
 

 

 

1 Modeli socialnega podjetništva na podeželju 

 

 

  

Modeli socialnega podjetništva na podeželja v območju TOTI LAS, Izdelala 
projektna skupina KGZS Zavod Maribor, september 2013 

 

MODELI SOCIALNEGA PODJETNIŠTVA NA PODEŽELJU                                   
Veronika Valentar, Mag. Stanislava Klemenčič Kosi, Tadeja 

Vodovnik Plevnik, Simona Hauptman, Roman Štabuc                                         
 



 

 

 

2 Modeli socialnega podjetništva na podeželju 

MODELI SOCIALNEGA PODJETNIŠTVA NA OBMOČJU TOTI LAS 

Kazalo 
1. UVOD ................................................................................................................................................... 3 

2. METODA DELA ..................................................................................................................................... 3 

3.  RAZISKAVA OBMOČJA ........................................................................................................................ 4 

3.1 Izhodišča ........................................................................................................................................ 4 

3.2 Namen in cilji ................................................................................................................................. 4 

3.3 Ugotovitve ..................................................................................................................................... 5 

4. IZOBRAŽEVANJE ................................................................................................................................... 9 

5.  ZNAČILNOSTI PODEŽELSKEGA OBMOČJA ......................................................................................... 11 

6. MODELI SOCIALNEGA PODJETJA ....................................................................................................... 11 

DEFINICIJE .......................................................................................................................................... 12 

6.1  SOCIALNI BIOMASNI CENTER ................................................................................................ 13 

6.2  SOCIALNA DELOVNA POMOČ NA KMETIJI ............................................................................. 14 

6.3  MREŽA SOCIALNIH STORITEV NA PODEŽELJU ....................................................................... 16 

6.4 MREŽA CENTROV PONOVNE UPORABE ................................................................................ 18 

6.5 ZAGOTOVIMO SI HRANO ZA JUTRI ........................................................................................ 19 

7. ZAKLJUČKI .......................................................................................................................................... 20 

8. LITERATURA IN VIRI ........................................................................................................................... 20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

3 Modeli socialnega podjetništva na podeželju 

1. UVOD 

Socialno podjetništvo je v Sloveniji relativno nov pojem, ki je v naš prostor prinesel številna 

vprašanja, ki se nanašajo na možnosti zaposlovanja, financiranja, pa tudi organizacijskih oblik 

socialnih podjetij. Socialno podjetništvo kot nova oblika zaposlovanja postavlja podjetnika v vlogo 

inovatorja, ki v svoji okolici poleg inovativnih idej deluje po principu trajnostnega razvoja z 

zagotavljanjem socialnih, okoljskih in ekonomskih struktur, ki omogočajo delovanje tovrstnih podjetij.  

Namen študije je predstaviti in primerjati modele socialnega podjetništva, ki so nastali na podlagi 

predhodno izvedene študije vzorca podeželske populacije, izobraževalnih aktivnosti ter ogledov 

primerov dobrih praks v Sloveniji in v Avstriji. Študija izhaja iz specifike podeželja Podravja ter 

izpostavlja možnosti, ki jih ponuja socialno podjetništvo kot oblika za zagotavljanje dohodka ranljivim 

ciljnim skupinam, hkrati pa prispeva k razvoju podeželja in ohranjanju njegovih primarnih struktur.  

Od leta 2011 je v veljavi Zakon o socialnem podjetništvu, ki predpostavlja oblike in delovanje 

socialnih podjetij. V Sloveniji skladno s tem modelom deluje nekaj socialnih podjetij, ki hkrati tudi 

koristijo sredstva Evropskega socialnega sklada za zaposlitev delavcev.  

V okviru projekta SOCI- TETA LIZA: Socialno podjetništvo- priložnost za podeželje, financiranem iz PRP 

(2007-2013), ukrepa LEADER, smo na Kmetijsko gozdarskem zavodu Maribor izvedli projekt v 

sodelovanju z zunanjimi inštitucijami- Univerzo v Mariboru-  Ekonomsko poslovno fakulteto Maribor 

ter Andragoškim zavodom Maribor. 

2. METODA DELA 
 

V projektu Socialno podjetništvo- priložnost za razvoj podeželja (SOCI TETA LIZA) smo kot osnovo za 

izdelavo modelov socialnega podjetništva izvedli raziskavo »Zaposlitvene in razvojne možnosti na 

podeželju Severovzhodne Slovenije«, katere glavni namen je bil ugotoviti osnovne kompetence 

lastnikov kmetij v okolici Maribora in širše v občinah MOM, Šentilj, Kungota, Pesnica in Duplek – 

območje „TOTEGA LASA”. Želeli smo ugotoviti, katere so najpogostejše dejavnosti, pri katerih na 

kmetijah najpogosteje potrebujejo pomoč, pa tudi stanje na področju trženja kmetijskih pridelkov na 

kmetijah, zajetih v raziskavo. V preliminarni fazi je bil narejen nabor pomembnih kategorij 

(odgovorov), ki smo jih uvrstili v vprašalnik. Raziskava je bila izvedena v obliki fokusne skupine na 

Kmetijsko gozdarskem zavodu Maribor. Vanjo so zajeti posamezniki, ki se ukvarjajo s kmetijsko 

dejavnostjo, pri čemer smo zaradi večje reprezentativnosti posebno pozornost posvetili vrsti 

dejavnosti, s katero se ukvarjajo in demografski strukturi udeležencev fokusne skupine.  

