v socialnih podjetjih.
Sicer ta zakon predvideva vrsto pozitivnih spodbud za delovno aktivne prejemnike denarnih socialnih pomoči, ki bodo prejemali dodatek za aktivnost v višini 80,87 (do 128 ur dela mesečno) evra
oziroma 161,73 evra (več kot 128 ur dela mesečno), vendar se pri tem odpira vprašanje, kakšen bo
vpliv 'prisilnega' vključevanja v delo socialnih podjetij (in tudi drugih oblik zaposlovanja), na razvojni
potencial teh podjetij. Ob upoštevanju omejitev glede subvencij ter ideji 'sprejeti delo za vsako ceno',
lahko namreč pride do nezmožnosti ustvarjanja trdnih jeder v socialnih podjetij, nezmožnosti oblikovanja in ohranjanja pozitivne kulture in klime v teh podjetjih, sočasno pa to lahko negativno vpliva na
zmožnost inoviranja v teh podjetjih, ki bodo podvržena nenehni fluktuaciji kadra.
Sicer je ukrep omejitve pozitiven, ko gre za določene ranljive skupine (mladi doktorandi, mladi iskalci
zaposlitve, itd.), vendar ni razumljiv, ko gre za tiste skupine, kjer je glede na dinamiko trga dela že
sedaj mogoče sklepati, da bo prehod iz socialnega podjetja v gospodarska podjetja ali javni sektor
bistveno težji in lahko pomeni le ponoven zdrs v revščino in socialno izključenost.
Analiza predloga zakona namreč s posredno omejitvijo časa zaposlitve v socialnem podjetju za
določene ranljive skupine, kot so npr. dolgotrajno brezposelni nad 55. let, vpeljuje idejo socialnega
podjetništva kot socialnega korektiva, ki problem izključenosti iz trga dela in posledično revščine za
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osebe iz takšnih skupin rešuje začasno. Zaposlitev v socialnem podjetju za nekatere ciljne skupine
prekinja t.i. krog revščine le za določen čas s predpostavko, da bo dolgotrajno izključena oseba v
omejenem času zaposlitve v socialnem podjetju osvojila dovolj kompetenc ter okrepila svojo pozicijo
moči za uspešno pridobitev nove zaposlitve. Z individualizacijo tveganj prelaga odgovornost za neuspešno iskanje zaposlitve na posameznika, ki pa si bo glede na zaposlitvene priložnosti in dinamiko
trga dela težko poiskal novo zaposlitev.
Pri uvajanju socialnega podjetništva je potrebno postaviti temelje, ki težav povezanih z brezposelnostjo in socialno izključenostjo ranljivih skupin ne povezujejo z sistemom socialne varnosti in domnevo, da v Sloveniji uživamo prevelik obseg socialnih pravic in imamo pretog trg dela, kot to problematizira OECD (2010). Raziskave kažejo ravno obratno – kvaliteten sistem socialne varnosti in varnost
zaposlitve sta tista temelja družbe, ki omogočata ekonomski razvoj (MOD, 2010) in na teh temeljih je
potrebno graditi tudi sistem socialnega podjetništva. Na podlagi teh ugotovitev je mogoče k socialnemu podjetništvu pristopiti na način, ki zagotavlja dolgoročno in dolgotrajno zmanjševanje revščine in
socialne izključenosti za tiste osebe, ki se bodo vključevale v programe socialnega podjetništva. Ravno to pa je tudi razlog za razmislek o tem, ali predlog zakona zagotavlja zadostno stopnjo zaposlitvene varnosti za vključene osebe in ali ne prispeva k poglabljanju revščine in socialne izključenosti s
tem, ko ustvarja vrtiljak brezposelnosti in zaposlitev za določen čas, ki je zaznamovana z minimalnim
prihodkom, ustvarjenim v segregiranem delovnem okolju na nekvalitetnem delovnem mestu.

4. Zaključek in predlogi
V prispevku sva želeli opozoriti na nekatere nejasnosti in nedoslednosti predloga Zakona o socialnem podjetništvu, ki sva ga obravnavali v kontekstu ranljivosti. Verjameva, da je ranljivost tisti pojem,
ki povezuje tako organizacije tretjega sektorja kot ciljne skupine, ki se bodo zaposlovale v socialnih
podjetjih.
Na ravni ranljivosti organizacij sva izpostavili neenak položaj organizacij pri ustanavljanju socialnih
podjetij, kar veča ranljivost organizacij tretjega sektorja, ki so tradicionalno namenjene ranljivim skupinam, izpostavili sva problem izvajanja manj konkurenčnih dejavnosti, ki jih predvideva predlog
Zakona, omejen sistem spodbud delodajalcem, ki bo povzročal veliko fluktuacijo kadra in posledično nestabilnost programov. Opozorili sva na problem slabih praks invalidskih podjetij in problem
ohranjanja moči dominantnih organizacij, t.j. invalidskih podjetij, ki bodo najverjetneje socializirala
nova socialna podjetja, prav tako pa sva poudarili pomen prispodobe mešanja olja in kisa z dodajanjem ščepca soli, kar se nanaša na usklajevanje socialnih in ekonomskih ciljev socialnih podjetij.
Ranljivost organizacij bi bilo mogoče zmanjševati s prilagojenim sistemom subvencij in podpornega
okolja, ki bi odgovarjala na specifične potrebe organizacij in njihovega okolja, pri čemer je potrebno
upoštevati dostopnost do virov, socialni in ekonomski položaj skupnosti ter dejavnost organizacije ter
zagotoviti več podpore tam, kjer bodo organizacije kombinirale tip A in tip B socialnih podjetij. Prav
tako je potrebno organizacijam nuditi podporo pri doseganju ekonomskih in socialnih ciljev, kjer se
pojavlja vprašanje ali bo Javna agencija RS za podjetništvo in tuje investicije, kot predvidena institucija za zagotavljanje podpore socialnim podjetjem, uspešno pokrivala potrebo po enakovrednem
doseganju socialnih ciljev pri izvajanju programov socialnega podjetništva in ali je dovolj, da se pri
tem najemajo zunanji strokovnjaki.
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Na ravni ranljivosti skupin sva pisali o strategijah ravnanja ljudi v primeru soočanja z revščino in
socialno izključenostjo, ki so večkrat daleč od ideje centrov moči, da z zaposlenostjo rešimo vse
socialne probleme, ter na pomen aktivne participacije ranljivih skupin pri razvoju socialnega podjetništva. Participacija pa se v prvi vrsti prične z raziskovanjem potreb ciljnih skupin in njihovim aktivnim
vključevanjem v oblikovanje osnovnega modela socialnega podjetništva. To mora sloneti na ideji
participacije na vseh ravneh socialnega podjetništva – od načrtovanja na ravni zakonodaje, programov, dejavnosti, aktivnosti, do izvajanja, nadzorovanja in vrednotenja. Enako pomembno je raziskovanje virov v skupnosti ter krepitev teh virov na način, ki omogoča skupnosti, da se samostojno in
kompetentno odziva na krizne situacije ter jih obvladuje na način, ki je lasten skupnosti in ne tipski.
Na ravni ranljivosti ciljnih skupin bi bilo potrebno prevetriti smiselnost omejevanja vključitve za tiste
ciljne skupine, ki se že sicer težje vključujejo v trg dela, prav tako je nujno prilagajanje na potrebe
skupnosti (socialni, ekonomski in okoljski položaj skupnosti). Razmislek je nujen tudi glede ustvarjanja segregiranih delovnih okolij in strategijah preseganja potencialne stigme ter večanja socialne
izključenosti, ki jo lahko takšno okolje nosi. Predvsem pa je potrebno zagotoviti aktivno soudeležbo
ranljivih skupin v vseh fazah in procesih razvoja socialnega podjetništva, zakonodajalce in pozneje
podporne strukture pa morajo v prvi vrsti zanimati potrebe in položaj ranljivih skupin (ne le na trgu
dela, temveč v družbi sploh).
Obe oblike ranljivosti povezuje individualizacija kot strukturna prisila (Rener, 2007), podkrepljena z
ideologijo izbire (Salecl, ibid.), ki tako organizacije kot posameznike postavlja v nezavidljiv položaj.
Kako se bodo znašli v tem položaju je v veliki meri odvisno od tega kako blizu so organizacijam
načela socialne ekonomije in kakšna bo stopnja soudeležbe ranljivih skupin pri oblikovanju modela
in programov socialnega podjetništva.
Pomembno vprašanje, ki se postavlja ob uvajanju socialnega podjetništva v slovenski prostor je,
kako bo združeval socialne in ekonomske vidike delovanja na način, ki bo omogočal ustvarjanje dobrih praks na nacionalnem in mednarodnem nivoju. Če uporabimo prispodobo, kako bo mešal kis in
olje z namenom priprave najboljše solatne polivke. In tej je vedno potrebno dodati tudi ščepec soli.
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VIII. AN OVERVIEW ON SOCIAL ECONOMY THE ITALIAN MODEL
Giacinto Tommasini, “Adest”1, Udine, Italija
Povzetek: Pregledni članek, ki poda kratek uvod s predstavitvijo pokrajine italijanske socialne ekonomije.
Avtor opisuje lokalni in državni sistem socialne ekonomije, poda analizo pravnega okvira, število in aktivnosti
kooperativ ter fiskalne in nefiskalne spodbude do katerih so upravičene.
Avtor izhaja iz tega, da je “družbeni kapitalizem” podlaga socialni ekonomiji. Socialna ekonomije je zdaj v
ospredju razprav vseh razvitih držav v kontekstu radikalnih sprememb, ki so potrebne zaradi nezmožnost
držav, da z ustaljenimi ukrepi države blaginje odgovori na izzive globalizacije. K istemu ne drugi strani navaja
vse večje zanimanje za položaj ranljivih skupin in naraščanje pomena skrbi za šibke.
Projekti socialne ekonomije imajo več oblik, med njimi prispevek loči podjetja namenjena storitvam splošni
javnosti in podjetja, namenjena prikrajšanim (tip A in B). Takšna ureditev se je v Italiji uveljavila po tridesetih
letih učenja in iskanja dobrih praktičnih primerov, ki so bili potem uveljavljeni v praksi. Avtor v prispevku
največ pozornosti nameni pomenu socialne ekonomije za preseganje slabosti in napak trga dela. Socialna
podjetja obravnava s stališča njihove zmožnosti ustvarjati delovna mesta, kot orodje aktivne politike zaposlovanja, delovne integracije, zaposlovanja ranljivih skupin.

1. Forewords
Ghandi stated that: “The level of democracy and development of a State is directly connected with
the level of integration of the people with difficulties”; no one can define a “democracy” where social
groups are isolated and not integrated.
In all modern democracies the welfare state is even more based on a new trend of development
based on delegating and assist the civil society in introducing new systems for the fully integration
of the people who experience disadvantages (the “different ability people”) and other weak social
groups.
The “Social Capitalism”, which is the theoretical base of “Social Economy”, is now a topic of discussion in all advanced economies where there is an increasing need of reducing the welfare state, because of national budget constraints, from one side, and a fast growing moral desire of normal ability
to take care of the weakest ones, mainly between young generations, from another side.

2. Some basic definitions
Social Economy
It is a thriving and growing collection of organisations that exist between the traditional private sector
on the one hand, and the public sector on the other.
1 gtommasini@adest.biz; Cooperativa Coislha, Padova, info@coislha.net; Associazione Tangram, Padova, tangram@associazione-tangram.it
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Social entrepreneurship
Defined as a professional, innovative, and sustainable approach to systemic change that resolves social
market failures and grasps opportunities. Social entrepreneurship engage with both non-and for profit organisations, and the success of their activities are measured first and foremost by their social impact.
Beneficiaries
Disadvantaged people: the concept of ‘disadvantage’ is quite wide and can be used to cover not only
disabled or handicapped people, but also all other people who encounter systematic limitations/difficulties in achieving acceptable standards in working and social life.

3. Types of Co-ops and main fields of action
Social cooperatives



Type A: supply services to people;
Type B: operate for job inserting disadvantaged people.

Main fields of action
Type A: services (Home Assistance, Day and Social-Educational Centres, Therapeutic Communities,
Nursery School, Residential Homes) to:






Elderly people;
Physical or mentally disabled;
Young in disadvantage;
Drug Addicts;
People affected by AIDS.

Type B: job insertion (through Agriculture, Environmental Care, Publishing and Printing, Informatics,
Industrial Laundries, Cleaning, Building, Park Maintenance, Nursery, Tourism), employing:






Physical of mentally disabled;
Psychiatric patients;
Drug Addicts;
Long-term unemployed;
Immigrants.

Main fields of activities







Health;
Social assistance;
Culture & Sports;
Education & Researches;
Environment care;
Sustainable tourism;
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Economic development & social cohesion;
Human rights & politics;
Filantropy & Volunteering promotion;
International cooperation;
Religion;
Unions & social representatives.

Workers and turnover in Social Economy



In Veneto Region workers employed in Social Economy in year 2008 were roughly 400.000;
In the same year, turnover of social enterprises in Veneto was 38 billion Euro. Data from Chamber
of Commerce of Padova, 2009.

4. Legal basis and involved bodies
The legal development of the third sector
The development of the Italian third sector can be divided into the following three phases:
The “start-up”: This occurred between the end of the 1970s and the end of the 1980s. While the
large associations entered a state of crisis and the advocacy associations increasingly restricted their
activities to the defence of the benefits obtained prior to the 1970s, a large number of small voluntary
organizations were born. Tied to specific local contexts, these organizations concerned themselves
mainly with the “new poor”: the teen-agers with family problems, the elderly, the handicapped, the
homeless, drug addicts, and immigrants.
These initiatives were initially organized mainly as associations and they relied heavily on voluntary
work. Public support was limited at best to the provision of some financial aids. They were generally
small and not correlated with the amount of services delivered. Neither did these organizations benefit from any specific form of tax relief.
The success of many of these organisations in meeting the services demand explains their growth in
size and number and the transformation of several of them into better organised units, providing services in a stable way and employing staffs of paid social workers. This development, however, came
up against a legal restraint: in Italy an association could not engage in production or, in economically
important activities. This restriction mainly affected those organizations that had begun to employ
workers, as well as relying on volunteers, and those which set out to integrate the disadvantaged
(mainly the handicapped) into work. The idea thus arose of using the legal form of the co-operative
for the organization of these activities, given that a co-operative:





had the status of an enterprise;
was the sole organisation not liable to tax on undistributed profits;
was characterised by members participation and democratic management;
needed a very small amount of capital to be set up.

