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Projekt »Slovenija znižuje CO2: dobre prakse« izvaja Umanotera, Slovenska fundacija za trajnostni razvoj. Projekt je ena izmed 

akcij partnerstva na področju komuniciranja evropskih vsebin med Evropsko komisijo, Vlado Republike Slovenije in Evropskim 

parlamentom. Vsebine, objavljene v zvezi s projektom, ne predstavljajo uradnega stališča Evropske komisije,Vlade Republike 

Slovenije ali Evropskega parlamenta.



Regionalna statistika:
– 1.337 km2 (6,6 % SLO)

– 121.500 prebivalcev (6,2 % SLO)

– BDP/preb.: indeks 57 glede na EU (124 LJ)

 Visoka stopnja brezposelnosti: 19 %

Specifični razvojni problemi:
– Negativna populacijska gibanja; odseljevanje mladih, staranje

– Zaton delovno intenzivnih industrij in majhnih kmetij

– Nizka raven inovativnosti in podjetništva

Pomurje VČERAJ IN DANES



Mainstream:

– Prenos inovacij in kapitala od drugod.

Ne upošteva ravnovesja družbenih, okoljskih

in ekonomskih interesov.

Nove razvojne priložnosti:

– Boljše izkoriščanje lokalnih virov – notranji viri inovacij, tradicija

endogeni razvoj.

– Razvoj lokalne ekonomije na temelju koriščenja lokalno

razpoložljivih virov za zadovoljevanje lokalnih potreb.

SOCIALNO PODJETNIŠTVO - TRAJNOSTNI RAZVOJ

Pomurje VČERAJ IN DANES



POSKUS DEFINICIJE

Socialno podjetništvo je
Proces prepoznavanja, razvoja in izkoriščanja novih 
razvojnih priložnosti, 

z inovativnim kombiniranjem različnih razvojnih virov

katerega namen je  

• doseganje družbenega vpliva / sprememb

• ustvarjanja družbene vrednosti z namenom zadovoljitve 

družbenih potreb, ki so specifične za lokalna okolja.



Poslovni model socialnega podjetništva

Prirejeno po  Hao Jiao, 2011

Dejavniki okolja / Družbeni kontekst
• Družbena zavest o pomenu SP
• Podpora iz javnih sredstev – javne politike
• Podpora zasebnega kapitala in fundacij

Razpoložljivi viri
• Človeški kapital
• Socialni kapital
• Okoljski kapital

Rezultati
• Družbeni vpliv
• Družbena sprememba
• Reševanje družbenih problemov

Socialno 
podjetništvo



Poslovni model socialnega podjetništva

Prirejeno po  Hao Jiao, 2011

Dejavniki okolja / Družbeni kontekst
• Družbena zavest o pomenu SP
• Podpora iz javnih sredstev – javne politike
• Podpora zasebnega kapitala in fundacij

Razpoložljivi viri
• Človeški kapital
• Socialni kapital
• Okoljski kapital

Rezultati
• Družbeni vpliv
• Družbena sprememba
• Reševanje družbenih problemov

Družbena  
inovativnost



Mozaik društvo za socialno vključenost

• Društvo Mozaik je nevladna organizacija ustanovljena 2003. 

• Aktivno posega na področje socialnega vključevanja oseb iz 
najranljivejših družbenih skupin v Pomurju z:

– Izboljšanjem delovne usposobljenosti - USPOSABLJANJA

– Odpiranjem novih poti do ZAPOSLITVE v dejavnostih kjer 
lahko izkažejo svoje sposobnosti,

– Razvojem in uveljavitvijo novih inkluzivnih POSLOVNIH 
MODELOV, utemeljenih na lokalnih virih in potrebah.



Mozaik društvo za socialno vključenost

POVEZUJEMO lokalne potenciale v dejavnostih:

• Pridelava kakovostne hrane (ekološka in tradicionalna).

• Obnova in revitalizacija kulturne dediščine.

• Nega krajine in “zeleni programi”.

• Socialni programi na podeželju (brezdomci, varstvo starejših).

• Vključevanje v ponudbo ekološkega turizma.



Mozaik društvo za socialno vključenost

TRENUTNO 50 - 70 delovnih mest - sezonsko pogojeno.

• Ekosocialna kmetija Korenika, Šalovci.

• Zeleni programi (pridelava lesne biomase, vzdrževanje 
vodotokov…).

• Podjetje Pribinovina d.o.o., Murska Sobota.

• Zavetišče za brezdomce (Murska Sobota, Lemerje).



Nekatere uspešne prakse v Pomurju

• Pomelaj zadruga za razvoj podeželja, Mala Polana.

• Romsko naselje Kamenci, Črenšovci.

• Kmetijsko turistična zadruga Žitek, Čepinci.

• Invalidska podjetja - (3)

• Zaposlitveni centri - (4)



Potencial NVO za razvoj socialnega podjetništva

Število in delež NVO (2011)

Vir: Strategija razvoja NVO v Pomurju 2014-2020

Društva Zavodi Ustanove SKUPAJ

Slovenija 20.722 1.764 214 22.700

Pomurje 1.499 79 10 1.588

Delež 7,2 % 4,5 % 4,7 % 7 %



Potencial NVO za razvoj socialnega podjetništva

Število zaposlenih v NVO (2010)

Vir: Strategija razvoja NVO v Pomurju 2014-2020

• Delež plačanih zaposlitev v sektorju socialne ekonomije glede na celotno število zaposlenih

Vir:: CIRIEC Report on the Social Economy in EU (2012)

Delovno aktivni Število zaposlenih v 
NVO

DELEŽ

Slovenija 818.975 6.851 0,84 %

Pomurje 38.619 333 0,86 %

EU – 27 (15)* 6,53 % (7,41%)



Potencial NVO za razvoj socialnega podjetništva

Prihodki NVO (2011)

Vir: Strategija razvoja NVO v Pomurju 2014-2020

* Social Bussines Initiative 2011

Število NVO Prihodki NVO Delež

Slovenija 22.700 823.185.310 100 %

Pomurje 1.588 23.350.896 3,1 %

Osrednje 
slovenska regija

6.275 431.158.022 52,38 %

Delež v BDP SLO cca 2,3 %

Delež v BDP EU cca 10 %



Ocena regionalnih prioritet socialne ekonomije

Vzpostavitev metodološkega okvirja ocenjevanja 2010-2013

• Glavne prioritetne potrebe (vidik uporabnikov)
 Zdravje

 Potrebe starejših

 Potrebe invalidov

• Glavni prioritetni potenciali (vidik izvajalcev)
 Ekološka pridelava

 Dopolnilne dejavnosti na kmetijah

 Energetska samozadostnost

 Ohranjanje kulturne dediščine



Podporno okolje socialne ekonomije

• Zakon o socialnem podjetništvu in strategija 

• Zakon o Pomurju

• Mreženje – decentralizirana podporna struktura