Podatke za kvantitativni del raziskave smo zajeli z metodo pisnega spraševanja (strukturiranega 

vprašalnika). Zbiranje podatkov je potekalo v prvi polovici leta 2012 (v mesecih marec april, maj in 

junij) v sodelovanju s Kmetijsko gozdarskim zavodom Maribor.  

Enota opazovanja je bil posameznik, ki se ukvarja s kmetijsko dejavnostjo na območju severovzhodne 

Slovenije, predvsem na področju okolice mesta Maribor (MOM, Šentilj, Kungota, Pesnica in Duplek). 

Posamezniki so bili iz populacije izbrani priložnostno. V zimskem času smo izvedli dvanajst 

izobraževanj oziroma tematskih predavanj.  
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Izvedeni sta bili dve strokovni ekskurziji z ogledom primerov dobrih praks socialnega podjetništva v 

Avstrijo in v Slovenijo.  

Z udeleženci izobraževanj in ekskurzij smo poskušali najti inovativne rešitve in modele dobrih praks, 

ki bi lahko delovali tudi na območju Podravja, oziroma v ožjem obsegu omenjenih občin. 

Izobraževanja so potekala v obliki delavnic, udeleženci pa so skozi različne teme ugotavljali možnosti 

pristopa, vsebine in delovanja socialnih podjetij na podeželju. 

Modele, ki so predstavljeni, smo izbrali glede na tipične dejavnosti na podeželju, starostno in spolno 

strukturo prebivalcev ter glede na trenutno socialno ekonomsko strukturo celotnega območja 

raziskave.  

3.  RAZISKAVA OBMOČJA 

3.1 Izhodišča 
 

Poleg visoke stopnje brezposelnosti, staranja prebivalcev na podeželju ter šibke ekonomske moči 

prebivalcev podeželja, je območje »Toti las« v velikem deležu območje z omejenimi dejavniki 

pridelave na kmetijskih zemljiščih. Velika razdrobljenost in majhnost posesti dodatno prispeva k 

temu, da se število aktivnih kmetij nenehno zmanjšuje. Osnovni cilj projekta Socialno podjetništvo - 

priložnost za podeželje, je vzpostaviti pogoje za delovanje socialnih podjetij, ki krepijo 

medgeneracijsko povezanost, ranljivim ciljnim skupinam omogočajo vrnitev na trg delovne sile 

oziroma zagon samostojne ali dopolnilne dejavnosti na podeželju. Razvoj socialnih podjetij na 

območju »TOTI LAS« je ena od možnosti za dvig konkurenčnosti območja, vzpostavitev 

medgeneracijskega sožitja ter vključitev ranljivih skupin v družbeno okolje. Učinkovitejše upravljanje 

s človeškimi viri ter dvig samozavesti v posameznih ciljnih skupinah bo omogočil kasnejše 

vključevanje na različne nivoje in aktivnosti, ki bodo prispevale k trajnostnemu upravljanju kulturne 

krajine, kvaliteti življenja, estetiki bivalnega okolja ter bodo pomenile povezanost podeželja z 

mestom. 

  

3.2 Namen in cilji  
 
Osnovni namen raziskave je bil ugotoviti, katere so osnovne kompetence lastnikov kmetij v okolici 

Maribora in širše v občinah MOM, Šentilj, Kungota, Pesnica in Duplek. Nadalje nas je zanimalo, katera 

so najpogostejša opravila na kmetiji in pri katerih opravilih na kmetijah najpogosteje potrebujejo 

pomoč. Prav tako smo želeli ugotoviti stanje na področju trženja kmetijskih pridelkov na kmetijah, 

zajetih v raziskavo in ugotoviti izzive, ki se pri tem pojavljajo.  

Zastavljeni cilji raziskave so bili naslednji:  

- prikazati demografsko strukturo živečih na kmetiji,  

- ugotoviti, kakšno je stanje glede lastništva in velikosti kmetij zajetih v raziskavo,  

- prikazati, katera so osnovna področja delovanja na kmetiji v vzorcu,  
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- ugotoviti katere storitve in izdelke kmetovalci v vzorcu ponujajo, komu jih ponujajo in na 

kakšen način,  

- ugotoviti, katera znanja in kompetence so kmetje, zajeti v vzorec že pridobili, katere 
pridobivajo, oziroma bi jih v prihodnosti še želeli pridobiti,  

- ugotoviti kakšno pomoč (storitve) na kmetijah najpogosteje potrebujejo in pod kakšnimi 
pogoji so jo kmetovalci pripravljeni sprejeti,  

- ugotoviti trenutno stanje in pripravljenost kmetovalcev za zaposlovanje na kmetiji.  
 