Although by law the co-operative form could not secure benefits to be given to non-members, and
although they could not have members who did not benefit from the co-operative’s activities (as the
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volunteers did not), the co-operative form spread, especially after the mid-1980s, taking the name of
“social solidarity co-operative”. To make the Courts and the public offices, which were keeping the
register of cooperatives accept these new co-operatives, their advocates emphasised the contradiction between the Civil Code including co-operative law, which confined the benefits of the activities
to the members, and the Constitution, which recognised that the co-operatives had a social aim and
could be used to provide services in the interest of the community (ie. Public goods).
Throughout this period, those creating and managing these new organizations continued to believe
they were acting as pioneers and they were compensating for the failures of public agencies. It was
considered that their efforts would no longer be necessary when the public agencies recovered from
the fiscal crisis, given that they would assume direct responsibility for both the financing and the
delivery of the old and the new services.
The “recognition”: This stage occurred between 1988 and 1991. Recognition of the legitimacy of private initiatives in the social services sector began with the decision of 24 March – 7 April 1988, No.
396 handed down by the Constitutional Court. This decision declared Section 1 of the Act of 1890
(according to which the State and local authorities were to give organisations providing social services a public status, thus recognising that only public bodies could carry on such activities) contrary
to Section 38 of the Constitution of 1948, since the latter stated that ‘private care is free’.
The Court stressed that ‘the requirements which the Act of 1890 had provided for were no longer to
be regarded as adequate to the changed time situation and to the evolution of public agencies, given
the direct responsibility taken upon by themselves of certain categories of interests the accomplishment of which was instead assured, under the force of the Act of 1890, almost exclusively by the
initiative of private individuals, which was then subjected to public control, so as to form a system of
legal philanthropy that would have otherwise been wholly lacking’. Consequently, Section 1 of 1890
was declared unconstitutional since it did not state the possibility that those charities providing social
and health services could continue their activities under the form of private non-profit organisations.
Furthermore, the decision of 1988 started to pave the way to a new form of participation of non profit
organisations in the supply of social services. Therefore, non-profit organisations would no longer be
only a replacement or marginal with respect to the action of public agencies, but they would begin
to develop partnership relations with the latter.
There followed, in 1991, two important laws which recognized and regulated the two main private
institutional forms that had developed in previous years. These laws were:
a. law 266/91 on “voluntary organizations”, which acknowledged the role of organized voluntary
work, regulated it, (allowed these organizations to use a small number of paid employees), provided for enrolment on special registers, and granted a number of tax benefits (although the main
ones were not activated until 1997);
b. law 381/91 on “social co-operatives”, which defined the form of the co-operatives operating in the
social services sector. The law, stated to grant tax benefits to social co-operatives (reduction of
valued added tax on sales of services to 4%) and rule social co-operatives of two types:



A type co-operatives delivering social, health and educational services;
B type co-operatives producing goods and services different from social ones, for private cus-
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tomers or for public agencies, with the objective of achieving the integration into work of disadvantaged or hardly employable workers amounting to the legally fixed minimum of at least 30%
of the workforce (members and non-members): for these workers the co-operative is exempt
from payment of social contributions.
Organisations involved
Private Organisations:








Social Co-operatives
Social & Health Assistance
Associations
Training
Foundations
ONG
Committees

Public Organisations:





Ministry of Social Affair
Ministry of Labour
Regional & Provincial Councillorship for Social & Health Policies
Municipal Councillorship for Social Policies

Role of volunteers
Legal Basis

Law 381/1991

Wage

■
■
■

Work unpaid
Accident & sickness insurance
Refund of expenses

Number

No more than 50% of stakeholders

Activity

■
■

Subsidiary to stakeholders
Connected to social & health and training
Trained as regular stakeholders
Evaluation and monitoring by themselves and other stakeholders

Training/
Monitoring

■

Code

Recent deontological with rights and obligations (Carta del Volontariato)

■

5. Social Economy and Employment
The work integration social enterprises
Social enterprises perform a specific function as institutions able to tackle labour market failures.
More than other markets, in fact, the labour market suffers from major problems of imperfect and
asymmetric information, given the peculiar nature of the good exchanged. The quality of work is normally difficult for the purchaser (the firm) to evaluate, and even more so when the worker concerned
is a disadvantaged person. Work integration social enterprises intervene with diversified solutions
precisely to solve the work integration problems of these kinds of workers.
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Analysis of the role of social enterprises in this area therefore requires definition of the concept of labour market disadvantage, and of the reasons why disadvantaged workers are discriminated against,
and penalised, by for-profit firms. This topic is addressed in the next section of this part of the paper.
The second section analyses labour policies to encourage the full professional and social valuation
of disadvantaged persons, and the reasons why these policies have often proved ineffective and/or
inefficient. The third section discusses the reasons why work integration social enterprises seem able
to deal more effectively with the work integration difficulties of disadvantaged persons.
The “disadvantaged worker” and his/her difficulties in the labour market
A worker may be defined as “disadvantaged” (or “less favoured”, or “hard-to-be-placed”) in the labour
market by virtue of any characteristic which, given the normal requirements of employers, places him/
her at a disadvantage with respect to the majority of workers. The most common cause of disadvantage is some sort of disability: that is, “any restriction on or lack of ability to perform an activity in the
manner or within the range considered normal, which is due to physical or psychological infirmity or
impairment”. However, incapacity (or reduced capacity) to perform a given activity may also depend
on a number of environmental and socio-cultural factors (poor education, lack of socialisation, etc.).
The wider concept of “disadvantage” can thus be used to cover not only “disabled (or handicapped)
people”, but also all other people who encounter systematic limitations/difficulties in achieving acceptable standards: e.g. former drug addicts, ex-prisoners and individuals with poor or no work experience
or with obsolete or no qualifications, such as most of the long-term unemployed.
Worth noting is the fact that the presence of limitations, whatever they may be, do indeed create a
worker’s productivity gap, but in the majority of cases this is neither absolute (gaps in all possible
work tasks) nor definitive (irremediable gaps). On this basis, two groups of disadvantaged people in
the labour market may be distinguished:




on the one hand, there are those individuals whose productivity falls systematically below normal
levels in any job, regardless of any training;
on the other hand, there is the majority consisting of those people whose productivity is lower than
that of other workers on average, but not in all jobs and/or not definitively.

Except for the individuals in first group, who would normally be excluded by the open labour market
even when perfect information exists (except in the case of perfect wage flexibility), the employment
of the majority of other disadvantaged workers is principally hindered by imperfect and asymmetric
information concerning their effective productivity and the conditions required for the full realisation
of that productivity. In fact, the main obstacle to overcome for satisfactory integration into work of
these workers is identification of a suitable job, one which enables them to use their skills to the best
advantage and/or provides the training needed to develop the abilities that they lack, thereby narrowing or even eliminating their productivity gap.
The solution is thus a personalised selection and training process that in most cases requires a considerable amount of resources.
As for the selection process, the costs incurred in identifying the “right” job for a disadvantaged worker are higher than the costs of identifying a position for a not disadvantaged employee. To reduce
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selection costs, firms generally rely on signals, i.e. on visible worker characteristics, since these are
much cheaper to observe. The phenomenon of statistical discrimination against the disadvantaged
workers is therefore very common.
Also the training process of a disadvantaged worker is usually more expensive for the firm. First s/he
needs additional general training, particularly in order to improve his/her relational skills; furthermore,
in the majority of cases, this kind of worker will also need specific training for a longer period of time,
or more intensively, in order to reach satisfactory productivity levels. In any event, once again a firm
will try to reduce training costs by employing those workers already with good levels of general human capital, since their training period is generally shorter and cheaper.
Such behaviour, which is rational from the firm’s point of view, creates a fragmented labour market,
with on the one hand educated and specialised workers able to profit from further training, and on
the other an underclass of less-productive and uneducated workers who find it very difficult to exit
from the “disadvantaged” pool. Moreover, institutional rigidities and social constraints often operate
in a manner such that the benefits of the integration of disadvantaged people into work are largely
reaped by disadvantaged people themselves and by society as a whole, while the related costs and
risks are essentially borne by the employer, thus further increasing the work integration difficulties of
these people in traditional for-profit firms. One may therefore sum up the analysis conducted so far
in the statement that the employment difficulties of disadvantaged workers are caused principally by
two interacting phenomena operating on the labour market, i.e. the lack of information and the presence of institutional rigidities, both of which stem from the wider range of market failures.
It is here that various labour policies intervene.
The limitations of traditional labour policies to integrate disadvantaged people into work
Several kinds of labour policies have been designed by governments in order to favour the integration of disadvantaged workers. However, in many countries these policies have proved at least partly
ineffective, and their failure can mainly be explained once again by asymmetry in the information
available. Indeed, since only enterprises are able to assess the real productivity of disadvantaged
workers (and only after they have hired them), on one hand the authorities responsible for labour
policy are reluctant to award them significant public incentives, and on the other the unions are unwilling to accept wide wage reductions.
Traditional labour policies in favour of disadvantaged people can be grouped into the following categories: regulatory policies, substitution policies, compensatory policies.
Among regulatory policies, the imposition of quotas was the measure most widely adopted until the
1980s. However, it achieved unsatisfactory results, because of the difficulty of its management, and
because of the high costs that it imposed on firms, which in many cases tried to by-pass this obligation to recruit.
With substitution policies, the state directly promotes the work integration of targeted groups of disadvantaged workers in the public sector, in sheltered employment, or in ad hoc businesses; in other
words, it creates a demand for labour “outside the market”, or a “substitute labour market”.
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The main limitation of these policies is that often, instead of encouraging the real occupational (and
social) integration of disadvantaged people, they may end up by trapping individuals capable of playing an active part in the normal labour market within closed production structures with low wages.
Compensatory policies, designed to compensate for the (real or presumed) productivity gap of
disadvantaged workers, include both vocational training and/or vocational guidance, and wage subsidies paid to firms hiring these workers. Vocational training has several shortcomings: firstly, it is
often structured solely around the characteristics of the people receiving the training, without taking
sufficient account of labour demand; secondly, the most disadvantaged unemployed people are
generally less inclined to take part in training programmes, and, even if they do take part, their employment prospects remain poor;41 in some cases, training and guidance programmes outside the
education system may even be counter-productive because employers interpret attendance on such
a programme as a signal of low productivity potential; thirdly, in some countries, businesses often
regard the public vocational training system as unreliable. Wage subsidies encourage employers
to hire disadvantaged workers by compensating the former for low productivity and higher training
costs of the latter. In this case, several effects (substitution, relocation, deadweight, “creaming off”)
combine to raise the cost per new job created. The problem is thus one of assessing the unjustified
payment of subsidies to unscrupulous employers (the moral hazard problem).
Recent years have seen the growth of new policies which differ from the traditional approaches: most
notably, more personalised employment services and various forms of “supported employment”.
Here, one of the most widely used measures is the employment of an assistant/tutor who gives specific support to the disadvantaged worker during his/her integration period, tailoring the help to his/
her personal requirements, so that a normal level of productivity is assured to the firm. Often there is
also intensive one-to-one training (on the job) with a qualified instructor. These new measures have
proved more effective than traditional policies, but their principal shortcoming is their exceptionally
high cost per person, which impedes their large-scale utilisation.
Work integration social enterprises as a tool of active employment policies
Social enterprises aimed at the work integration of disadvantaged persons can be regarded as an
alternative to the failure of traditional employment policies. Sometimes social enterprises adopt the
same solutions of supported employment, but they are distinct, especially as regards the institutional
and/or organisational forms. Work integration social enterprises are set up to bypass, to a certain extent, the obstacles against investment in the selection and training of disadvantaged workers, thereby
meriting the confidence of public authorities, trade unions and the society as a whole.
Furthermore, if good reputation is achieved, social enterprises may be in a position to supply other
employers with credible information regarding the true abilities of trainees, thereby reducing both the
costs and the risks that these employers would face when hiring them. Consequently, the presence
of this particular type of enterprise improves the functioning of the labour market.
Work integration social enterprises can count on two specific advantages. The first advantage is that
they can select and train employees at a lower cost than other businesses, thanks to skills which
have been developed through constant work with disadvantaged workers. Moreover, social enterpris-
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es can provide some sort of certification which vouches for the worker’s skills acquired on the training programme, backing it with their reputation as reliable intermediate institutions. This comparative
advantage thus enables them to act as “gateways” from welfare to (productive) work.
As a result of the profit-constraint feature, and of their participatory nature, social enterprises are
able to demonstrate their reliability and credibility both to the public authorities, which are constantly
preoccupied that incentives will prove no more than monetary gifts to employers, and to the trade
unions, which for similar reasons are reluctant to accept exceptions to minimum pay levels in the
form of entry or training wages. And a further guarantee that the organisation’s stated objectives
will be pursued is the presence of beneficiaries and volunteers in the membership and/or in the
management.
Thanks to this double advantage, social enterprises can devote themselves more efficiently to the
training and, more generally, to the work integration of disadvantaged people. The increase in productivity thus achieved by disadvantaged workers may then be utilised within the social enterprise
itself or outside it in the open labour market. If this is the case, work integration social enterprises
warrant special consideration by policy-makers. These organisations, in fact, have special features
which others cannot reproduce, and which increase their likelihood of success in the selection, training and occupational integration of disadvantaged workers.
Social enterprises, job creation and employment policies
Both the supporters and critics of social enterprises pay close attention to their ability to create jobs.
The analysis conducted in this paper permits discussion of this aspect, taking account of the various
types of social enterprise.
It is evident that social enterprises providing social and community care services are able to create
new jobs in a sector where demand is expanding. They certainly create new jobs when they activate
new private demand (directly from consumers or indirectly from donors), but also when they activate
a mix of private and public demand. One may therefore conclude that social enterprises create new
employment even when they depend wholly or partly on public funding: it is not certain, in fact, that in
the absence of enterprises willing to engage in these activities, perhaps even with limited financing,
the same public resources would in any case be committed to the production of services. It should
be pointed out, in fact, that part of the social services today provided by social enterprises have
been invented by the latter, and that they exist thanks to their ability to innovate productive processes
and/or products. Only subsequently have these services been activated and sustained by means
of public funds. Social enterprises providing social and community care services, however, do not
necessarily employ only or mainly disadvantaged workers. Indeed, these types of social enterprises
tend to employ medium-to-high skilled workers, according to the type of service produced. The experience of several countries shows that attempts to employ certain categories of disadvantaged
workers (the adult long-term unemployed, in particular) in the production of social services may fail
because the skills of these workers are often incompatible with those required to produce services of
an adequate quality. Nevertheless, it is possible to think of policies which would foster employment
in social enterprises providing social and community care services by providing temporary employment subsidies, as long as the enterprises are allowed to choose workers on the basis of their skills
and their ability to modify these skills.
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As for the quality of the jobs created by social enterprises, and in particular as regards the fear that
they would help to expand the secondary labour market, one notes that the few surveys conducted
to date confirm for the European countries the findings forthcoming in the United States on workers
in the non-profit sector: although wage levels are generally lower than those paid by for-profit firms
and the public sector, the level of satisfaction of these workers is not lower.
Employment of disadvantaged workers is the prime objective of the specific group of work integration
social enterprises. Yet these do not necessarily create new and stable jobs: in several cases they
are designed to increase the employability of these workers and to overcome failures of the labour
market. Only the subgroup of organisations which this paper has called “closed” work integration
social enterprises properly create “new” jobs.
From the economic point of view, the correct way to interpret the role of work integration social enterprises is to consider them as active labour policy instruments. They, in fact, assist in the selection
and on-the-job training of subjects who require investments in selection and training that are higher,
and riskier, than those which for profit firms regard as economically convenient, given that they exceed the benefits expected even when the subsidies available are taken into account.
Given these considerations, it is possible to argue that policies regarding work integration social
enterprises require profound revision. To date, the countries that have supported the development of
these enterprises have relied on two main instruments:



the assignation to social enterprises of publicly-financed “works of public usefulness”;
the granting of subsidies, usually fixed-term, calculated on the basis of the unemployment benefits
to which the workers hired were entitled.

These policies were based on the conviction that work integration social enterprises were mainly instruments of social policy and could be used to combat the social exclusion of disadvantaged people.
A policy more coherent with the characteristics of work integration social enterprises, able to exploit
their potential, requires that:


work integration social enterprises should be recognised as instruments of labour policy and
therefore included in the network of institutional relations centred on these policies;



the contribution by work integration social enterprises to the employability of disadvantaged people should be contractually defined: the subsidy should be commensurate with the expenditure
undertaken to recover disadvantaged workers for work and to train them, and therefore with the
degree of employability of these workers and the expected duration of the recovery process. However, no particular constraints should be imposed on enterprises as regards extension of these
workers’ employment (though without subsidies);



work integration social enterprises should be required to use instruments which increase the
employability of disadvantaged workers, for example personalised work-entry projects, periodic
assessment of results, etc.;



linkages should be encouraged between social enterprises and traditional firms, which should
hire disadvantaged workers once they have completed the selection and training process in the
social enterprises.
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6. A social SWOT analysis
Strong Points






Social co-ops are enterprises with limited liability which can appeal to the financial market;
Small sized, rooted in the local territory and close to people;
Grouping into local and national consortia;
They can count on volunteers and with altruistic behaviour;
Good level of independence of public authorities about strategies.

Weak Points



Too fast recent developing;
There is not yet a clear quality certification for social enterprises.

Outlook of development






Tendency of local authorities to entrust more social co-ops with the production of social services
and it is shifting towards new services;
New tax exemption policies concerning private demand for services and the granting of vouchers;
Recent law about tax exemptions for private donations to non profit organisations;
Political interest in social co-ops is very high and increasing.

7. VAT system
Favourable VAT system
Cooperatives A & B are completely VAT free whether in the field of:






health & social services
house assistance for disadvantaged and disable people, elderly people
drug users
people with AIDS
dis-adapted young people

8. Detaxation system and other fiscal matters
Investment - Members:
On interests given to financing shareholder, co-operative enterprises operate a deduction on tax of
12,5%.
Investment - Company:
Social cooperatives are ruled by Law Tremonti bis. The 50% of the difference of the investment of
years 2008 - 2009 and the average of total investment is not considered as income and therefore
free of taxation charge.
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Profits - Members:
Economical advantages for share holder whether re-invested in bringing up stock capital are considered non taxable incomes. Other benefits shared among share holders are subject to a withholding
tax of 10%.
Profits - Company:
In force of the Italian Law DRP 601/1973 social co-operatives are not subject to taxation whether
payment given to the share holders is less than 50% of total amount of any other cost, excluding only
the cost for rough materials.
Walfare contribution:
Any contribution regarding obligatory insurance about welfare system of employees is completely
free of any charge for enterprises.
Non-fiscal incentives - Public tenders:
There is a priority when participating to public tenders.
According to the regional law 24/1994 social co-operatives can be party in contracts for public work
directly without advertised bidding or public auction.
The same law finances at the 80% any investment made by social enterprises.
Non-fiscal incentives - Social writings
About statutory books, they are the same of commercial companies.
The difference is that they are free of any taxation in the following cases:





Stamp duty;
Mortgage duty;
Cadastral duty;
Excise license duty.