3.3 Ugotovitve 
 

Velika večina tistih, ki živijo na kmetiji (več kot 80%) ima kmetijo v svojem lastništvu. Iz vidika 

lastništva pa je seveda smotrno razmišljati o vzdrževanju in oplemenitenju kapitala. Socialno 

podjetništvo, je splošno sprejet izraz, ki pokriva spekter organizacij, ki niso niti del javnega niti 

zasebnega sektorja. Iz dosedanjih izkušenj izhaja, da socialno podjetništvo ponuja nove možnosti za 

inovativno zaposlovanje ranljivih ciljnih skupin na trgu dela in se tako, predvsem v razvitih družbah, 

vse bolj povezuje s konceptom družbene odgovornosti in trajnostnega razvoja. Hkrati pa lahko 

predstavlja tudi eno od možnosti za oplemenitenje lastniškega kapitala.  

Če upoštevamo glavna področja aktivnosti oziroma delovanja na kmetiji ugotovimo, da večina 

anketirancev kot glavno področje delovanja navaja živinorejo (43,3 %), s 16,7 % sledita gozdarstvo 

(16,7 %) in poljedelstvo (16,7 %) med tem, ko sta vinogradništvo (10,7 %) in sadjarstvo (7,4 %) 

zastopana v manjši meri (slika 1). 

 
Slika 1: Glavna področja delovanja kmetij (%) 
 

 
  
V nadaljevanju projekta bi torej bilo smotrno razmisliti, katere aktivnosti znotraj teh glavnih področij 

delovanja bi veljalo spodbujati. Med najpogostejšimi opravili, ki jih anketiranci izvajajo na kmetiji, 



 

 

 

6 Modeli socialnega podjetništva na podeželju 

sodijo dela na polju (9,2 %), košnja (7,9 %) in spravilo pridelkov (7,4 %), med najmanj pogosta 

opravila pa sodijo sajenje, pobiranje pridelkov in obrezovanje. Iz tega lahko sklepamo, da bi kmetje 

potrebovali pri najpogostejših opravilih predvsem pomoč, hkrati pa to niso opravila, ki bi bila tržno 

zanimiva za ponujanje storitev drugim osebam (slika 2).  

 

S spodbujanjem omenjenih opravil bi posredno vplivali na dvig samooskrbe s hrano, ki je v Sloveniji 

prenizka. Trenutna samooskrba s kmetijskimi pridelki je naslednja: koruza 78 %, pšenica 52 %, rž 22 

%, ječmen 52 %, oves 52 %, krompir 62 % in zelenjava 43 %. 

 
Slika 2: Najpogostejša izvajana opravila na kmetiji  (%) 
 

 
 
64,7 % anketirancev svojih storitev ne ponuja tretjim osebam, medtem ko 32,1 % kmetov to počne, 

pri čemer kmetje svoje storitve najpogosteje ponujajo prijateljem (18,6 %), sosedom (16,7) in drugim 

kmetom (16,3 %) ter manj kot 10 % tudi drugim odjemalcem na trgu (slika 3). 

 
Slika 3: Skupine, ki jim anketiranci ponujajo storitve (%) 
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 Izmed tistih, ki svojih storitev ne ponujajo tretjim osebam, bi jih 44,2 % bilo pripravljenih storitve 

ponujati tretjim osebam. Vidimo, da potencial za povečanje deleža aktivnega ponujanja storitev 

kmetov na trgu obstaja. Med izdelki, ki jih kmetje v danem trenutku že prodajajo izstopajo prodaja 

lesa (34,1 %), mesa (51,4 %) in mleka ter drugih mlečnih izdelkov (41,4 %). Največji potencial v 

prihodnje kmetje vidijo v prodaji bio izdelkov (21,4 %), lesne biomase (18,4 %) in sadnih sokov (18,6 

%). Omeniti velja, da kmetje za enkrat še ne razmišljajo o tem, da bi ponujali izobraževalne (takšnih je 

91,6 %), administrativne (97,4 %) in terapevtske storitve (96,8 %). Prav slednje pa so po izkušnjah 

socialnega podjetništva iz tujine storitve, ki bi jih veljalo razvijati. Sklepamo lahko, da imajo kmetje na 

tem področju premalo informacij in verjetno tudi znanja. Prav tako bi veljalo razmisliti o programih 

ali delavnicah, kjer bi kmete podrobneje seznanili z možnostmi širitve trga v smislu razmisleka, katere 

storitve in izdelke ponujati katerim ciljnim skupinam ter na kakšen način. Podobno velja tudi za 

storitve kot so npr. mesečna košarica zelenjave in vzdrževanje zelenic in vrtov, za katere več kot 80 % 

anketirancev navaja, da ne razmišljajo o njihovi prodaji, hkrati pa izkušnje iz tujine kažejo, da so to 

storitve po katerih povprašujejo predvsem primestni in mestni prebivalci in torej lahko predstavljajo 

potencial tudi za kmetije v SV Sloveniji (slika 4).  
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Slika 4: Ponudba storitev, izdelkov in pridelkov (%) 

 
 
Večina anketirancev svojih izdelkov ne prodaja pod lastno blagovno znamko (64,7 %) (slika 5).  