9. Monitoring
Specific records:
Any de-taxation above mentioned depends on the registration on a public register (Registro prefettizio).
In addiction for regional specific tax concession is obligatory to be registered on regional record.
Italian Law 381/1991 has created a national Record for Social Co-operatives.
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Penalties:
Any change in the enterprises assessment which will modify the characteristics of company itself will
implies the cancellation from the record and the full payment of taxes.
Authority:
The monitoring Authority, which almost once a year will supervise the situation of social enterprises,
is staged at three levels:
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At first is the Ministry of Industry with its own surveyors;
Second is the carried by Prefecture inspectors;
Third is carried by Veneto Region officers.
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IX. OKOLIŠČINE IN POGOJI NESOCIALNE EKONOMIJE
(V SLOVENIJI)
Anton Kramberger, Fakulteta za družbene vede, Univerza v Ljubljani
Povzetek: Članek s koncepti historično-antropološke sociologije, deloma tudi s pojmi politične ekonomije, primerja izbrane razlage pojavov socialnega podjetništva in socialne ekonomije in poskuse njune aktualne regulacije v
Sloveniji. Kritično obravnava predvsem (makro)ekonomske in politično-normativne pristope, ki zamegljujejo historično razvidno kompenzacijsko funkcijo številnih avtonomnih socialnih projektov, naraščajoče prisotnih v novejših
pogojih liberalnejšega tržnega in družbenega reda v EU, z zelo nesocialno in neekološko usmerjeno ekonomijo.
Preskuša domnevo, da je fleksibilizacija trgov dela odločilni uvod v končni cilj evropskih družbenih transformacij,
totalno zamenjavo socialnih modelov v EU (ožja domneva: neodpornost evropskih vlad, z nekaj izjemami, do te
zamenjave je socialno kratkovidna). Ena od komplementarnih oblik nastajajočega novega socialnega modela pa
je, med drugim, tudi poslovno-socialno podjetništvo, ki ustreza zelo fleksibiliziranim trgom dela in se kot relativno
preizkušen model iz Velike Britanije širi na celino (in v Slovenijo). Avtor dopušča možnost za inovativno socialno
podjetništvo in socialno ekonomijo v pogojih sodobnega transformiranja družb tudi v Sloveniji, predpostavlja pa,
da se to inoviranje, če že, dogaja v glavnem onkraj na novo nastajajoče 'industrije za reševanje socialnih problemov' (torej v arenah izven glavnih družbenih aren - države in kratkoročnih kapitalskih trgov).

1. Uvod: racionalna fizika za (avto)krmiljenje družbenega sistema
Tehnično gledano in bolj od daleč, kar je dejansko prevladujoč aplikativni zorni kot tradicionalne
razvojne ekonomike (Ranis 2004), je razvojna problematika Slovenije videti obvladljiva, rešljiva. Pri
njenem razvoju gre v bistvu, tako pravi makroekonomska receptura, za strokovni nadzor nad optimalno narodnogospodarsko konkurenčnostjo držav v mednarodni menjavi dela, s ciljem trajnostnega
povečevanja blaginje prebivalstva. Pri tem je blaginja opredeljena kot uravnotežena celota gospodarske, socialne in okoljske sestavine razvoja (vir tovrstnih opredelitev: strategije razvoja Slovenije).
Kljub temu za blaginjo, ki naj bi je bili v končni instanci deležni vsi, niso vsi enakovredno zaslužni. Ker
je razvoj družb ekonomsko zožen koncept, uvaja posebne cilje in potrebuje posebno organiziranje,
odločanje in vodenje. Zato so za sprotno Sizifovo delo, tj. mikro preboje pri neprestanem vzpenjanju
od slabše k boljši konkurenčnosti, najbolj zaslužna uspešna podjetja in njihov menedžment, morebiti
še njim prilagojena država, ki daje okvir za ciljno delovanje podjetniških trgov. Ostali (manj uspešni
in neuspešni) delajo in čakajo, da jih blaginja, ne samo sociala, morda kdaj doseže.
Izraz (uravnotežena) celota predpostavlja, da je družba v razvojnih prizadevanjih obravnavana kot
(kvazi tehnični) sistem s podsistemi. Najvažnejša podsistema sta gospodarstvo, ki zaposluje vire,
uvaja konkurenčnost in realizira vrednosti, in pa država kot centralni krmilni sistem. Socialne sestavine razvoja so korekcijska enigma družbe kot samoregulirajočega se sistema, akterji izvajajo socializacijo (izobraževanje, ohranjanje simbolne kulture), skrbijo za usmiljenje, dobrodelnost in pomoč
v stiski. Dizajn socialnega podsistema nekega družbenega sistema je historični rezultat kopičenja
institucij in njihovega prilagajanja na nove razmere.
Države evropskega tipa (demokratičnega kapitalizma) so v 19. stol., v času vzpona industrij, razvile v
glavnem kolektivne socialne modele, z neko nacionalno kombinacijo državnih zavarovanj glavnih tveganj
(bolezni, invalidnost, upokojevanje, smrt nosilcev preživljanja), prispevki zanje so v glavnem izvirali iz
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delovnih mest in plač (Palier 2007). Dokler so preostanek socialnih storitev pretežno opravljale družine
in prostovoljna društva v lokalnih skupnostih in to po neposlovnih modelih delovanja (zastonjska solidarnost, brez danih rokov za poravnave uslug), je bil videti celotni družbeni sistem za silo dobro naoljen.
Problem pešajoče uspešnosti evropskega socialnega modela se je pojavil z absolutnim in relativnim
zmanjševanjem sistemsko zaščitenih delovnih mest po letu 1970, v ozadju ojačan z dolgim valom
demografskega zatona v državah razvitejšega sveta (od začetka 20. stol. dalje). Vse večji del socialnih bremen, ki nastajajo zaradi naraščanja nestandardnih oblik dela, se je selil iz delovnega in
državnega okrilja v prostovoljni sektor sosesk in v same družine.
Obseg teh socialnih bremen v EU narašča, zlasti od 90. let dalje, s spremembo režimov v vzhodni
Evropi, ko so sisteme avtokratskega socializma zamenjali sistemi demokratskega kapitalizma. V
nekdanjih komunističnih državah je velik del socialnih bremen reševal kvazi-podjetniški gospodarski
podsistem, česar v novem tekmovalnem okolju v načelu ni več zmogel (v Rusiji in Belorusiji to vlogo
podjetniškega podsistema še za silo ohranjajo, ker drugi podsistemi niso dovolj razviti).
Koncept socialnega podjetništva se tako pojavlja kot potencialno nov trg za soupravljanje povečanega števila socialnih bremen in drugih analognih tveganj, z naslednjo zamislijo: da se tržni investitorji (ponudba sredstev) povežejo z izvajalci socialnih in drugih kočljivih storitev v družinskem in
prostovoljnem sektorju. Nejasnosti, kako naj v načrtovani novi simbiozi sobivata dve različni načeli
delovanja, poslovno naložbena in neposlovna solidarnostna strategija, je veliko. V bistvu gre na eni
strani za pritisk, da se nadalje marketizira in monetarizira tudi znaten del tradicionalnega področja
solidarnosti, da se integrirajo monetarizirane in nemonetarizirane dejavnosti (Giarini & Liedtke 1996:
163-167), a pod pogojem, da prostovoljstvo (dejavnosti, ki jih sploh nima smisla monetarizirati!) le ne
izgine povsem, saj ravno ta vidik lastnih pobud in izboljšav vnaša nujne korekcijske inovacije v preveč
tehnično vodene družbene sisteme. Ni nepomembno tudi, da prostovoljstvo kot neplačana dejavnost
(poplačana je drugače, z ohranjanjem občutka smisla, širše koristnosti) zadržuje raznovrstne poskuse samoorganiziranja civilne družbe (v alternativne projekte) na cenovno vzdržni in 'tekmovalni' ravni,
glede na tržne oblike 'zadovoljevanja socialnih potreb' (Nicholls in dr. 2007).

2. Socialno podjetništvo – kaj več kot privesek 'družbene fizike'?
Konferenca o socialnem podjetništvu in socialni ekonomiji je vsaj deloma sklicana z namenom in s
predpostavko, da sta ravno ta dva razvojna pojava tista še manjkajoča člena v arzenalu slovenskih
razvojnih idej. Tako se lahko - hudim časom primerno – zaokroži širša in postopna »transformacija
iz t.i. socialističnega samoupravljanja v sodobno tržno gospodarstvo, ki zahteva nastanek trgov in
upoštevanje njihove učinkovitosti«. S tem bi tudi okrepili glavni razvojni cilj: »pozitivno vlogo države,
ki mora oblikovati podjetnikom in posameznikom kar se da prijazno okolje v okviru spreminjajočih se
demografskih razmer; učinkovit trg dela in vzdržen sistem socialne varnosti« (Verbič 2007: 11).
Rad bi opozoril na določeno kratkovidnost takšnih razvojnih diagnoz in vizij, značilnih za periferne
'državne sisteme', ki v težnji po postopni in fragmentarni adaptaciji na tuje vzore izgubljajo lasten
pregled nad celoto. Kapitalizem ne deluje brez zablod, ne centralni model, tudi periferni ne. Pot nazaj
je tranzicijskim državam zaprta, a poti od tu dalje, kjer se nahajamo, v evolucijskem smislu ne gredo
samo 'naprej', v bolj celovit tranzicijski kapitalizem. Kam pa?
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Pri iskanju odgovora si še posebej država, ki da kaj nase (v kulturnem in civilizacijskem smislu),
ne sme javno domišljati, da z vnašanjem sprememb lahko deluje samo pozitivno. Nekatera njena
dejanja morda res dajejo vtis splošnega pozitivnega učinka, a to je bolj vtis kakor kaj drugega. Intelektualno bolj pošteno je privzeti, da se propagandnim vtisom družbenih struktur nikoli ne kaže
povsem brezrezervno prepustiti in 'če že kdo preveč navdušeno govori o poštenju, se takoj primi za
žepe' (kitajski pregovor). Razne razvojne intervencije v družbi so, v teorijah od Smitha preko Ricarda,
Milla in Marxa, preko Keynesa in Hicksa itn. vse do danes, še zlasti v teorijah Solowa po Schumpetru
(1939), vedno vsebovale tudi socialno destruktivne, ne samo konstruktivne procese (Slika 1).
Lahko torej govorimo o razvoju pristransko, z vidika zoženih ciljev na videz racionalne družbene
fizike, na primer samo o uspešnih primerih in rezultatih (zavajajoči optimizem), lahko celo samo o
neuspešnih primerih in razvojni škodi (socialna mobilizacija, svetoboljni pesimizem), lahko pa tudi
manj pristransko, o celoti družbeno evolucijskega dogajanja (kritična skepsa).
Slika 1: Delni in bolj celotni (holistični) pogled na 'razvoj'

USPEH?

NEUSPEH?

Prispevek v nadaljevanju zgoščeno opisuje pojav socialnega podjetništva in socialne ekonomije,
a bolj holistično, z vidika celotnega razvojnega dogajanja, upoštevaje sokratovsko načelo kritične
skepse, predvsem do propagandistov 'uspešnih zgodb', ki se običajno rojevajo preblizu politike.
Kajti - pravo znanje prenese trdo kritičnost (angl.: 'True knowledge can stand harsh criticism!'). Je
torej socialno podjetništvo bolj tegobna posledica predivjega enostranskega ekonomskega razvoja,
je morda celo rešitelj trenutnih razvojnih zagat ali pa je, kar je najverjetneje, oboje (če slednje, v kakšnem obsegu je ta pojav lahko tudi razvojno inovativen, ne pa samo korekcijski, olepševalen)?

3. Disfunkcije sistemske 'fizike družbe'
Koncepti razvoja družb k učinkovitemu demokratičnemu kapitalizmu so navidez zaokroženi, kot se
spodobi za delovanje sistema. Družbo (neke države) predstavijo kot ciljno usmerjen sistem s podsistemi, ki po delih in v celoti teži k danemu cilju (gospodarska rast in razvoj, sestava in dinamika
družbe, etapna ravnovesja 'družbenega sistema'), krmilijo pa ga regulatorji sistema, mikro enote in
makro nadzornik, država (javne politike).
Cilj tega sistema se je sicer bistveno spremenil okrog leta 1966, z odmikom od prejšnjega cilja polne
zaposlenosti k novemu cilju, finančno reprezentirani gospodarski rasti, češ da problem polne zapo-
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slenosti ni več rešljiv družbeni cilj, vendar je bil to zdrs, ki je od sprotnih dosežkov razvoja odrezal
naraščajoče deleže prebivalstva (Popper, intervju 1994). Učinki tega zdrsa so naslednji.
Pojmi gospodarska rast, razvoj in napredek, ki so jedro (neo)klasične makroekonomike, zasnovane
okrog individualne utilitarne etike (paradoks – da je individualna sebičnost temelj skupnostne etike!),
so že v izhodišču implicitno antropološko zgrešeni (človek je socialno in ne individualno bitje, saj ga
poleg ekonomskih vodijo tudi estetske, kulturne in etične vrednote, če pa tega v življenju in poslovanju
ne spoštujemo, mora vso evidentno škodo individualnih sebičnosti, storjeno družbi in okolju, plačevati
nekdo tretji) in jih ne podpira nikakršna veljavna teorija in še manj empirična evidenca. Od zdrsa dalje
to oddaljevanje učinkov demokratičnih kapitalizmov od antropoloških ciljev družb postaja eksplicitno.
Zožen vidik kvantitativne rasti držav, uveden s pomočjo hipotetičnih, empirično neveljavnih načel
teorij družbenega ravnotežja (stabilnosti), je podprt s standardno statistiko nacionalnega računovodstva. Ta sistem gladko prezre naraščajočo družbeno neenakost, ki zadnja desetletja zvesto spremlja
navidez strmo agregatno gospodarsko rast večine držav, in neizogibno spodbuja številne sistemske
krize, med katerimi so, poenostavljeno rečeno, do danes najočitnejši trije akumulirani problemi (T.
Barker 2010):


degradacija planeta in atmosfere zaradi pretirane globalne produkcije, distribucije in potrošnje,
umerjenih le na monetarne zaslužke, ki niso le cilj enostranskih podjetniških strategij, ampak
tudi osnova nacionalnih finančnih informacij za mednarodno primerjavo uspešnosti držav, SNA;



toksična onesnaženost globalne (špekulativne) ponudbe denarja, ki ni pod nikakršnim nadzorom nacionalnih držav, a vseeno prizadevno napihuje navidezni uspeh ključnega agregata
informacijskega sistema držav, gospodarsko rast (akterji so investicijske banke - Wall Street, City
Bank – in skladi tveganega kapitala), s čimer se daje navidezna splošna legitimnost tudi mednarodni družbeni arhitekturi za redistribucijo (menjavo in delitev) ustvarjenega, zlasti v času kriz;



naraščajoči problem/dilema nezaposlenosti, ki nastaja tudi zaradi standardiziranega izvoza interesnih receptov iz arzenala razvojnih ustrojev in mehanizmov (ZDA, VB), ki povzročajo širjenje
prvih dveh problemov po vsem svetu (STO, SB, MMS), tudi v EU (ECB), prinašajo pa koristi
redkim (gl. še Giarini in dr. 1996; Walerstein 2004a; Gash 2008; Gunev 2008).