Slika 5: Ponujanje izdelkov pod lastno blagovno znamko (%) 
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Sklepamo lahko, da se kmetje ne zavedajo pomena blagovne znamke, tako za njih same, kot tudi za 

potencialne kupce in uporabnike izdelkov. V nadaljevanju projekta bi iz tega vidika bilo smiselno 

kmetom ponuditi izobraževanja o pomenu in vlogi razvoja blagovnih znamk ter njihovega doprinosa k 

prodaji izdelkov in storitev. 

4. IZOBRAŽEVANJE 
 

V zimskem času smo izvedli dvanajst izobraževanj oziroma tematskih predavanj na naslednje teme: 

- Medgeneracijsko sožitje na podeželju 

- Socialna delovna pomoč na kmetijah 

- Poti samozaposlovanja 

- Podeželje- izziv za mlade 

- Trženje in promocija 

- Skupaj doseževa več 

- Družina, delo, oddih 

- Projektno načrtovanje 

- Dobra informacija - boljša naložba 

- Praktična uporaba računalnika na kmetiji in izdelava spletne strani 

- Prodaja preko interneta in e-pošte 

- Zdravo bivalno okolje na podeželju 

Izobraževanja so se udeležili 204 udeleženci, med njimi so prevladovale ženske srednje in mlajše 

generacije (130 žensk - 63,7%). 

Namen izobraževanj in ogledov dobrih praks je bil v posredovanju novih izobraževanih pristopov, 

vezano na pridobivanje dodatnih znanj na področju samozaposlovanja, marketinških izzivov, 

projektnega načrtovanja idej, ki s pomočjo EU sredstev postanejo dolgoročni uresničljivi poslovni 

rezultati. Prav tako ugotavljamo, da odnosi na podeželju temeljijo na medgeneracijskem sožitju v 

družini, na  vasi in v neposrednem okolju. Samo odkriti odnosi in spoštljivi odnosi v družini, zlasti 

odnosi med generacijami, vodijo k dolgoročnem obstoju kmetij na podeželju. Socialna pomoč na 

kmetijah je raznovrstna in izjemnega pomena za obstoj kmetovanja na območju. Predstavljene so 

bile pomoči pri kmečkih opravilih, do nadomeščanje v času bolniške, porodniškega dopusta, letnega 

dopusta. Na izobraževanjih se je predstavilo veliko oblik samozaposlovanj, ki temeljijo na pravih 

idejah, zlasti iz najboljših znanjih, ki jih posameznik ima in jih lahko najbolje ekonomsko oplemeniti. 

Govorimo o starih in novih obrteh na  podeželju, tudi  o umetniški obrti, kot je naivno slikarstvo, 

izdelava nakita... Poseben poudarek je bil usmerjen izobraževanju mladih na kmetijah ali v mestu, ki 

so trenutno brezposelni in iščejo poslovne izzive na podeželju. Teh je veliko, še posebej, ker je 
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kmetovanje in pridelava hrane izjemnega družbena pomena, ki se skozi socialno in ekonomsko noto 

mora postaviti na vidno mesto družbene spoštljivosti. Poudarek k odgovornem odnosu družbe do 

pridelovalcev hrane je danes bolj kot prej izjemnega pomena, katerega se družba premalo zaveda in 

spoštuje. Preko izobraževanj z vsebinama »Družina, delo in oddih« in  »Zdravo bivalno okolje na 

podeželju« so bile prikazane potrebe potencialnih gostov, turistov, ki obiskujejo podeželje.  Potrebe 

današnjih odjemalcev so bistveno drugačne od predhodnih generacij gostov/turistov. Zlasti bolj 

ozaveščeni, lahko rečemo tudi bolj izobraženi gostje/turisti, želijo preživeti dopust na podeželju, v 

zdravem in pristnem okolju. Vprašanje, ki je bilo velikokrat zastavljeno na predavanjih, je bilo, ali so 

potrebe gostov dovolj poznane in ali na njih temelji ponudba? Pravočasna in realna informacija  je 

najboljša naložba v pravočasne in dobre poslovne odločitve. Uporaba računalniških znanj in orodij je 

glede na demografsko situacijo na območju TOTI LAS izjemnega pomena in edini možen odgovor 

sedanjemu času in potrebam iz okolja. Brez uporabe  interneta in ostalih načinov socialnih mreženj ni 

razvoja socialnega podjetništva, zato so udeleženci bili prav posebej seznanjeni in pridobili so osnove 

znanj uporabe računalnika na kmetiji, izdelave spletne strani in prodaje preko interneta in e-trgovine.  

Ugotavljamo pa, da pokritost z internetom na obmejnem območju ni zadovoljiva, zato so kmetje na 

tem območju v neenakopravnem položaju.  Zaradi tega je najprej potrebno urediti osnovno 

infrastrukturo. 