4. Od fizike družbenega sistema k skromnejšemu družboslovju
Kakor hitro opustimo prevladujoče iluzije o tem, da je družba nekakšen probabilistični stroj (Meak
1977), se prično težave – z menedžmentom, s politiko, z njenimi strokovnjaki in tujimi svetovalci,
zagovorniki javnih politik. Vsi ti vedno raje gledajo v svoje (tehnične) modele in rezultate na papirjih
kakor na življenje ljudi. Če družba morda le ni kvazi tehnični sistem, ki bi bil v glavnem odvisen od
mikro razpršenega (trgi) in centralnega korekcijskega krmiljenja (država), kaj pa potem je?
Težko vprašanje. Odgovore slutimo v radikalni spremembi pojmovanja in ustroja družbe in v njenem
drugačnem odnosu do narave. A dokler ne bo res nujno, se spremembe ne bodo zgodile. Zato težnje, da bi do popolnosti načrtovali in izdelali 'trajno delujoče družbene sisteme in podsisteme', še
kar prevladujejo. Dvomi, ki smo jih nakazali, pa se največkrat simptomatično zaključijo s prerivanjem
v političnem prostoru in v raznih profesionalnih prostorih, ki obdajajo politični prostor kot aplikativna
strokovna pomoč politiki, glede (navidez tehničnih) vprašanj, o tem, kdo ima bolj prav.
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Ob tem prisotni radi pozabljajo na bistvo - da so družbeni sistemi, če sploh so 'sistemi' (so prej bolj
ali manj čvrste mreže institucij za koordinacijo nekaterih posebnih interesov oziroma ciljev družbe),
(Thelen 2004), približno smotrni le, če jih kot take pripozna tudi širša 'klientela' (uporabniki, potrošniki). Če jih ne, če so torej bolj sami sebi namen, oziroma, točneje rečeno, če koristijo v glavnem le
regulatorjem in upravljavcem (hierarhiji) teh 'sistemov in podsistemov', se običajno tudi transformirajo
na prav poseben način: tako, da potrebujejo vedno več prisile in virov, da v socialnem okolju sploh
lahko delujejo dalje po svoje (Abbott 1988). Povzročajo pa naraščajoč šum in vedno večjo entropijo
v okolju, izven svojih 'sistemov in podsistemov'.
Sprejeti družbo kot nekaj povsem drugega, ne kot tehnični sistem, ampak kot nemirno, komajda
povezano skupnost posameznikov in skupin, ki delujejo evolucijsko nepredvidljivo, z ogromno variabilnosti v svojih parcialnih stanjih, dejanjih in mišljenju ljudi, torej ne ciljno sistemsko – kakor si želi
trenutna 'država' in v kateri si morajo uslužni strokovnjaki 'razna ravnotežja' (podsistemov in celega
sistema) dobesedno izmisliti, ker jih mimo tega pravzaprav sploh ni - je prvi korak k streznjenju. Streznjenje je šele uvod v težjo, 'objektivnejšo' družbeno analizo: da lahko opazujemo stvarne družbene
procese in njihove akterske mreže, ne pa raznih umetnih ciljev, ki so lahko povsem poljubni.
Toda, kako težavno je v družboslovju sploh kaj opisati in meriti objektivno, tj. relativno neodvisno
od merilca (in njegovega merskega instrumenta), je med drugimi posrečeno ubesedil tudi ameriški
sociolog Duncan (1984: 169):
“But sociology is not like physics. Nothing but physics is like physics, because any understanding of the world that is like the physicist’s understanding becomes part of physics…”

5. Od tipološkega k evolucijskemu razmišljanju o družbi
Če razdelamo Duncanov razmislek o razlikah med družbeno fiziko in družboslovjem naprej, je bistvo
razlik v tem, da moramo pri družbeni dinamiki glede variacij, ki jih je povsod dosti, razmišljati bolj
populacijsko (evolucijsko), ne pa toliko tipološko (Yu Xie 2008).
Tipološko razmišljanje vodi v fiziko, naravnost ali po ovinkih (Gaussov pogled): variacije oziroma
deviacije od povprečij so razumljene kot razne 'napake', ki da nam zastirajo pogled na povprečja,
slednja pa v bistvu še vedno predstavljajo pravi vzrok in razvojno gibalo dinamike družb; četudi variacije odmislimo bolj duhovito, recimo tako, da jim pripišemo obvladljivo verjetnostno porazdeljevanje,
smo še vedno globoko v fiziki.
Populacijsko (evolucijsko) razmišljanje je manj tendenciozno in v izhodišču zelo drugačno (Galtonov
pogled): variacije oziroma deviacije od povprečij so bistvenega razvojnega pomena, medtem so
povprečja le eden od sprotnih načinov opisovanja lastnosti populacij, nič več in nič manj. Evolucijsko
gibanje populacij seveda postane globoko nepredvidljivo, vprašanje, 'kaj' pravzaprav (pre)usmerja
razvojno trajektorijo, je bistveno – očitno pa to niso le centralne težnje.1 Pojem konvergenčnega napredka, vključno z idejo globalizacije kapitalizma kot teorijo o nastanku globalnega sistema, je kom1 Kako povezati Gaussov tipološki in Galtonov populacijski, schumpeterjanski evolucijski pogled na tehnološki razvoj? O tem
glej zanimivo razpravo o Marshallovem principu razvojne ekonomike, v Metcalfe in dr. (2006).
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promitiran: povezujejo se vrhnje, institucionalne plasti držav, kulturne in civilizacijske razlike kažejo do
vnosa izenačujočih tehnologij večjo rezistenco (Walerstein 2004a).
Odtod tudi Yu Xie-jev fundamentalni paradoks empiričnega družboslovja (ponazoritev je na Skici 1).
Avtor trdi, da imamo v merskih argumentacijah in preverjanju domnev o družbeni sestavi in dinamiki
(tj. v ekonometriji, tudi v evalvacijah javnih politik) vselej fundamentalne probleme z vzročnostjo:
(1) na individualni ravni opazovanja je vedno prisotna izjemno velika variabilnost;
(2) del te variabilnosti lahko pripišemo razlikam med posamezniki, znaten del pa je vedno odvisen
od omejitev, danih zaradi razlik med skupinami ljudi, ki so največkrat umetno, administrativno in
politično določene in to na nadindividualni ravni (institucije, strukture, razmejitve sistema itd.);
(3) na individualni ravni je torej nemogoče scela, celovito podati in pojasniti vzročne povezave, ker so
te povezave odvisne tudi od lastnosti skupinske ravni, načela skupinjenja pa so vselej stvar predpostavk in politik (o uvedeni interni homogenosti in eksterni heterogenosti različnih skupin); zato v
resnici te predpostavke v opazovanih družbah sploh niso 'družbeno naravne konstante', dane povsod in za vedno (vnaprej), ampak so bolj stvar interesnih intervencij in poenostavljanj ob tem;
(4) prvič, ne vemo torej, ali so rezultati empiričnih modelov znotraj iste skupine sploh veljavni, ker jih
vedno do določene mere omejujejo tudi zunanji pogoji (problem interne veljavnosti dognanj);
(5) drugič, ne vemo pa niti tega, ali dognanja za opazovane skupine veljajo tudi v drugih okoljih
(problem zunanje veljavnosti).
Slika 2: Fundamentalni paradoks družboslovja - primer (po Yu Xie-ju 2008)

Predpostavke
o lastnostih skupin so
administrativne, npr.:
merila za stat. regije

skupina 1
(Prekmurje)
(družb. 'zakonitosti' 1)

skupina 2
(Bela krajina)
(družb. 'zakonitosti' 2)

skupina 3
(Koroška)
(družb. 'zakonitosti' 3)

Na voljo imamo sicer nekaj zasilnih metodoloških izhodov, pristopov za empirično oziroma analitsko
'objektivnejše' pridobivanje znanja o družbenih dogajanjih, ki ga vselej določa dogajanje na več
ravneh (socialni eksperiment, kvazi-eksperimentalni dizajn, analitsko skupinjenje, bolj analitski strukturalni pristopi – večnivojsko modeliranje ipd.). A tudi ti pristopi ne 'rešujejo' omenjenih temeljnih
paradoksov družboslovja (kot fizike). Povedo pa nekaj drugega: da je sam spoznavni postopek družboslovja v temelju različen od 'fizikalnega spoznavanja' družbene stvarnosti. Samo delamo se lahko,
da je delovanje družb spontano, neadministrativno. Pa ni! Če se želi družboslovje otresti pasti 'preveč
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fizikalnih razlag' družbe, mora sistematično podvomiti v 'objektivnost' svojih virov profesionaliziranega
znanja, ki ga kot »epistemološko oviro«, če uporabimo Bachelardov post-strukturalistični koncept,
določajo strukturne dispozicije profesionalcev, ki so preblizu oblasti (epistemološka ovira, epistemski
premik), da postane znanje znova bolj antropološko, da zaobjame 'več resničnosti'.
Primer spregledovanja in celo izigravanja tega paradoksa, inherenten invalidnemu (fizikalnemu) družboslovju, je vsem splošno znan: klasična in neoklasična mikroekonomika. Če predpostavimo (tako
utilitarna ekonomika), da so enote opazovanja, tj. ljudje in/ali organizacije, podvrženi univerzalnim
principom (mišljenja in) delovanja, na primer 'ekonomski omejeni racionalnosti', danes na osnovi teorije strateških iger (to je seveda arbitrarna in nadvse ugodna predpostavka, ki določa približno enake
lastnosti oziroma dejanja oseb, skupin in postopkov skupinjenja; lahko se opira na 'klerikalni laissez
faire' zgodnjega utilitarizma ali pa na 'progresivni pristop' nemškega historizma, ki sta se razvila v 19.
stol. in se kasneje, po keynesianski sintezi, pretvorila v znanstveni načeli 'dinamičnega družbenega
ravnotežja' in 'nove gospodarske rasti', Colander 2010b:7), potem lahko trdimo še mnogo več: ne
samo, da smo to zgolj predpostavili, ampak da to, kar smo predpostavili, tudi res drži in to na vseh
nivojih opazovanja.
S tem smo seveda mimogrede pospravili znaten del družbene stvarnosti v ropotarnico, priznali smo
le individualno tekmo (racionalnosti) in zanikali aktualno administrativno strukturiranost družb in njeno sprotno amorfno obliko - nedoločljivo, a delujočo strukturiranje družb, ki lahko in tudi res poteka
po drugih načelih. Strukturiranost družbe (njeno delovanje na več ravneh, zavarovanih z inštitucijami)
nadomestimo z agregiranjem izzidov, ki navidez peljejo od 'spodaj navzgor', v resnici pa kot strukture
zgolj povzemamo administrativne 'rešitve' (tipološki pristop). Iz takih predpostavk nato 'lažje gradimo'
(in opravičujemo) ciljne strukture družbe in njihove lastnosti kot projekcijo (fizike) – trg, ravnovesja
trga, ravnovesja višjih enot trga, celo države kot sistema, ali sveta kot globalnega sistema itn. Seveda
so potem lahko tudi vsi modeli (parcialnih, splošnega ali dinamičnega, evolutivnega ravnotežja), ki
opisujejo naše umetno skonstruirane podobe in zgodbe o družbi (vnesemo lahko še čas), podprti z
ekonometrijo (preko niza predpostavk in ravnovesij), rezultati, narejeni po tem kopitu. Nato se končni
rezultati vsiljujejo politiki kot 'odličen opis' prave družbene stvarnosti (tj. kot fizika), - kjer se slednja sicer malce odmika od modela in njegovih predpostavk, a toliko slabše zanjo (!). Metoda za opis dela
stvarnosti, tj. sodobni ekonomski modeli (DSGE - dinamični sistemi splošnega ravnotežja), so se v
zadnjih dveh desetletjih polagoma pretvorili iz koristnega pripomočka (»models are tools, not rules«!)
v vrhovno načelo odločanja, v politiko samo, kar je znamenje pretiranega napuha profesionalnega
vrha te stroke (Colander 2010a).
Nobelovec Hendry je makroekonomiko poimenoval za administrativno znanost – če padejo ti administrativni cilji in postopki, ki navdihujejo koncepte in tipe konceptov, padejo tudi vsi podatki in
vsa teorija te 'regulacijske vede'. Da so celo najimenitnejši ekonometrični inštituti sveta to 'predpostavljanje v modeliranju' priznali kot resno zablodo, ki uvaja (interesne) projekcije, ne prispeva pa
prav dosti k realni percepciji razcepljenega stvarnega sveta, kvečjemu k pristranski, interesni razlagi
njegovih 'močnih in koristnih' deviacij (npr. Barker 2010), se mimogrede pozabi. Zlasti na periferiji.
Tudi kalibriranje parametrov dinamičnih modelov družbe z empiričnimi podatki konteksta ne rešuje
takšnih modelov in njihovih napovedi pred izhodiščno pristranskostjo, ker so osnovne predpostavke
tipoloških modelov (splošno ali parcialno ravnotežje družbene dinamike, zainteresirano skupinjenje
se ob tem ideološko privzame kot 'naravno' dejstvo strukturirajočega se sistema) vseeno nekritično
ohranjene.
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6. Povezava: fleksibilizacija 'rigidnih evropskih trgov dela' in
socialno podjetništvo
Med cilji te konference je značilna preambiciozna trditev, da naj bi gostje obdelali aktualne teme, ki
so pomembne »za celovito razumevanje pojmov socialne ekonomije in socialnega podjetništva« (v
Evropi in v Sloveniji). Celovito razumevanje je v družboslovju hud pogoj, še zlasti, kadar se lotevamo
razvojnih procesov primerjalno in z vidika družbenih novotarij. Slednjih ni malo, a pristopi, ki izvirajo iz
njih, so v najboljšem primeru delne razlage razvoja in družbene spremembe (Schmitz 2007: 158).
Cilj te konference bi še vedno zvenel dovolj zahtevno, tudi če bi bil skromnejši, denimo, da bi si
prizadevali za čimbolj celovito razumevanje socialnega podjetništva, ali rečeno točneje, družbenih
učinkov tržne ekonomije, ki občasno potrebuje socialno podjetništvo kot kompenzacijo in inovacijo
svojega posebnega razvoja. Na ta način bi bil cilj bolj usklajen z relativno skromnim in razpršenim
vedenjem družboslovja o sodobnih razvojnih procesih (tranzicijskih držav). Ostalo bi nekaj zavajajoče pretencioznosti: poudarjali bi pozitivno, instrumentalno naravo pojava (njegovo družbeno funkcionalnost), uvajanje zakonodaje, ki naj bi 'uredila to obetavno področje', prikrivali pa njegovo historično
bistvo (družbeno konfliktnost razvoja).
Za celovitejšo razlago kontradiktornosti pojava socialnega podjetništva potrebujemo močnejše razlagalno orodje od 'družbene fizike', tudi od normativizma zakonodajalca in politike, na primer posodobljeno politično ekonomijo, ki poleg ekonomskih faktorjev upošteva tudi politične faktorje in počasno,
zapleteno in nedognano institucionalno transformiranje družb oziroma držav (npr. glej Acemoglou &
Robinson 2002:184). Kajti, socialno podjetništvo je historično bridka inovacija samoorganiziranega
socialnega dna, obubožanega britanskega delavstva, spočeta v prvi polovici 19. stol. Po dolgem
ždenju v ozadju formalne ekonomije ga je konec 20. stol. znova naplavilo v ospredje, nekoliko transformiranega sicer (tj. prilagojenega razmeram storitvene ekonomije, ki pa vseeno ohranja večino
družbenih nasprotij iz prejšnjih, bolj industrijskih etap, gl. npr. Kramberger 2010c), z ekonomskim in
političnim zasukom k bolj surovemu tržnemu (neo)liberalizmu, kakor smo ga bili vajeni iz prejšnjih
desetletij. To, da ga zdaj na pot pospremlja tudi (EU in slovenska) država, bi nas moralo vsaj nekoliko skrbeti. Se skuša do nedavna pol-regulirano področje samoorganiziranega dela in pogojev
bivanja uveljaviti kot osrednje načelo prenovljene družbene skupnosti? Napredek ali »rakova pot«
(Eco 2006)?
Odgovor bomo pustili odprt. V prispevku bi rad opozoril le na eno od pogosteje omenjanih zmot v
naših javnih razpravah, s katerim koncept socialnega podjetništva vpeljujemo pri nas. Prehitro se trdi,
da je k 'boljšemu napredku' slovenske ekonomije in družbe, zdaj vključno s socialnim podjetništvom,
napoti tudi 'nefleksibilni slovenski trg dela'. Pokazal bom na šibkost tovrstne argumentacije, ki sloni
na nepremišljeni, imitacijski tržni idolatriji.
Izhajam iz širšega pogleda, da je kontradiktorna, na pol že uresničena večja fleksibilizacija evropskih trgov dela neposredna posledica gradualnega prevzemanja liberalnejšega ameriškega (bolje,
atlantskega) razvojnega ekonomskega in socialnega modela (Kalleberg in dr. 2000; Wallerstein
2004a). V končni instanci naj bi privzeti tržno-državni ameriški, bolje rečeno skrajno liberalni socialni
model, poleg liberalnejše ekonomije, popolnoma odpravil in zamenjal institucionalni kontekst evropskih tržišč, tj. evropski državni socialni model. Ob tem puščam vnemar pomembno vprašanje, ali
je to prilagajanje evropskih držav nujno (nezaustavljivo prilagajanje nacionalnih ekonomij in njihovih
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družb na 'večjo globalno tekmovalnost') ali samo zgleda nujno (ker ima od tega nekdo, ki mu je za
druge malo mar, koristi). Na primer, v primerjalni študiji managerskih podjetniških strategijah v EU v
letu 2004 (Kramberger 2010c) se je pokazalo, da je (bila) dovzetnost managementa za zaposlene
(in potrošnike) relativno pičla, ker vodstva storitveno že krepko raztegnjenih organizacij v glavnem
še vedno sledijo ciljem poslovne učinkovitosti, ne pa toliko širše poslovne uspešnosti (kakovost
izdelkov, pozorno, odzivno, participativno ukvarjanje z ljudmi), kar bi pričalo o smotrnosti celotnega
gospodarskega sistema; izrazito slabo se v tem smislu odrežejo gospodarsko periferne, zlasti tranzicijske države, bolje pa je v centralni Evropi in še posebej v Skandinaviji (močnejša inštitucionalna
podlaga za to, tradicija zasledovanja kolektivnih ciljev).