Izvedeni sta bili dve strokovni ekskurziji z ogledom primerov dobrih praks socialnega podjetništva v 

Avstrijo in v Slovenijo. Na ekskurziji na avstrijsko Štajersko smo udeležencem pokazali različne 

modele, ki jih v Avstriji spodbujata tako evropska unija, kot zvezno ministrstvo za delo ter deželna 

vlada in občine. Prvi primer v deželi Vulkanland (Avstrijska Štajerska) je bila oskrba duševnih bolnikov 

na kmetiji, ki vključuje sodelovanje številnih partnerjev- poleg ministrstva še bolnišnico v Gradcu, ki 

skrbi za zdravstveno stanje oseb. Druga točka je bil obisk starega grajskega poslopja, ki sedaj deluje 

kot šola v naravi. Najemnika objekt vzdržujeta z naravnimi materiali ter z izvirnimi domislicami, ki 

privablja različne skupine ljudi, ki tukaj svoj prosti čas preživljajo kreativno in v naravnem okolju. 

Tretja točka je bil obisk hribovske kmetije, ki je s pomočjo lokalne skupnosti (predvsem, kar se tiče 

dovoljenj in koncesij) omogočila gradnjo manjšega doma za ostarele ljudi ter ljudi, ki potrebujejo 

dnevno varstvo. Oskrbovanci svoje zadnje dni preživljajo v naravi ob domačih živalih ter možnostjo 

sodelovanja pri domačih opravilih. Zadnja točka programa je bil obisk prav tako hribovske kmetije, ki 

se ukvarja s prirejo mleka in rejo konj, ki jih uporabljajo za jahanje in hipoterapijo. Kmetija sodeluje s 

fizioterapevtom ter ima podeljeno uradno koncesijo, da lahko opravlja to dejavnost na stroške 

zavarovalnice. Socialno podjetništvo v Avstriji je bolj ali manj vezano na koncesije iz naslova sociale in 

zavarovanja, ne pa toliko na vključevanje brezposelnih v programe dela. Pomembno pa je, da se s 

pomočjo teh ukrepov vzdržuje zaposljivost na podeželju ter dohodek na kmetijah. 

V Sloveniji smo udeleženci ekskurzije odšli na ogled Šentruperta z deželo kozolcev ter predstavitvijo 

koncepta trajnostnega razvoja v občini, ki vključuje zaposljivost ljudi ter dohodek na podeželju z 

uporabo naravnih virov, ki so na razpolago v občini- predvsem lesna biomasa, les za pohištvo in 

opremo zgradb ter zapori Dob, ki jih bo občina uporabila kot priložnost za razvoj biomasnega centra 

ter pridelave zelenjave predvsem za lastne potrebe. Poleg tega občina načrtuje tudi postavitev žage 

za razrez hlodovine. Druga točka je bilo socialno podjetje, ki deluje kot center ponovne uporabe z 

ogledom trgovine in šivalnice v Vojniku. Podjetje se v Vojniku ukvarja s predelavo starih oblačil za 

različne potrebe ter ima tudi trgovino, kjer prodaja oblačila iz druge roke.   
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Z udeleženci izobraževanj in ekskurzij smo poskušali najti inovativne rešitve in modele dobrih praks, 

ki bi lahko delovali tudi na območju Podravja oziroma v ožjem obsegu omenjenih občin. 

Izobraževanja so potekala v obliki delavnic, udeleženci pa so skozi različne teme ugotavljali možnosti 

pristopa, vsebine in delovanja socialnih podjetij na podeželju. 

5.  ZNAČILNOSTI PODEŽELSKEGA OBMOČJA 
 

Območje »TOTI LAS« je območje visoke brezposelnosti, staranja prebivalcev ter šibke ekonomske 

moči prebivalcev. Značilnost podeželja so omejeni dejavniki za kmetovanje ter velika razdrobljenost, 

ki dodatno prispeva k zmanjševanju števila aktivnih kmetij, hkrati pa tudi k večji razslojenosti družbe 

ter slabšanju življenjskega standarda.  

Prebivalci podeželja imajo znanja ter veščine, povezane z različnimi panogami v kmetijstvu. V 

projektu smo ugotovili, da podeželje v območju TOTI LAS potrebuje mreženje storitev, uslug, 

pridelkov in izdelkov, za kar obstaja tudi pripravljenost prebivalcev. Storitve, s katerimi bi lahko 

povezali podeželje ter primestna in mestna območja, predstavljajo potencial tako za podeželje, kot 

tudi za mesto. Stopnja zaupanja prebivalcev podeželja do različnih »drugačnih« skupin, še zlasti 

brezposelnih je dokaj visoka, pri tem pa bi bilo potrebno dodatno opredeliti pogoje vključevanja 

nekaterih tveganih socialnih skupin (bivši zaporniki, Romi, odvisniki,…) ter jih aktivneje vključiti v 

družbo. 

Pri oblikovanju modelov socialnega podjetništva smo upoštevali tiste modele, za katere obstaja 

zakonodajna podlaga in zadostna kakovost virov (človeških, materialnih in finančnih), na osnovi 

katerih lahko takoj pričnejo delovati.  

6. MODELI SOCIALNEGA PODJETJA 

 

Modele socialnih podjetij smo izdelali po naslednjih ključnih kriterijih (po Business Model Canvas): 

- Kdo so ključni partnerji? 

- Katere so ključne aktivnosti? 

- Kateri so ključni viri? 

- Katere so ključne predpostavke za določitev vrednosti proizvoda/storitve? 

- Kakšne relacije imamo vzpostavljene z našimi odjemalci? 

- Kdo so naše stranke? 