7. Relativna vloga socialnega podjetništva – domneve
Loščenje besed, da se zlepijo z javnim mnenjem in stereotipi ter populizmom, je v epistemološkem
smislu, zlasti v teoriji, kontraproduktivno. Če prepleskanje že prevladuje v politiki, ni nujno, da je tako
tudi v opisu in teoriji družbenega razvoja. Preveč zlikane besede, in s tem ritualna dejanja, ki jim
sledijo, se s tem postopkom lakiranja, ki prevladuje v perifernih državah, umikajo od potrebnih trdih
opisov in treznega reševanja stvarnih problemov. Menim, da Slovenija, ne samo zato, ker še ni popek sveta, ampak predvsem zato, ker to ne bo nikoli, teh perverznih postopkov ne potrebuje (več).
Potrebuje čimbolj realno ubeseditev menjave socialnega modela in vloge socialnega podjetništva v
tem procesu: kje je pojav nastal, kako se je širil, kako je bil prevzet v teorijo, s kakšnimi sorodnimi
koncepti se obdaja, kaj je z njegovo aplikacijo, čemu lahko služi, čemu pa ne, kakšna je širša družbena arhitektura, ki ga poraja, obdaja itd.
Na osnovi dosedanjih razmislekov postavljam domneve o socialnem podjetništvu (SP):
(H1) Vnovična rast SP v EU je posledica širjenja bolj nesocialne ekonomije od prejšnje.
(H2) SP pospešuje fleksibilizacijo trgov dela, z zasedbo prostovoljnega sektorja.
(H3) SP je v EU zametek totalnega nadomeščanja EU socialnih modelov z 'liberalnim' itd.
(H4) Če se načela SP razširijo v vso ekonomijo, dobimo socialno ekonomijo (fevdalizem).
(H5) Pojav SP vseeno nima kapacitet, da bi zasedel ves prostor solidarnega delovanja.
(H6) Inovativni razvojni potencial ima le del SP onstran industrije reševanja problemov.
Prve tri domneve predstavljajo širšo (teoretsko) diagnozo težavnih razmer, v katerih se nahajajo
periferne dežele sveta, med njimi tudi post-komunistični sateliti (izjemi sta Rusija, Kitajska). Zadnji
dve domnevi opozarjata, v čem tičijo razvojne pasti regionalnega političnega 'reševanja' nakopičenih
socialnih problemov, po reguliranju socialnega podjetništva.
Argumentacijo za preverjanje teh domnev bo seveda fragmentarna. V sklepnem delu prispevka bom
povzel ugotovitve in nakazal, kako s kritičnim razumevanjem lahko pridemo od širšega razumevanja
politično strateškega delovanja sodobne globalne ekonomije, problemov socialnega razvoja in s
tem do globljega razumevanja bolj odmerjene vloge socialnega podjetništva pri njihovem reševanju
v Sloveniji ter Prekmurju.
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8. Fragmenti za preverjanje domnev
Socialno podjetništvo se historično pojavi kot obrambni vzorec samopomoči in samoorganiziranja
delavstva: v Angliji, zibelki tovarniškega kapitalizma, je izbruhnil davnega leta 1840, v Rochdale-u, s
spontanim ustanavljanjem delavskih kooperativ, z namenom, da si grobo izkoriščani tovarniški delavci sami priskrbijo kakovostno hrano po dostopnih cenah (CES 2010). Leto 1852 je bila sprejeta
prva regulacija tega pojava. Skozi čas je imel pojav latentne in eksplicitne faze, odvisno od širših
družbenih razmer (poslovni ciklus, politični ciklus, večje krize, lokalne razmere).
Ni pa slučajno, da se pojav socialnega samoorganiziranja v Angliji znova obudi v poznih 80. in 90.
letih 20. stoletja. To je čas radikalnega deregulacijskega zasuka ameriške in britanske vlade k neoliberalnemu konservativizmu, ki povzroči večjo socialno polarizacijo. Teoretsko ima uglašeno spremljavo: ponudbeno ekonomiko, monetarizem, sprostitev globalnih trgov (postopna odprava carinskih
ovir – kvot, tarif), izvoz paketov strukturnih reform in parlamentarne demokracije. Učinki? Prinesel je
predvsem fleksibilizacijo (trgov) dela, v korist menedžmenta, večanje plačnih nesorazmerij med menedžerji (profitom) in delavci (delo), pa mnogo trše življenjske razmere za delavstvo, z reformiranjem
kolektivnih zaščitnih ovojev okrog glavnih tveganj. Tveganja se vse bolj individualizirajo.
Splošni zasuk k večji liberalizaciji trgov se iz VB hitro prenaša še v druge države (sedanje) EU, s
heterogenimi učinki in posledicami, odvisno od inštitucionalne podlage. Latentne oblike socialnoekonomskega eskapizma se z odpiranjem evropskih meja zlijejo v splošnejšo težnjo, da bi se z negativnimi učinki močnejšega tržnega diktata (devastacija naravnih virov, finančna nestabilnost, socialni
problemi) ukvarjalo prenovljeno 'socialno podjetništvo'. Pozitivni učinki pa naj kar ostanejo tam, kjer
so (v ožjem imperialnem krogu).
Socialna ekonomija, kot nesistematične, samoorganizirane oblike korekcij tržnih disfunkcij osrednjega gospodarskega sistema, je do odpiranja meja zajemala energijo za svoje delovanje predvsem iz
prostovoljnega sektorja, ki pa se je, kot vedno, izmikal večjemu nadzoru države, trga in lokalnih oblasti (s prostovoljstvom, neplačanim delom, tudi sivo ekonomijo itn.). V času pospešene globalizacije
trgovine, ki ga spremljajo uničujoči učinki neobčutljive tržne ekonomije, pa se v ta pol-reguliran sektor
(areno) vse intenzivneje zapleteta še država (politični proces) in tržni sektor (poslovni proces).
Podobno je v Sloveniji: za regulacijo poslovnih elementov socialne ekonomije, v obliki socialnega
podjetništva, bo poskrbela država (predlog zakonodaje). Oba podsistema slutita bodisi velik vpliv na
volivce (država) in relativno obetaven tržni kolač (tržni akterji, ki lahko nastanejo tudi s privatizacije
tradicionalnih socialnih sistemov), kjer bi se z (zaenkrat neuresničeno) združitvijo profitnih poslovnih
modelov in neprofitnih ciljev lokalnih skupnosti (in družin) lahko sprostilo precej zaenkrat speče lokalne energije, tudi sredstev. Seveda je razlog za takšne manevre naraščajoč obseg socialnih bremen,
ki jih pešajoči sistemi socialne varnosti ne zmorejo več upravljati (socialno varstvo, prezgodnje upokojevanje, socialno ali penalno izključeni, starostniki, invalidi, dolgotrajno brezposelni itn.).
Temelj zamenjave socialnih modelov je fleksibilizacija trgov dela
Socialno podjetništvo je v Evropi povsod v porastu. To ni samo znamenje zasuka k pameti podjetnikov in njihovi odgovornosti ter dobrodelnosti. To tudi enostavno kaže na dejstvo, da do ukinjanja
evropskega socialnega modela praktično že prihaja. Disfunkcij osrednjega gospodarskega modela
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je preveč, da bi jih tradicionalni podsistemi socialnega varstva zmogli upravljati. Ljudje si, ob pomanjkanju boljših rešitev, sami iščejo inovativne rešitve iz nakopičenih razvojnih zagat in številnih
bivanjskih (ekonomskih, socialnih in ekoloških) problemov, ki jih prinaša s seboj vse bolj liberalna
(ameriška) narava evropske ekonomije in njenih tržnih disfunkcij.
Kljub temu si evropska politika glede očitnih povezav,
'bolj fleksibilni trgi dela' →
'več socialnih problemov' →
'odprava dragih delovnih mest (dualizacija trgov dela)' →
'manj davkov in socialnih prispevkov iz dela' →
'krčenje materialne osnove državnih socialnih blagajn' →
'postopna odprava državnih socialnih modelov' v EU' →
'uvajanje kapitalskih zavarovalniških rešitev' →
'privatizacija šolstva, zdravstva, pokojninskega idr. zavarovanja' →
'socialna polarizacija po liberalnem socialnem modelu' itd.,
vztrajno zatiska oči.
In teži k nadaljnji 'fleksibilizaciji svojih rigidnih evropskih trgov dela' (dvom, da je to sploh potrebno,
je jasno izražen v Esping-Andresen & Regini 2000), hkrati pa s protislovnim leporečjem in reformami
rešuje svoje, na smrt obsojene institucije evropske socialne države (in, kolikor je čas to dopuščal,
tudi blaginjske nadgradnje socialne države), na primer,


s skopostjo pokojninske blagajne (z daljšanjem delovne dobe) ali



z zapiranjem zdravstvene blagajne (z oženjem obveznih zdravstvenih storitev, zdravil zanje).

Težko je verjeti, da evropskim politikom gornje povezave in težave niso dovolj jasne, a dejstva opozarjajo, da brutalne rešitve (odprava blagajn, kapitalski nadomestki zanje) vseeno odlagajo v prihodnost.
Politiki so resda izpostavljeni dvojnemu pritisku – na eni strani zahtevam globalnih (ameriških) korporacij po tržni individualizaciji vseh sfer življenja, s čimer naj jim evropske države dovolijo neovirano dostop
do 'svojih' (nacionalnih) trgov, tj. do potrošnikov, strateških virov in organizacij, na drugi strani pa pričakovanjem lastnih volilcev, ki od njih pričakujejo (kulturno in civilizacijsko priborjene) kolektivne rešitve
nakopičenih socialnih stisk in zagat. Odločili so se, vsaj začasno, kratkoročno in neodporno, za odlog
(Palier 2006, Palier & Thelen 2010): da se bodo po korakih uklonili mednarodnemu (ameriškemu) pritisku, ker je to manj zahtevno, tudi bolj prominentno in oportuno, domači pritisk pa amortizirali z manevri,
češ, da je za nastale težave in krize 'objektivno kriv' pač nekdo drug. Kdo? Globalizacija? Kdorkoli?
Stroški dela (v Sloveniji; simulacija učinkov ob odpravi socialnih prispevkov v Španiji)
Temeljni pritisk na nadaljnjo fleksibilizacijo slovenskih trgov dela uvajajo delodajalci, z zahtevo, da
so stroški dela previsoki. Stroški dela so res izjemno visoki, a tudi glede na prekompleksne načrte
slovenskega menedžmenta (preživetje podjetij, tehnološka posodobitev, dobiček + odvečno lastninjenje, na račun tržne moči podjetij). Visoki so tudi zato, ker imamo hkrati institucionalizirana dva
vzporedna podsistema socialne varnosti, ki ne delujeta komplementarno. Eden (državni) še deluje za
silo, drugi (zasebni) pa v glavnem omogoča zasebne špekulacije, ki jim državni nadzorni podsistem
ni kos (zametki kapitalskih trgov socialnih tveganj).
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Odprava dela prispevkov bi za hip sicer morda zmanjšala stroške dela, a srednjeročni makroekonomski učinki ne bi bili tako blagodejni, kakor na pamet napovedujejo slovenski komentatorji. Zanimiva in odmevna simulacije zmanjšanja (odprave) socialnih prispevkov za Španijo (Bajo-Rubio &
Gomez –Plana 2001) je pokazala, da bi bili gospodarski učinki takšne intervencije – model je bil
kalibriran glede na parametre španske družbe in ekonomije, s predpostavko, da se upad prispevkov
kompenzira s povečanjem davka na dodano vrednost – skromni, celo presenetljivi in sicer naslednji.
Če bi se zmanjšali (ukinili) prispevki le za manj izobraženo delovno silo, bi se sprva malce izboljšala
njihova zaposlenost, a to začasno pridobitev bi kmalu odnesla srednjeročna nižja potrošnja, zaradi
povečane intenzivnosti dela in manj časa za trošenje. Še skromnejši, celo negativni, bi bili učinki na
celotno zaposlenost, če bi se prispevki zmanjšali (odpravili) za vse kategorije delavcev.
Podobni učinki se dosežejo, če zmanjšamo prispevke za delo in povečamo davke na uporabo neekoloških virov – v agregatnem smislu zmanjša se zaposlenost (Kamil 2004). Delodajalci v okviru
sedanjega (liberalnega) sistema ne zmorejo opravljati funkcije kreiranja novih delovnih mest.
Skratka, vse oblike načrtne in celo dobronamerne fleksibilizacije trgov dela, vključno s centralnimi
oblikami intervencij, na srednji in dolgi rok samo odnašajo delovna mesta. To je tudi cilj vsiljevane
sistemske adaptacije držav na imperialno globalizacijo multinacionalnih korporacij, mar ne? Zmanjšati ekonomsko in politično moč nacionalnih držav in povečati ekonomsko in politično moč globalnih
korporacij.
Socialno podjetništvo kot dodatna oblika fleksibilizacije 'rigidnih trgov dela'?
Pogoj za večjo fleksibilizacijo evropskih trgov dela je podroben popis vseh oblik dela na sivo, črno,
modro in zeleno in njihova postopna vključitev v periferne segmente trgov dela (Kramberger 2010a).
V Sloveniji je bilo še konec 1980. let okrog milijon sistemsko zavarovanih delovnih mest. Danes jih
je tudi približno toliko, po številu (anketa o delovni sili - SURS), ne pa po kakovosti, saj je samo še
dobra polovico sistemsko zavarovanih, torej takih, da dajejo solidno osnovo za polnjenje državnih
blagajn (akumulacija pa je seveda prenizka za povečane potrebe). Ostala delovna mesta so nestandardna (Kramberger 2007).
Drugod po Evropi se dogaja podoben proces, ki pelje do izrazite dualizacije nacionalnih trgov dela
(Lindberg & Snower 1988, Davidsson in dr. 2009, Emmenegger 2007) in njihove nove institucionalizacije (Palier & Thelen 2010): na eni strani so pešajoča standardna delovna mesta v industriji in
javnem sektorju držav, na drugi strani pa vsa začasna in nezavarovana, tudi slabo plačana dela/posli,
ki pa jih mednarodno standardiziane ankete o delovni sili vseeno štejejo za polna delovna mesta, kar
'pomaga', ko se izračunava (prenizke) stopnje brezposelnosti. Med razlogi za šibek odpor proti večji
fleksibilizaciji trgov dela vidita avtorja tudi v preobrazbi korporativnih asociacij (sindikati, zbornice) v
nacionalne politične akterje, odmaknjene od svojega članstva. Proces dualizacije v Sloveniji poteka
podobno, s socialnimi in okoljskimi implikacijami (Kramberger 2009).
Na primer, podobno kakor je Zakon o malem delu v Sloveniji kot fleksibilne oblike dela popisal in uredil
študentsko delo, delo upokojencev in nekaterih kategorij brezposelnih, tako skuša predlog zakona o
socialnem podjetništvu popisati oblike doslej nevidne oblike prostovoljnega dela. Dualizacija trgov dela
ni edini vzvod (vnovične) pojavitve socialne ekonomije, je pa eden od njenih pomembnih vzvodov.
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Zamenjava (substitucija) kolektivnih socialnih modelov z individualnimi v EU
Naredimo le miselni preizkus. Da se verjeti, da individualiziran liberalni socialni model potrebuje bolj
fleksibilne trge dela (od kolektivnih evropskih), ker imajo ameriške vladne politike druge cilje kakor
evropske vladne politike (zaposlitvena razmerja se v ZDA urejajo znotraj podjetij, med delavcem in
delodajalcem, socialna tveganja se rešujejo v glavnem z individualnimi zavarovanji, na kapitalskih
trgih). Prav tako se da na drugi strani verjeti, da evropski državni model potrebuje bolj kolektivne, dogovorne trge dela, ker imajo evropske vladne politike druge cilje kakor ameriške vladne politike (zaposlitvena razmerja se urejajo izven podjetij, preko kolektivnih pogajanj, socialna tveganja se rešujejo
z bolj ali manj obveznimi socialnimi davki in prispevki). Dediščina kolektivnih režimov evropskih trgov
dela in socialne varnosti ni enotna – nekateri so rasli na decentralizirani tržni ekonomiji (stara EU-15),
drugi bolj na centralizirani kvazi-tržni ekonomiji (večji del nove EU-27).
Dalje, da se tudi pokazati, da fleksibilni ameriški trgi dela niso samo sopotniki, ampak tudi generatorji
specifičnih socialnih problemov, ki sprožajo specifične rešitve tovrstnih problemov, med njimi je tudi
institut socialnega podjetništva (asociacije, fondacije, kooperative, prostovoljstva, javne služnosti).
Tisto pa, kar analitiki evropskih reform ob tem radi pozabijo navesti, je dejstvo, da je (bo) končna
institucionalna posledica 'močnejše liberalizacije' evropske ekonomije enostavno odprava državnih
blagajn in socialnega modela evropskega tipa – saj npr. 'ameriški socialni model', ki se (zaenkrat pri
nas še v neznačilnih pojavitvah) polagoma uveljavlja v Evropi, očitno sploh ne potrebuje (obsežnih)
državnih blagajn za kritje glavnih socialnih tveganj. Uporablja drugačen institucionalni instrumentarij,
poleg privatnih zavarovalnic tudi poslovno-socialno podjetništvo.
Če torej povežemo začetno trditev, da evropski trgi dela še niso dovolj fleksibilni, z brezupno željo,
da kljub temu želimo ohraniti civilizacijsko pridobitev tega dela sveta, evropski socialni model, nekaj
v gornjem sklepanju ne drži. Kakor hitro smo namreč pristali na gradualno krhanje politično zapletenejše arhitekture evropskih trgov dela (za Nemčijo in Francijo glej Palier & Tether 2010), smo tudi
s tem (in ne samo z demografskim zatonom, ki se večinoma v evropskih reformnih teorijah pojavlja
kot glavni vzrok težav s socialnimi blagajnami!) pristali na postopno ukinjanje evropskega socialnega
modela. Skratka, cena vse večje fleksibilizacije evropskih trgov dela bo in je že velika, politično morda celo nesprejemljiva - ukinjanje evropskega državnega socialnega modela in njegovo nadomeščanje s tržno usmerjenimi, kapitalskimi socialnimi modeli. Praktično to pomeni – privatizacijo socialnih
tveganj (državnih solidarnostnih blagajn).
Globalni transfer znanja in novih tehnologij, vlaganja v R&D
Naj samo podamo opazko, da več kot devet desetin avtorsko zaščitenega znanja (patenti, licence,
franšize) v svet izvaža le pet najmočnejših (industrijskih in storitvenih) držav. Posledica takšne političnoekonomske arhitekture sveta so mednacionalne menjave (znanja, proizvodov, dela in prostega časa),
ki so v bistvu adaptacija večine sveta na dane razmere tržne in politične moči. Družbeni učinki te arhitekture so kratkoročni in dolgoročni, med dolgoročnimi je, poleg učenja, tudi pritisk na transformacijo
nacionalnih inštitucij socialne kohezije, ki naj dajejo koristnemu znanju primerno socialno dimenzijo.
Slovenija po mednarodnih primerjalnih raziskavah (Lee & Park 2005) glede realnih učinkov vlaganj
v znanost, raziskave in razvoj spada med tisto skupino držav, ki od teh vlaganj na sistemski ravni
nimajo skoraj nič: glavna skupina držav služi s patenti, druge s prodajo licenc ipd., tretja ima opazen
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znanstveni rezultat (objave, citiranja), četrta, kamor spada Slovenija, pa v bistvu nič od tega (angl.
'dudes'). Razmislek – Slovenija zaenkrat v globalnem kroženju znanja pretežno imitira, povzema, sodeluje, se adaptira, težko pa kaj bistvenega avtonomno kreira ali inovira (izjeme seveda so); ti kazalci
se stežka na hitro spreminjajo, ker potrebujejo kritično maso in vzdržno institucionalno zaledje (Kramberger & Mali 2010b). Kaj so torej približno realni cilji za kontradiktorno družbo znanja, storitveno
družbo v Sloveniji (Kramberger 2010a; Bernardi & Garrido 2008)? Mar lahko med reakcijske inovativne procese, ki se sprožajo v Sloveniji, uvrstimo tudi socialno ekonomijo? Ali vsaj njen vitalnejši del?

9. Povzetek, sinteza, sklepne misli
V prispevku sem izhajal iz kritike nedomišljene sintagme tega srečanja, ki stavi preveč na pozitivni
sprejem obravnavanega pojava, »socialne ekonomije in socialnega podjetništva«, kot nekakšnega
novuma. Kritično noto zaokrožujem z naslednjimi shematskimi povzetki:


pojav socialnega podjetništva ni nekaj novega, njegovi lokalni vzponi sovpadajo z začetno industrijsko pavperizacije agrarnega in urbanega delavstva (zgodnje 19. stol.);



pojav samoorganiziranih socialnih projektov se je v evropskih državah začasno umaknil v ozadje, z uvajanjem državnih regulacij poglavitnih socialnih tveganj v 20. stoletju (z variacijami, ki se
opirajo na Bismarckov, Beveridge-ov ali Semaškov model, gl. Palier 2006, Palier 2007);



v ozadju osrednjih državnih socialnih modelov je pojav socialnega podjetništva vseeno tlel
dalje, kot latentni izhod iz sile, v obliki specifičnih rešitev lokalne institucionalne komplementarnosti, s katerimi je bil vsaj za silo urejevan tim. prostovoljni sektor, vir socialnih, ekonomskih in
ekoloških korekcij družbenega razvoja;



pojav socialnega podjetništva se je množično obnovil po radikalnejši liberaliziciji globalne trgovine, najprej s sunkovitimi deregulacijami državnih (socialnih) storitev v UK, po vzoru na rešitve,
prisotne v ZDA (konec 20. stol.); ta liberalizacija je širila obseg tržišč, pa tudi obseg socialnih
(zaposlitvenih) in ekoloških tveganj, ki spremljajo vsako tržno alokacijo dobrin in storitev;



pojav socialnega podjetništva se je iz VB razširil na evropsko celino, najprej v 'stare države' EU
(EU-10 in EU-15), z zamudo po letu 1990 (sprememba režimov v vzhodni Evropi) in še izraziteje po letu 2004 (širitve na EU-25 in EU-27) pa tudi na evropsko periferijo, v tim. 'tranzicijske
države' EU (na primer v Slovenijo);



na evropskem obrobju je pojav socialnega podjetništva - zaradi podrazvitosti institucij, večje
centralne vloge države, izrazite materialne podhranjenosti prostovoljstva in relativne odsotnosti
terensko aktivne profesionalne (državne) birokracije – sprva uveljavil kot oblika komajda regularnega individualnega eskapizma, med akterji tega gibanja pa je nedavno uveljavljanje državno podprtega socialnega podjetništva upravičeno sprejeto z velikim nezaupanjem;



največ koristi si od državno podprtega socialnega podjetništva obeta stara in na novo preoblečena industrija ohranjanja problemov (privatizacija nekdanje državne mreže reguliranih
socialno-varstvenih poklicev).

Fragmentarni prikazi empiričnih dognanj družboslovja, glede širših razvojnih trendov sodobnega
sveta, lahko služijo tudi kot osnova za intuitivni zaris splošnejše družbene dinamike, ki lahko tvori
okvir obravnavanega pojava (socialnega podjetništva), seveda to izvajanje še zdaleč ni teoretsko in
empirično podkrepljeno, pa vendar:
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poskusi najnovejšega reguliranja socialnega podjetništva v EU pričajo, da se v širšem smislu
evropski državni socialni model (z variacijami, opisanimi v Esping-Andersen 2000), ki je bil v
zahodni Evropi vzpostavljen v zadnjem stoletju, že postopno razgrajuje in nadomešča z individualiziranim liberalnim modelom, zaenkrat s hibridno obliko, tržno-državno regulacijo socialnega vidika življenja;



liberalna rešitev težav socialnega življenja ljudi ponuja oziroma uvaja drugačen sistemski socialni model od dosedanjega evropskega modela; zanj je značilno specifično kompenzacijsko
sobivanje dveh bistvenih institucij - fleksibilnih trgov dela na eni strani in močno tržno ter hkrati
šibko državno regulacijo (institucionalizacijo) socialnih tveganj na drugi strani;



širjenje dominacije liberalnega gospodarskega in njegovega socialnega modela v evropski
prostor je posledica izvorne asimetrije v vladnih strategijah ZDA in Evrope, ki je nastala po
obeh svetovnih vojnah: medtem ko ZDA forsirajo čim višjo lastno gospodarsko rast in čim višjo zaposlenost prebivalstva (javni primanjkljaj, zadolženost bank, gospodarskih organizacij in
prebivalstva so kvečjemu sredstva za doseganje tega cilja, spodbujajo jih tudi globalni finančni
trgi, ki se ukvarjajo z investicijskim bančništvom), Evropa pristaja na podrejeno vlogo v tej igri
(liberalizem, monetarizem), z restriktivno javno-finančno politiko, z zniževanje lastnih javnih primanjkljajev (nižja gospodarska rast in višja nezaposlenost sta zgolj neizogibni posledici takšnih
usmeritev, ki jih terjajo STO, MMS in SB);



ZDA s temi postopki, instrumenti in mehanizmi nadzora globalnega dogajanja lastno finančno
krizo izvažajo v svet, svet pa jo dokaj neodporno golta in plačuje njene stroške (izjeme so);



prilagajanje evropskih držav na tržno liberalni socialni model je v smislu iskanja primerne nove
institucionalne komplementarnosti še globoko nenačelno in kratkovidno: specifična gradualna
fleksibilizacija trgov dela (tim. institucionalna dualizacija, gl. Palier & Tether 2008), na katero
pod tržnim (ameriškim) pritiskom pristajajo evropske vlade in vsi kolektivni socialni partnerji
(sindikati, zbornice, stranke in drugi akterji), deluje pa v korist menedžementa in lastnikov globalnih korporacij, hitro odnaša materialno podlago za preživetje starega (evropskega) državnega socialnega modela (tj. za državno regulacijo socialnih tveganj);



na drugi strani se povečan pritisk na ogrožene evropske državne blagajne (in na javne finance),
ki ni le rezultat demografskega zatona, ampak tudi in predvsem posledica fleksibilizacije nacionalnih trgov dela v EU, skuša zmanjšati enostransko, tako, da se primarno varuje obstoj teh pešajočih javnih blagajn (ne pa celega sistema državnih socialnih politik), z neprestanim zmanjševanjem obsega pravic do zavarovalniških upravičenj med zavarovanci (v zdravstvu – zmanjšuje
se obseg zajamčenih pravic, v pokojninskih shemah – podaljševanje delovne dobe, idr.);



evropske države oziroma njihovi javni proračuni (tj. državne javne finance) se v novi globalni,
mednarodni družbeni arhitekturi postopoma spreminjajo v neodporne pozavarovalnice globalnih tržnih tveganj, ki jih v svojih globalnih finančnih investicijah igrajo globalne (ameriške)
korporacije in finančni trgi;



socialno podjetništvo, ki po novem s poslovnimi namesto s fiskalnimi modeli rešuje tržne disfunkcije, je tej globalni korporativni igri (investicijskega bančništva) z vidika ZDA dosti primernejša oblika kakor (evropski) državni socialni modeli, saj postopni umik fiksnih javnih izdatkov
(za socialo) iz državnih proračunov evropskih držav razbremenjuje te proračune in jih v čedalje
večji meri daje na razpolago globalnim igralcem, ki zaradi večjih naložbenih tveganj potrebujejo
tudi večje (nacionalne) rezervacije, če naj se njihova igra izide (primer: kriza 2008 in takojšnja
'povračila izgub' finančnim korporacijam iz državnih proračunov EU).

Strokovna tematska konferenca SOCIALNO PODJETNIŠTVO – IZZIVI IN PERSPEKTIVE  Zbornik prispevkov