- Kakšna je struktura stroškov? 

- Kateri so viri prihodkov? 
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- Kakšna je pripravljenost naših strank? 

Pri tem smo se orientirali na ključno ciljno skupino - prebivalce podeželja, ki svoje storitve oziroma 

proizvode prodajajo podeželskemu ali mestnemu okolju.  

DEFINICIJE 
 

Socialno podjetništvo v skladu z Zakonom o socialnem podjetništvu (Uradni list RS 20/2011) 

»predstavlja trajno opravljanje dejavnosti socialnega podjetništva ali trajno opravljanje drugih 

dejavnosti pod posebnimi pogoji zaposlovanja, s proizvodnjo in prodajo proizvodov ali opravljanjem 

storitev na trgu, pri čemer ustvarjanje dobička ni izključni, niti glavni cilj opravljanja dejavnosti.  

Socialno podjetništvo krepi družbeno solidarnost in kohezijo, spodbuja sodelovanje ljudi in 

prostovoljsko delo, krepi inovativno sposobnost družbe za reševanje socialnih, gospodarskih, 

okoljskih in drugih problemov, zagotavlja dodatno ponudbo proizvodov in storitev, ki so v javnem 

interesu, razvija nove možnosti zaposlovanja, zagotavlja dodatna delovna mesta ter socialno 

integracijo in poklicno reintegracijo najbolj ranljivih skupin ljudi na trgu dela (cilji socialnega 

podjetništva.« 

Socialna podjetja lahko delujejo kot prostovoljna združenja, zadruge, kooperative, fundacije, 

vzajemne družbe, društva itd. (Matica, 2007). V skladu z Zakonom o socialnem podjetništvu  je 

opredeljena tudi vrsta dejavnosti, ki se lahko opravlja kot socialno podjetništvo ter status in način 

delovanja socialnih podjetij v Sloveniji. S tem zakonom je določen tudi pravno regulativni okvir, ki 

zagotavlja financiranje delovanja socialnih podjetij, vendar po izkušnjah zakon v praksi še ni v celoti 

zaživel.   

Wolfgang Grassl ugotavlja bistvene razlike med pojmovanjem socialnega podjetništva v Ameriki, kjer 

socialne probleme rešuje zasebni kapital ter Evropi, kjer vprašanja v zvezi s financiranjem in 

morebitnim pridobitnim statusom socialnega podjetja, ostajajo odprta (Grassl, W. 2011). Financiranje 

socialnih podjetij je v Sloveniji vezano večinoma na sredstva Evropskega socialnega sklada, kar je za 

načrtovanje delovanja podjetja izredno slabo, saj je težko predvideti prihodke podjetja ter načrtovati 

proizvodnjo.  

Socialna podjetja lahko uvrstimo v posamezne tipe glede na vsebino dela, stopnjo integracije ciljnih 

skupin ter ciljni trg. Glede na to, da lahko imamo vsaj tri stopnje integracije, vsaj tri vsebinske tipe 

socialnih podjetij ter vsaj pet skupin ciljnih trgov, obstaja 45 različnih tipov socialnih podjetij. Ne 

glede na to, pa mora socialno podjetje delovati po naslednjih minimalnih kriterijih: (Grassl, 2011) 

- socialno podjetje mora imeti socialno poslanstvo (ne deli dobička med ustanovitelje) 

- imeti mora pozitivne učinke na družbeno okolje 

- podjetništvo mora biti osrednji namen delovanja socialnega podjetja 

- učinkovito načrtovanje in upravljanje  mora zagotavljati konkurenčnost podjetja na trgu.  
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6.1  SOCIALNI BIOMASNI CENTER 
 

Les je eden od najpomembnejših naravnih virov na območju Podravja. V območju TOTI LAS je bistven 

problem na področju gozdarstva, neizkoriščen potencial zasebnih gozdov ter njihova velika 

razdrobljenost. Z lesom oziroma lesno biomaso se ogreva približno 60% gospodinjstev, njihov delež 

pa z rastjo cen fosilnih goriv še narašča. Lastniki gozdov so potencialni dobavitelji lesne biomase, 

lahko pa tudi potencialni odjemalci. Ob tem narašča še število kaminskih peči in individualnih 

kotlovnic za ogrevanje na lesno biomaso v mestnem okolju.  

Biomasni logistični centri zagotavljajo ustrezno kakovost, količino ter razpoložljivost lesne biomase 

skozi vse leto. Sodelovanje Kmetijsko gozdarskega zavoda Maribor v čezmejnem projektu SOBIO je 

pokazalo, da je ena od možnih oblik socialnega podjetništva zaposlovanje ranljivih ciljnih skupin na 

biomasnem logističnem centru. Primer deluje v občini St. Marghareten / Raab. V okviru projekta je 

zaposlenih šest delavcev, ki so zaposleni na biomasnem centru ter imajo tam tudi socialno pedagoško 

pomoč, ki jim bo omogočila samostojno zaposlitev oziroma prehod na trg delovne sile. Poleg 

predelave lesa v lesna goriva, delavci tudi pogozdujejo, opravljajo gozdno nego ter izdelujejo 

nekatere preproste lesne izdelke, kot so ograje, visoke grede itd. Njihov največji odjemalec so 

podjetja v okviru obrtne cone (npr. KWB in bioplinarna na les) ter nekateri večji gozdni posestniki 

(cerkvena posest). Biomasni logistični center po dveh letih delovanja deluje pozitivno in je primer 

dobre prakse za vse tovrstne logistične centre v Avstriji. Delavci na socialnem biomasnem centru 

poleg usposabljanja za varno delo pridobijo tudi osnovne kompetence, ki jim omogočajo kasnejši 

prehod na trg dela (komunikativnost, delovne navade, veselje do dela itd.) 

Ideja za nastanek socialnega biomasnega centra ter njegovi zametki so nastali tudi na Dolenjskem, v 

občini Šentrupert. V občini bodo vzpostavili biomasni center v prostorih bivših vojaških objektov, v 

njem pa bodo zaposleni zaporniki zapora Dob. Center bo proizvajal lesno biomaso za potrebe zapora 

na Dobu, hkrati pa bodo postavili žago za predelavo hlodovine ter rastlinjake za pridelavo zelenjave, 

ki bodo prav tako ogrevani na lesno biomaso. 

Socialni biomasni center bo s pomočjo zaposlitev iz javnih del nastal tudi v občini Selnica ob Dravi, 

kjer bodo lastniki gozdov, povezani v društvo in zadrugo izkoristili obstoječo halo ter jo uporabili za 

skladiščenje in prodajo lesnih goriv za potrebe mesta Maribor in njegovo okolico. 
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Primer delovanja socialnega biomasnega logističnega centra v Sloveniji 

Ključni partnerji: 
-Lastniki gozdov 
-Podjetja, ki se 
ukvarjajo s 
trženjem lesne 
biomase 
-večji porabniki 
lesne biomase 
(kotlovnice) 
 

Ključne 
aktivnosti: 
- dobava lesa 
(hlodovina, goli 
lesni ostanki) 
- predelava lesa 
na biomasnem 
centru 
- pakiranje goriva 
v različne oblike 
- prodaja 

Predpostavke 
vrednosti: 
-primerljiva 
vrednost s 
konkurenco 
(trgovski centri) 
-delno 
prostovoljno delo 
(lastniki gozdov) 
-najem storitev 
izdelave lesne 
biomase na 
centru 
-just in time 
dobava 
-možnost dobave 
majhnih količin 
-možnost ogleda 
in prevzema na 
biomasnem 
centru 

Povezave s kupci: 
- ugodnosti za 
zvestobo 
- obročna 
odplačila  
- vzpodbujanje 
kupcev za nakup 
lakalno 
pridelanega lesa 

Struktura 
kupcev: 
-premožnejši 
kupec, ki je 
pripravljen plačati 
več za kakovost 
(40%) 
- kotlovnice na 
lesne sekance 
(20%) 
- individualne 
hiše, ki se 
ogrevajo na 
polena (20%) 
- individualne 
hiše, ki se 
ogrevajo na 
pelete (20%) 

Ključni viri: 
-les iz bližine 
-neposredna 
prodaja 
-prodaja velikim 
kotlovnicam s 
pogodbeno 
dobavo 

Kanali: 
-oglaševanje v 
lokalnih medijih 
-neposredna 
promocija (letaki, 
sejmi, revije) 
- internet 

Struktura stroškov: 
- Stroški dela: 30% 
- Stroški nabave: 50% 
- Stroški  repromateriala: 10% 
- Ostali materialni stroški, storitve: 10% 

Tokovi prihodkov: 
- Mesečno 85% stroškov dela (javna dela) 
- Konica prihodkov od prodaje v mesecih 

od avgust- oktober 
- Gotovinsko in obročno odplačevanje 

 

6.2  SOCIALNA DELOVNA POMOČ NA KMETIJI 
 

Socialna delovna pomoč na kmetiji deluje preko zavarovalniškega sistema v Avstriji in Nemčiji, kot 

pomoč kmetijam za čas bolniškega in porodniškega dopusta. Izvajalci socialne delovne pomoči so 

kmetije z dopolnilno dejavnostjo ali strojni krožki. V Sloveniji tovrstne oblike pomoči ni, v obdobju od 

2007- 2013 pa je obstajal program javnih del, kjer je bilo možno pridobiti pomoč na kmetiji za 

socialno varstvene storitve, pa tudi za nego krajine. Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve je 

leta 2011 in 2012 objavilo »javni razpis za spodbujanje razvoja socialnega podjetništva«, v okviru 

katerega je bilo možno prijaviti tudi projekte v zvezi z delovno pomočjo. Priložnost za opravljanje 

socialne delovne pomoči na kmetiji bi imeli predvsem mladi, ki bi se lahko kasneje usposobili za 

opravljanje samostojnega dela ali pa podzaposleni ljudje na kmetijah, ki bi tako pridobili dodaten 

prihodek. Osnovna ideja, s katero smo želeli vzpostaviti ta model, je bila kandidatura treh 

podeželskih društev (Društvo za ekološko pridelavo, društvo lastnikov gozdov ter govedorejsko 

društvo) na zgoraj omenjeni razpis. V primeru, da bi pridobili sredstva, bi vzpostavili vzajemno pomoč 

na kmetijah za primere bolezni, porodniških dopustov, koriščenja letnih dopustov in drugih 

odsotnosti. Za te primere bi zaposlili koordinatorja ter tri delavce iz ranljivih ciljnih skupin (lahko 

invalide, starejše od 50, mlajše od 25 brez izobrazbe itd.) ter jih usposobili za pomoč v gospodinjstvu 
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(varstvo starejših in otrok, pomoč v vrtu, kuhinji in vzdrževanju bivalnih prostorov) ter pri oskrbi 