113

Temeljni socialni mehanizem vznikanja novih oblik socialnega podjetništva je na tej širši sceni globalnih iger moči podoben po vsej Evropi, kljub različnim tradicijam in regulatornim variacijam. Država se
odpre (odprava količinskih in carinskih ovir za čezmejno menjavo), nacionalni trgi mednarodno zacvetijo, zaradi povečanih negativnih tržnih učinkov se razmaknejo tudi ustaljene varnostne (socialne)
mreže, ki so poprej še uspešno opravljale socialne funkcije glavnih družbenih aren, tj. držav, njihovih
trgov (tržnih organizacij), lokalnih skupnosti in družin. Relativno redčenje institucionalno podprtih socialnih funkcij, ki ne pokrivajo več v celoti novih socialnih tveganj, povzroča dodatne socialne stiske
in krize ljudi, delavstva, zlasti marginalnih družbenih skupin. Stare institucije ne zmorejo pokriti vseh
(novih) tveganj, odpovedujejo.
Nove razmere terjajo novo prešitje številnih praznin v socialni oskrbi prebivalstva, tj. novo institucionalizacijo spremenjenih razmerij med omenjenimi regulacijskimi sferami, ki naj ohranja minimalno
socialno kohezivnost. Zasilne rešitve, prisotne v heterogenih volonterskih akcijah in gibanjih, šele
nakazujejo možne scenarije novega institucionalnega prešitja. To 'flikanje', imenovano zasilno tudi
'socialno podjetništvo' in 'socialna ekonomija', se dogaja s pomočjo implementacije raznih oblik šibkega atlantskega modela varovanja ljudi v Evropi, z vdorom trga in poslovnih modelov na področje
reševanja socialnih problemov. Nihče ne ve, ali je to res nujno, videti pa je že tako.
Pravijo tudi, da poti nazaj ni. Čeprav se zdi, da bi se največ socialnih težav odpravilo že, če in ko bi
se ostrina splošnih tržnih razmerij, zlasti njihovih globalnih ekoloških tveganj, v ekonomiji in družbah
hote zmanjšala, na politični način. A to bi tudi pomenilo, da osrednje nacionalne države – zaenkrat
zaradi nejasnih razlogov! – politično zaustavijo rast tistih globalnih trgov, ki jim zaenkrat prinašajo
največ koristi, da se na primer ZDA, Evropa (Anglija, Francija, Nemčija), Rusija, Kitajska, Japonska,
Koreja, Indija ... odpovejo globalnemu korporativnemu tekmovanju, ki že poteka mimo večine držav
oziroma s selektivno podporo najmočnejših držav svojim globalnim korporacijam (širjenje trgov in
dobičkov z zaščitenimi patenti, licencami, rentami ..., naravnimi viri).
Večini ostalih držav, zlasti z obrobja razvoja (med njimi je seveda tudi Slovenija), očitno preostaja vloga pasivnega občinstva, tj., neutrudno in vdano sprejemanje raznih modalitet ritualizacije globalnih
trgov, oziroma nedomišljena javna aklamacija tržne evangelizacije družb – tudi s pomočjo socialnega
podjetništva. Dvajset minut obiska pri Obami v zameno za nič, ali pa huronsko navdušenje športnih
menedžerjev nad potrditvijo evropskega košarkarskega prvenstva leta 2013 v Sloveniji, pa čeprav ni
bilo nikakršnih protikandidatur, sta drobna, a prepričljiva dokaza, da našim vazalskim elitam, ki so
bile pred kratkim zaradi svojega globokega spoštovanja novih pravil mednarodne igre sprejete celo v
OECD, takšna stranska vloga ustrežljivih lokalnih mediatorjev pri vzpostavljanju novega potrošniškega sveta nadvse godi. Javni proračuni razvojno obrobnih državic so itak v glavnem že namenjeni promociji kvazi držav, tej čudaških druščini fiskalnih pozavarovalnic za izvajanje globalnih spektaklov.
Razvojni potencial socialnega podjetništva je omejen. S socialnim podjetništvom (socialna, eko,
ali kakšna druga različica teh strujanj) se itak ukvarjajo tiste prizadevne evolucijske mravljice, razni
lokalni humanoidni zanesenjaki, od katerih se pričakuje, da morda le najdejo povsem izvirne rešitev,
kako vnesti kratkoročne poslovne modele v svoje (investicijske) socialne projekte, ob tem ko iščejo
dolgoročne, ne pa kratkoročnih rešitev za številne družbene probleme. Potem, ko in če jim kaj uspe
na tem področju, bo to inovacija itak prenešeno v 'mainstream'.
To, da rešitev socialnih problemov ni več v povratku k državnemu socialnemu modelu, ki je dolgo
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krepil patriotizem nacionalnih države, oviral pa mednarodne korporativne trge, je po svoje razumljivo.
Oskubljene evropske socialne države - kot relikt preteklosti in odraz ugašajočih romantičnih nacionalnih projektov (mar res?) - so očitno prevelika ovira globalnim trgom, na katerih delujejo le skrbno
izbrane korporacije imperialnih sil! - pač nimajo več ne volje ne namenskih virov, da bi se še pretirano
(od blizu) ukvarjale z vsakdanjimi težavami navadnih ljudi. Z izjemo skandinavskih oziroma nordijskih
trmoglavcev, teh večnih, netipičnih 'spielverderberjev' (Danci, Švedi, Nizozemci, z nekaj popusta morda še Nizozemci in Finci). A to njihovo netipično pozicijo, ki kaže, da nordijskim nacionalnim elitam
morda ni (še povsem) vseeno za njihovo prebivalstvo, lahko pojasnimo tudi na klasični način – so
izjeme, ki potrjujejo pravilo.
Navsezadnje, če že socialno podjetništvo, pa tudi socialna ekonomija, kot nujne oblike solidarnosti
bodo preživele le tiste inovativne socialne spodbude, ki bodo pritegnile k sodelovanju 'bolj potrpežljiv kapital' (Herr 2007), za razliko od povsem 'histeričnega in brezobzirnega kapitala', ki ga je pri
nas trenutno v obilju. Poleg napol reguliranih pobud, ki si jih obetamo v Sloveniji in kjer bo skušala
prenovljena poslovno-socialna ekonomija zaživeti bolj koherentno (tj. lokalno odzivno) s poslovnonesocialno ekonomijo, pa bo ostalo v obtoku še ogromno socialnega, materialnega, ekološkega in
sorodnega nevidnega delovanje, ki ga bodo opravljali prostovoljci, izven reguliranih družbenih prostorov. Kar samo potrjuje starodavno civilizacijsko izkušnjo, da socialno kohezivnost v času močnejših
transformiranj družb zagotavljajo istočasno, zlepa in zgrda, zelo različne družbene arene, s tem da
manj vidne med njimi »pač avtonomno kultivirajo svoje vrtove« (Voltaire), če jih že nihče drug noče.
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POROČILO S KONFERENCE
Z namenom dvigovanja zavesti in animacije lokalnega in regionalnega okolja za izboljšano skupno
delovanje pri oblikovanju potrebnega socialnega kapitala smo 10.12.2010 v Murski Soboti izvedli
enodnevno strokovno tematsko konferenco »SOCIALNO PODJETNIŠTVO – IZZIVI INPERSPEKTIVE«. Konferenca je bila tudi del aktivnosti v okviru Zakona o razvojni podpori Pomurski regiji.
Tematska konferenca je zaokrožila delo na projektu in je bila bo organizirana kot zaključna javna prireditev projekta. Konference se je udeležil tudi Predsednik RS, dr. Danilo Türk s soprogo in Minister
za lokalno samoupravo in regionalni razvoj dr Henrik Gjerkeš, ki sta si bo ob tej priložnosti ogledala
tudi dva primera dobre prakse pri razvoju socialnega podjetništva v Pomurju (Eko-socialna kmetija
Korenika, Šalovci; Zadruga za razvoj podeželja Pomelaj, Mala Polana). Na konferenci so potem
spregovorili tudi strokovnjaki z različnih gospodarskih in podjetniških krogov. Konferenca je imela tri
vsebinske sklope, socialna ekonomija in družbeni razvoj, socialno podjetništvo v Sloveniji in EU ter
socialno podjetništvo in ranljive družbene skupine.
Minister Gjerkeš je v svojem uvodnem nagovoru dejal, da lahko gospodarsko krizo razumemo kot
priložnost za spremembe, nove izzive in jasnejše perspektive, da pa v gospodarstvu žal še vedno premalokrat v ospredje postavljamo vrednote vzajemnosti in solidarnosti - temeljni vrednoti socialnega
podjetništva.V gospodarstvu premalokrat postavljamo v ospredje vrednoti vzajemnosti in solidarnosti.
»Gre za temeljni vrednoti socialnega podjetništva, ki med drugim dajeta prednost rasti socialnega
kapitala pred ustvarjanjem dobička in na ta način krepita socialno kohezivnost ne le lokalne, ampak
družbe nasploh. Socialna ekonomija je pomembna dodatna zaposlitvena možnost.« Slovenija spodbuja to področje v obliki operativnega programa razvoja človeških virov, s prioriteto enakih možnosti
in spodbujanja socialne vključenosti na trgu dela. »V Sloveniji smo za to prioriteto razpisali že vsa
sredstva in devetim izbranim projektom, ki se bodo izvajali do konca leta 2011, dodelili dva milijona
evrov.« V Pomurju, kjer je med brezposelnimi osebami visok delež starejših od 55 let, raste število
iskalcev prve zaposlitve, delež žensk ter dolgotrajno brezposelnih in težje zaposljivih, je socialno
podjetništvo eden najpomembnejših vzvodov za aktiviranje gospodarskih in socialnih potencialov. To
področje spodbujajo tudi v okviru tako imenovanega pomurskega zakona, je dodal minister, s katerim
želijo v regiji zagotoviti trajnost in vplivnost socialnega podjetništva ter ustvariti podporno okolje za
njegovo izvajanje, predvsem z oblikovanjem regijske mreže subjektov podjetništva na tem področju.
Vodja projektne pisarne Vlade RS v Pomurski regiji dr. Andrej Horvat je povedal, da izvajanje zakona o Pomurju ne pomeni zgolj subvencioniranje gospodarstva, ampak gre za dolgoročno perspektivo. Socialno podjetništvo je v regiji po njegovem dobro vpeto in konkretni projekti, ki jih pričakujejo
na razpisih prihodnje leto, bodo, meni Horvat, »zagotovili kar nekaj delovnih mest, vendar, kar je še
pomembneje, bodo na neki način tudi na tem področju trasirali razvojno prestrukturiranje regije«.
Predsednik Tūrk je v svojem nagovoru poudaril, da bi morali v iskanju novih načinov izhoda iz gospodarske krize razumeti temeljno resnico, namreč da nove paradigme nastajajo kapilarno. »Nove
paradigme nastanejo na podlagi kapilarno nastalega razvoja, nečesa, kar se lahko v praksi pojavi in
uveljavi v omejenem obsegu, kar pa se potem da razvijati naprej.« Posebno pomembno vprašanje pri
tem je vprašanje trga in trženja. »Socialna podjetja imajo specifične trge, vprašanje pa je, ali imamo
dovolj razvita strokovna znanja za trženje ali znamo dobro povezovati ponudbo socialnih podjetij s
potrebami lokalnega okolja in razvijajočega se širšega okolja,« je izpostavil predsednik države. Na-
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slednji pomembni vprašanji sta usposabljanje ljudi in kandidiranje za sredstva socialnih skladov v
okviru evropske kohezijske politike. Evropa kot celota razume, da je treba spodbujati razne inovativne
oblike podjetništva, socialno podjetništvo, da bi prebrodili razvojne težave, ki jih imamo, in napravili
družbo čim bolj kohezivno.
Prva uvodničarka konference in obenem tudi moderatorica konference Zdenka Kovač se je nato v
svojem prispevku vprašala ali smo po dvajsetletnem prehodu iz enega enoumja v drugo sposobni
preseči obstoječi model razvoja v Sloveniji? Takšno vprašanje zgovorno potrjujejo podatki Svetovne
banke, ki je že pred nastopom globalne svetovne krize opozarjala na kopičenje razvojnih paradoksov
in neustreznost obstoječega podedovanega razvojnega modela držav in regij. Razvojni paradoks ni
več le v tem, da gospodarski napredek ne pomeni tudi socialnega napredka (višje enakosti, višjega
zaupanja, kohezije…), napredka v stanju okolja, niti v zdravju, sreči ljudi (»paradoks sreče«), ampak
tudi v tem, da takšna gospodarska rast kot je današnja, ni več dobra niti za večino gospodarskih
podjetij in projektov. Socialna ekonomija je strateško zanimivo orodje za sinergijo gospodarskih in
socialnih potreb razvoja, vendar pa poudarja, da socialno podjetništvo lahko uspe samo v procesu
visoke stopnje zaupanja, visoke stopnje etičnosti in socialnega kapitala. Gre za proces, kjer morajo
država, izvajalci in udeleženci delovati kot partnerji, ki morajo zagotavljati procesu neprekinjeno podporo, da bi se premagala visoka stopnja nezaupanja, ki jo je ustvarilo tranzicijsko okolje, še dodatno
pa nenehno se spreminjajoče vladne politike. Vsakršni poizkusi reševanja problemov z enkratnimi
projekti bodo tako kot že mnogokrat doslej, obsojeni na neuspeh. Upa, da bodo pozitivni rezultati pospešili oblikovanje dokončne vsebine in sprejemanje Zakona o socialnem podjetništvu, ki bo določil
pristojni vladni organ za to področje ter da bo čim prej sledila priprava in sprejem Strategije razvoja
socialnega podjetništva v Sloveniji, kot se je k temu nenazadnje zavezala obstoječa koalicija.
Miran Vatovec s stalnega predstavništva RS pri EU v Bruslju je predstavil prispevek o »Socialnih
skladih v okviru evropske kohezijske politike«. V svoji predstavitvi je osvetlil strategijo Evropa 2020,
Pregled proračuna in Peto kohezijsko poročilo EU, pri tem pa se skušal usmeriti tudi v tematike, povezane z naslovom konference. Žal je predstavitev ostala na ravni podajanja informativnih vsebin in
se je poleg tega preslabo navezala na rdečo nit konference. Prisostvovanje uradnic in uradnikov na
tovrstnih konferencah je vedno več kot zaželeno. Zato se je bilo mogoče le razveseliti izražene želje
vlade in njenih resorjev, da na konferenci predstavijo svoj pogled. Vendar pa ob tem pogrešamo, da
bi vlada tematike, s katerimi se vključuje na takšne konference pripravila dobro, nastopila aktivno ter
s tvornimi prispevki in predvsem ozko povezano z okvirno tematiko konference.
Precej ustreznejši je bil drugi vladni prispevek z naslovom »Socialno podjetništvo in ESS v Sloveniji«
(Polona Samec, Urška Kavčič, MDDSZ). Prispevek je obravnaval izvajanje razpisov Ministrstva
za delo, družino in socialne zadeve za podporo socialni ekonomiji, ki so predvidene v Operativnem
programu za razvoj človeških virov za obdobje do leta 2013. Slednji prispevek je za razliko od prejšnjega na voljo tudi v konsistentno predstavljenem članku v pisni obliki. Predstavljene so bile uspešne prakse (mobilni socialni servis za starejše, projekt specializirane turistične ponudbe za osebe
s posebnimi potrebami združenja za duševno zdravje Šent, vzpostavitev centra ponovne uporabe
kosovnega odpada Okoljsko raziskovalnega zavoda iz Slovenskih Konjic, Društva projekt človek za
pomoč osebam s težavami zaradi dolgotrajne uporabe prepovedanih drog, projekt brezdomcev Kralji
ulice, eko-socialni projekti društva Mozaik iz Prekmurja ter pridelava in predelava zdravilnih zelišč
Biotehniške šole Rakičan), ki so se razvile v okviru razpisa in dajejo podlago za načrtovanje novega
razpisa za spodbudo socialnemu podjetništvu.
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Profesor Fakultete za družbene vede iz Ljubljane, Anton Kramberger je predstavil temo z naslovom
»Okoliščine in pogoji nesocialne ekonomije (v Sloveniji)«, s katero se je vprašal, če ni morda prizadevanje za razmah nove, socialne ekonomije do neke mere nepotrebno, saj odseva samo nemoč
pristojnih zagotavljati, da bo »običajna« ekonomija manj socialno krivična oziroma manj asocialna.
Bojan Radej iz Slovenskega društva evalvatorjev, sicer tudi član projektne ekipe, je predstavil prispevek z naslovom: »Strateški pomen socialne ekonomije za Pomurje«. Najprej je spomnil, da je
sedanji model razvoja neuspešen, kar je posebej vidno na primeru Pomurja. Postavil je tezo, da je
socialni razvoj strateškega pomena, ne le za reševanje kritičnih socialnih problemov ampak tudi kot
alternativni model razvoja za regijo, ki ni obdarjena z globalno konkurenčnim gospodarstvom, poseduje pa enkratne socialne in naravne potenciale, ki so v veliki meri neizkoriščeni, kar je v pasivnost
pahnilo regijo kot celoto. Najprej je predstavil trende regionalnih kazalnikov razvoja na gospodarskem, socialnem, človekovem in okoljskem področju. Ta analiza je bila podlaga za oceno razvojnih
razlik med štirimi področji razvoja. Na tej podlagi je utemeljena trditev, naj bo regionalno prioriteten
socialni razvoj. Socialna ekonomija je inštrument socialnega razvoja. V njegovem prispevku je bila
razumljena kot tridelni presek med gospodarskimi, socialnimi in avtonomnimi potrebami socialnega
razvoja. Predstavil je metodo vrednotenja projektnih idej socialnega podjetništva v regiji. V ospredju
vrednotenja idej ste dve stvari: ocenjevanje tega, katere potenciale neka projektna ideja aktivira in
tega, k zadovoljevanju katerih socialnih potreb prispeva. Po tej poti je skušal najprej potrditi, da je
socialno področje razvojno prednostno, nato pa pokazati na kakšen način bi bilo možno uporabljati
inštrumente socialne ekonomije, da bi ti proizvedli celostne socialne učinke.
Andreja Črnak-Meglič (Poslanka DZ, PS SD), Vida Kokalj (sekretarka Ministrstva za notranje
zadeve, Direktorat za upravne notranje zadeve) in Tadej Slapnik (Poslanec DZ, PS Zares) so predstavili ambicije, strukturo in glavne poudarke »Zakona o socialnem podjetništvu«. O tej temi se je
na konferenci tudi razvila najbolj živahna razprava. V njej so udeleženke in udeleženci z avtorji in
zagovornicami predloga zakona izmenjali številna mnenja. V razpravi je bila pretehtana smotrnost
posebnega zakona o socialnem podjetništvu, glede na to, da so v Sloveniji tudi brez zakona doslej
uspeli mnogi projekti socialnega podjetništva. Nekateri so v razpravi izrazili mnenje, da bi utegnil
zakon, kot je zastavljen, prenormirati zadevno področje in s tem v prihodnje morda celo otežiti izvajanje socialnih projektov. Na drugi strani pa je nedvomno res, da področje socialne ekonomije v
Sloveniji še ni urejeno in bi omogočevalna, prej kot predpisovalna zakonodaja lahko razrešila mnoge
sistemske probleme, ki se zdaj kažejo v praksi. Izraženo je bilo tudi mnenje da je koncept sedanjega
zakona preozek, ker se eksplicitno omejuje na tržne dejavnosti, ne rešuje pa mnogo hujših zadreg
socialne ekonomije na netržnem področju, ki je šele prava alternativa sedanjemu razvojnemu modelu
– to je tako v odnosih z državo (subvencioniranje) kot v razmerju do projektov socialne ekonomije,
ki se ne ponujajo na uradnemu trgu ampak so predmet notranjih interakcij med vključenimi, ko med
sabo oblikujejo svojo interno sfero menjave, kot na primer v primeru lokalnih menjalnih sistemov ali
»časovnih bank«, prostovoljne dejavnosti, nemenjalna ekonomija.
Prispevek Jadranke Vesel, aktivistke s področja socialne ekonomije iz Kopra, ki je bil predstavljen
pod naslovom »Socialna ekonomija pri nas in v EU«, je podal pregled ureditev socialne ekonomije
in s primerjalnega stališča kritično ocenjuje paradigmo in konceptualne rešitve slovenskega predloga zakona. Njen prispevek tako širi polje razprave o socialni ekonomiji v Sloveniji. Poudarek je
dala dojemanju socialne ekonomije kot polju delovanja. Čeprav je tako zastavljena razprava lahko
obremenjujoča za nekoga, ki je ozko zainteresiran le za pripravo zakonodaje, je pa kljub temu nujno
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potreben del v slovenskem družbenem prostoru. Kot »nadomestek« izraza socialna (družbena) ekonomija, uporabljajo pri nas predlagatelji zakona izraz socialno podjetništvo. Medtem, ko tečejo razprave o različnih konceptih socialne ekonomije, v našem prostoru vsebine zajete s pojmom socialna
ekonomija še ne dojemamo kot drugačno in alternativno ekonomijo, temveč jo ožimo in odrivamo v
marginalnost oz. jo ekskluzivno namenjamo ogroženim skupinam.
Romana Zidar in Liljana Rihter s Fakultete za socialno delo sta pripravili prispevek z naslovom
»Vključevanje ranljivih ciljnih skupin v programe socialnega podjetništva«. V povzetku svojega prispevka zapišeta: »Eden najpomembnejših ciljev socialne ekonomije in socialnega podjetništva je
zaposlovanje ranljivih skupin, ki komplementarno dopolnjuje cilj doseganja trajnostnega razvoja in
izvajanja družbeno koristnih dejavnostih. Doseganje obeh ciljev je predvideno v predlogu Zakona o
socialnem podjetništvu, prvem tovrstnem predlogu zakona na tem področju, ki za Slovenijo predvideva uvedbo t.i. odprtega modela socialnega podjetništva. V prispevku se dotakneva doseganja
ciljev in načel socialnega podjetništva iz perspektive pojma ranljivosti. Razvijava tezo, da se ranljivost
nanaša na ranljivost organizacij in ranljivost populacij, ciljnih skupin, ki se bodo zaposlovale v programih socialnega podjetništva. Ranljivost organizacij analizirava skozi predlog zakona, kjer izpostaviva
paradokse, ki se pojavljajo v zakonu (nekonkurenčnost socialnega podjetništva tržni ekonomiji), neenak položaj organizacij v sistemu, ki ne upošteva izhodiščnega položaja potencialnih ustanoviteljev
socialnih podjetij ter njihovih znanj in kompetenc. Ranljivost oseb, ki se bodo zaposlovale v socialnih
podjetij, analizirava preko možnosti njihove participacije pri oblikovanju in razvoju modela socialnega
podjetništva v Sloveniji ter možnostih zmanjševanja revščine in socialne izključenosti, ki jih predlagani način vključevanja prinaša. Ocenjujeva, da predlagani sistem ne izhaja v zadostni meri iz potreb
ranljivih skupin in ne omogoča trajnega izboljšanja njihovega družbenega in ekonomskega položaja.
Kot pomembno izhodišče za nadaljnji razvoj socialnega podjetništva v Sloveniji in zmanjševanje ranljivosti organizacij in ciljnih skupin izpostavljava dvoje – pomen usklajevanja socialnih in ekonomskih
ciljev socialnega podjetništva ter krepitve virov moči v skupnosti.«
Luna Jurančič Šribar iz socialnega projekta Kralji ulice je predstavila prispevek z naslovom »„Prek
stvari do ljudi”, spodbujanje vključevanja brezdomnih ljudi prek vzajemnih odnosov menjave v okviru
socialnega podjetništva«. V njem je s kolegico in kolegom prisotnim na konferenci predstavila izkušnje pri pripravi projekta, ki je v Ljubljani omogočil odprtje trgovine z rabljenimi dobrinami, ki so na
voljo po močno znižani ceni.
Za zaključek je Alojz Kavaš iz društva Mozaik je na koncu predstavil prispevek »Od ranljivih skupin
do socialne ekonomije v Pomurju«. Prikazal je serijo fotografij s spremljevalnim razmišljanjem, ki je
bilo osredotočeno na misel, da socialna ekonomija, kot tudi ekonomija sama po sebi ne more biti
razumljena le v okviru nekega normativnega sistema pravil (gr. oikos nomos) ampak se še bolj kot
na pravila nanaša na drugačen način razmišljanja o ekonomskih zadevah (gr. oikos logos).
Na koncu je moderatorica povzela sklepne misli konference. Njeni zaključki so bili, tako kot sama
vsebina konference razpeti med konceptualnimi, paradigmatski poudarki obravnave socialne ekonomije s stališča iskanja alternativnega modela razvoja Slovenije na eni strani in dosti bolj operativno
usmerjenimi vprašanji oziroma potrebami, ki jih na drugi strani zastavlja postopek obravnave predloga zakona o socialnem podjetništvu v Državnem zboru. Ne glede na to, da konferenca ni mogla odgovoriti na kompleksna vprašanja, ki so jih je izpostavili uvodničarji in razpravljavke, pa je prevladalo
mnenje, da se danes pozornost za problematiko socialne ekonomije spet povečuje, da se krepi sam
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sektor socialne ekonomije, kar lahko ob obnovljenem zanimanju politikov in strank v Državnem zboru
za ta vprašanja in aktualne normativne pobude dajejo slutiti, da socialna ekonomija v Pomurju, če ne
tudi v Sloveniji kot celoti, vstopa v nov razvojni ciklus. To pa poleg mnogih priložnosti postavlja tudi
mnoge zahteve za večje in skladnejše delovanje vseh inštrumentov razvojne, socialne, gospodarske
in finančne politike.
Moderatorica je v enajstih točkah povzela sklepe konference:
1. Predsednik države dr. Danilo Turk je v uvodnem govoru izpostavil tri ključne izzive, ki so pred
socialnim podjetništvom: (i) izziv razvoja specifičnih oblik trženja in promocije, (ii) razvoj kvalitetnih oblik usposabljanja in razvoja veščin zaposlenih, udeležencev usposabljanja in volonterjev,
(iii) pripravo projektov za uporabo različnih EU in domačih virov financiranja ter učinkovitegaprojektnega managementa za pridobljene projekte. Opozoril je na pomembno in odgovorno vlogo
medijev pri promociji dobrih praks in idej ki se rojevajo v civilni družbi, ki naj zamenjajo trenutno
pretežno »aferaško« naravnanost medijev.
2. Skozi prezentacije in diskusije uvodnih referentov so se tudi oblikovali zaključki konference. Kljub
mnogim predstavitvam pojmov socialna ekonomija in socialno podjetništvo, različnost razumevanja še vedno obstaja z njo pa tudi dvomi. Pobuda je, da se morda razmisli o zamenjavi pojma
»socialen« v termin »družben« ali »skupnosten«, ali pa da se preprosto uporablja termin »Podjetništvo z družbenimi cilji«.
3. Socialna ekonomija se razvija v mnogoterih oblikah, predvsem kooperativah, fundacijah, vzajemnih družbah in društvih že več kot stoletje, v zadnjih desetletjih so se ji pridružila socialna
podjetja kot posebna forma. Socialno podjetništvo kot svetovno gibanje pa postaja v zadnjem
času odziv na naraščajoče negativne posledice globalne razvojne krize (iskanje novih poti za
zmanjševanje revščine in izključenosti). Vsekakor je v praksi potrebno omogočiti sobivanje različnih konceptov (kapilarni sistem delovanja od spodaj navzgor).
4. Ustvarjanje podpornega okolja za razvoj socialnega podjetništva je ključno, kar dokazujejo primeri nekaterih držav (Velika Britanija, Belgija), ki so z razvojem ustreznih politik ustvarila pogoje za
naglo rast zaposlenosti v sektorju socialne ekonomije. Pri tem je na EU nivoju ključno oblikovanje
Strategije, ki bo povezala različne EU instrumente že sedaj dostopne v okviru strukturnih skladov
(socialnega, regionalnega in kmetijskega) ter komunitarnih programov in instrumentov EIB v konsistenten in transparenten sistem podpornih politik. V tem smislu je potrebno podati pobudo EU
Komisiji kot rezultat pričujoče konference.
5. Potrebno se je zavzeti tudi za pospešitev ureditve enotne EU regulative za to področje, kar bo
pospešilo razvoj ustreznih nacionalnih politik.
6. Paralelno s sprejemanjem zakona o socialnem podjetništvu je potrebno v Sloveniji takoj pristopiti
k izdelavi Strategije razvoja SE, kot to določa koalicijska pogodba. Pri tem je potrebno izhajati iz
izkušenj obeh pilotnih projektov (ESS in Pomurje). Sestavni del priprave Strategije mora biti costbenefit analiza sedanjega naraščajočega problema socialnih transferov (predstavljajo zgolj odliv
iz proračuna) in socialnih investicij za integracijoin zaposlovanje ljudi skozi socialno ekonomijo
(odliv in priliv iz proračuna, zmanjšanje oportunitetnih okoljskih, zdravstvenih in drugih stroškov).
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Prav tako je potrebno razviti nove kazalnike uspešnosti lokalno/regionalnega razvoja v podporo
bolj argumentirani razpravi o dilemah, povezanih z njegovim usmerjanjem.
7. Socialno podjetništvo zmanjšuje posledice rigidnosti javnih služb in storitev, rešuje problem zaposlenosti in zapolnjuje tržne niše, ki jih profitno usmerjeno podjetništvo izpušča. Potrebuje konsistentno dolgoročno stabilno podporo, vsi kratkoročno usmerjeni projekti so obsojeni na propad.
8. Da bi se SE v Sloveniji približala poprečju EU je nujno potreben razvoj podpornih storitev in enakopravne dostopnosti do vseh instrumentov, ki spodbujajo razvoj malih in srednjih podjetij (MSP)
v Sloveniji, vključno za raziskovalno-razvojno podporo in podporo usposabljanju managementa
v okviru posebej prilagojenih programov. Skratka glede na posebno vlogo, ki jo ima socialno
podjetništvo, mu je potrebno nameniti vsaj toliko podpore, kot jo dobiva klasični profitni sektor, še
posebej ob dejstvu, da pri slednjem obstaja velika nevarnost, da bo dobiček »izvozilo« iz države,
medtem, ko socialna ekonomija vso dodano vrednost ohranja tam, kjer svojo dejavnost opravlja,
v državi in v lokalni skupnosti.
9. Socialna ekonomija predstavlja pot iz »OIKOS NOMOS« v OIKOS LOGOS«, pri tem je potrebno
razumeti njeno naravno težnjo razvoja skozi sledeče razvojne faze iz socialnih v socialno ekonomske, ekonomsko-socialne, ekonomske projekte. Slovenija bi morala razvoj tega področjautemeljiti
naposebnostih Karantanske in Panonsko-slovanske tradicije in duha, saj bi s tempridobila unikatnost, ki predstavlja konkurenčno prednost v regiji in širše.
10. Zakon o socialnem podjetništvu prinaša napredek, še vedno pa pušča odprtih preveč vprašanj,
zato je smiselno, da sepredstavniki socialnega podjetništva aktivno vključijo v pripravo dopolnitev
in s temdoprinesejo k oblikovanju takšnih rešitev, ki bodo v praksi uresničljiva. Predvsem pa mora
zagotoviti dovolj fleksibilne rešitve, ki bodo omogočale inovativno in podjetno delovanje nosilcev
idej.
11. Obstaja potreba po formalnem združenju socialnih podjetij oz. socialne ekonomije v Sloveniji,
ki bo postalo enakopraven sogovornik vladi in bo pomagalo uresničitikrilatico »Nič o socialnem
podjetništvu brez socialnih podjetij«.
Moderatorica je s predstavitvijo povzetkov konferenco sklenila ob 17. uri.
Ob konferenci je izšel tudi zbornik uvodnih prispevkov.
Zapisala Bojan Radej in Zdenka Kovač, 15. dec. 2010
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POVZETKI PRISPEVKOV V ANGLEŠČINI / English abstracts
Zdenka Marija Kovač. Are we able to go beyond present development model in Slovenia
after twenty years of transition?
Motto of the conference (Muhamad Yunus, doctor of economy, establisher of Graamen Bank in his
book A World Without Poverty: Social Business and the Future of Capitalism; Public Affairs, 2007,
translated from Slovenian): »Social entrepreneurship is the missing part of market capitalist system.
Its introduction will initiate sustainable principles into discussions about global goals, which remain
largely trivial to the contemporary model of capitalism. Promotion of social entrepreneurship thus
remains one of the prominent development imperatives to which we need to respond today. Improvement in the destiny of human race will become feasible only with the progression of this idea.«
Tadej Slapnik, Issue and development of social entrepreneurship
Abstract: Paper provides broad overview with elements of comparative review of problematique and
discussion of meaning structures that appear relevant in the context of preparation of Slovenian
Law on Social Entrepreneurship by group of Members of the Parliament. Author presents motives
for preparation of the Law, then he elaborates its scopes and goals, and principles on which Law is
based. Paper is concluded with main solutions brought forward by the Proposal.
Jadranka Vesel. Social economy as an alternative
Abstract: Purpose of the paper is to broaden discussion on social economy in Slovenia and contribute an alternative approach to the one which is forwarded by authors of the proposed Law on social
entrepreneurship. In part it also brings results of a comparative analysis of existing social economy
systems elsewhere.
Our emphasis is on conceptual understanding of social economy as a field of operation, despite
possibility that such viewpoint complicates present discussion. In particular we confront and wish to
strictly differentiate between two concepts: social economy and social entrepreneurship. Only the later has found its recognition in the present proposal of the Law. Our opinion is that presently narrower
and more market oriented approach to social economy (entrepreneurship) can not be perceived as
a real alternative development model. The Proposal is also criticised for its intention to see social entrepreneurship only as an exclusively serving the needs of marginal and vulnerable social groups.
Bojan Radej. Priority areas of development and challenges of social economy in the Pomurje
region
Abstract: Previous studies confirmed that present model of regional development is inappropriate.
In particular this is obvious in the case of Pomurje region. Our thesis in the paper is that not only
social economy is strategic instrument for the resolution of acute social problems of development
in Pomurje but also as a viable strategic alternative for the region as a whole. Pomurje on the one
side is not endowed with globally competitive companies but it thrives with social and ecological
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abundances that are mostly left idle which have thrown a large share of local population into passivity. Paper starts with presentation of a set of indicators of regional development in economic, social,
human and environmental field of sustainability. Based on this we set the social development as a
development priory in the region. In the second part of the paper we deal with the consequences. We
define a social economy as a strategic regional instrument in the overlap between economic, social
and autonomous needs of social economy in the region. Next we work out an approach for evaluation of set of project initiatives of social economy in the region with the aim of selection of priority
projects. Evaluation method will give an advantage to the initiatives which (i) activates more unused
regional potentials of social economy; (ii) which promises to satisfy more unmet regional needs of
social economy. With the selection of the most overlapping project ideas, high integration of impact
will be provided and also integration between providers of social services in the region.
Luna Jurančič Šribar, Kralji ulice. »Beyond Things to People«. Stimulation of inclusion of
homeless people through mutual relations in trade of goods.
Abstract: In the article I represent the project of first Slovenian thrift store “Old things, new use”,
developed by the members of Association for help and self-help of homeless people Kings of the
Street. Thrift store is a part of the emerging field of social economy in Slovenia and is the example
of cooperation between different social groups which work for the common social and environmental
cause through the development of the culture of re-use. The main idea of the project is selling used
goods which are donated by individuals or companies and then use resources for employment of
homeless people. Besides social conscious we also encourage environmental conscious and take
care for environment by reuse of old things. With shopping in the thrift store we change the basic
principle of consumption which becomes the act of solidarity and “giving” in wider social context. In
the article I represent how the main principles of social economy are implemented in practice and I
also discuss the options and ways for inclusion of the most marginalized groups – homeless people
in this new emerging field.
Romana Zidar, Liljana Rihter. Integration of Vulnerable Groups in Programs of Social Entrepreneurship from the Perspective of Social Work
Abstract: One of most important goals for social economy and social entrepreneurship is linked to
employment of vulnerable groups. This goal is corresponding to the goal of sustainable development and implementation of socially beneficial activities through social entrepreneurship. Slovenian
Social Entrepreneurship Act proposal (2010) is trying to address all of these goals through so called
open model of social entrepreneurship. In our contribution we are analyzing strategies for addressing
these goals from the perspective of vulnerability attached to organizations and target groups involved
in social entrepreneurship act proposal. Vulnerability of organizations is analyzed from the perspective of paradoxes written in act proposal, e.g. definition that social enterprises should provide solely
commercially unattractive services or product which presents no competition to market economy and
on the other hand a fact that the planned system of support doesn’t offer positive discrimination and
tailor made support based upon a knowledge and competencies of individual funders. Vulnerability
of target groups which are planned to receive employment subventions and grants when employed
in social enterprises is analyzed trough possibilities of their participation at formation and development of social entrepreneurship model in Slovenia and on the other hand possibilities of reduction of
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poverty and social exclusion of vulnerable individuals employed in social enterprises as presented
in act proposal. We estimate that the system proposed is not paying enough attention to the social
and personal needs or social status of vulnerable groups, therefore not allowing continuous improvement of their social and economic status. As important starting point for future development of social
entrepreneurship in Slovenia we expose two challenges – one is the importance of coordinating economic and social objectives of social entrepreneurship and empowerment of community and their
resources in planning of social entrepreneurship activities.
Giacinto Tommasini. An overview on social economy - the Italian model
Abstract: A brief introduction of Italian Social Economy’s Landscape, with a Description of Local and
National System, Analysis of Legal Frame, Numbers and Activities of Co-operatives, their Fiscal &
Non Fiscal Incentives.
Anton Kramberger. Okoliščine in pogoji nesocialne ekonomije (v Sloveniji)
Abstract: Paper compares explanations of selected examples of social entrepreneurship in light of
preparation of Law on social entrepreneurship in Slovenia. In doing this it applies historical-anthropological sociology and to some extend political economic standpoint of view. It critically approaches
(macro)economic and policy-normative approaches with asocial and non-ecological economy which
are increasingly present in recent liberalisation trend in EU in market and non-market fields. This
trend obscures historically apparent compensational function of social autonomous projects. Paper
test a hypothesis that labour market flexibilisation presents a decisive step towards completion of
European social transformations to completely renovate present social models (narrower hypothesis: inability of European governments, excluding rare exceptions, to resist such trends is socially
short-sighted). One of available complements of newly emerging social model which is gaining in
its importance in Slovenia is, inter alia, business oriented social entrepreneurship model which has
been tested in Great Britain and which suits highly flexible labour market approaches. Author allows
for possibility of innovative social entrepreneurship and economy in contemporary transformation of
societies, also in Slovenia. But he assumes that this possibility is realisable only beyond emerging
“industry of social solutions” (therefore in areas that go beyond mainstream instruments of welfare
state and free global market).
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