živine (pomoč pri krmljenju, molži, zdravljenju in čiščenju živine, vzdrževanje in čiščenje hlevov) in 

vzdrževanju kmetijskih površin (nega pašnikov, postavljanje ograj, vzdrževanje kmetijskih strojev 

itd.). Projekt bi bil v celoti financiran iz sredstev evropskega socialnega sklada, ob tem pa bi naročniki 

storitev vplačevali obvezen delež za vzdrževanje posebnega fonda, ki bi ga pričeli porabljati takrat, ko 

bi sredstva sklada prenehala pritekati. Tako bi projekt postal trajnosten tudi v smislu njegove 

finančne vzdržnosti. Projekt bi kasneje lahko nadgradili tudi s storitvami za mestno okolje, kjer bi 

lahko nudili vzdrževanje vrtov in podobno. 

Primer delovanja podjetja za nudenje socialne delovne pomoči na kmetiji 

Ključni partnerji: 
Kmetije,  
prebivalci 
podeželja, 
 
 

Ključne 
aktivnosti: 
- storitve, 
nudenje pomoči, 
- koordinacija 
kmetij, 
- vodenje in 
upravljanje 
človeških virov 
(zaposlenih) 

Predpostavke 
vrednosti: 
- dobro plačano 
delo zaradi 
zahteve po 
fleksibilnosti 
delovnega časa in 
razpoložljivosti 
- obvezno 
sofinanciranje na 
začetku zaradi 
vzpostavitve 
medsebojnega 
zaupanja ter 
koordinacije 
- pričetek 
delovanja 
posebnega sklada 
za trajno 
delovanje 
podjetja 
-relativno majhen 
prispevek za 
kmetije 

Povezave s kupci: 
- nujno potrebno 
je medsebojno 
zaupanje 
- natančno in 
vestno opravljeno 
delo 
  
 

Struktura 
kupcev: 
- profesionalne 
kmetije (50%) 
- dopolnilne 
kmetije (30%) 
- ostali trg (20%) 
 

Ključni viri: 
- kmetije 
- društva s 
področja 
kmetijstva, strojni 
krožki 
- vaške skupnosti 
na podeželju 
- mestna okolja z 
individualnimi 
hišami 
 

Kanali: 
- člani 
posameznih 
društev so 
koristniki in 
naročniki pomoči 
- obveščanje na 
običajen način 
- internet 

Struktura stroškov: 
- Stroški dela: 80% 
- Materialni stroški 20%  

Tokovi prihodkov: 
- Mesečna refundacija stroškov dela  

85%- 100% stroškov dela (javna dela) 
- Prispevki najemnikov storitev po 

zaključku dela 
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6.3  MREŽA SOCIALNIH STORITEV NA PODEŽELJU 
 

Mreža socialnih storitev na podeželju zajema različne socialno varstvene storitve, ki zajemajo 

oskrbno varstvo starejših, bolnih ali invalidnih oseb. Takšna podjetja zahtevajo posebne socialne 

kompetence oseb, ki tovrstne storitve nudijo, pa tudi določeno strokovno znanje. Na strokovni 

ekskurziji v Avstriji smo si udeleženci lahko ogledali primer varstva invalidnih oseb z duševnimi 

motnjami v okviru kmetije. Kmetija v okviru dopolnilne dejavnosti skrbi za nekaj oseb z motnjami v 

duševnem razvoju in pri tem sodeluje s psihiatrično bolnišnico, ki nudi strokovno in zdravstveno 

pomoč. Kmetija sredstva za nego pridobi s strani zdravstvene zavarovalnice. Ogledali smo si tudi 

primer manjšega doma za varstvo ostarelih oseb, ki prav tako deluje na manjši kmetiji. V tem primeru 

gre za pridobitev koncesije, ki jo kmetiji (v tem primeru podjetju) podeli dežela oziroma država. V 

obeh primerih gre pravzaprav za partnerstvo med zasebnikom (kmetijo ali podjetjem v zasebni lasti) 

in državno ustanovo, ki omogoča kmetiji dodaten dohodek, kmetija pa nudi prostore za oskrbo, 

prijetno okolje z živalmi, ki delujejo terapevtsko ter vso dodatno oskrbo (hrano, prevoze itd.). Mreža 

tovrstnih socialnih storitev na podeželju bi podeželju omogočila dodatne vire dohodka, pa tudi 

izboljšanje življenjskega standarda ter kakovosti življenja ljudem na podeželju. Pri tem zaposlitev 

lahko najdejo predvsem podzaposleni ljudje na podeželju, ki imajo hkrati primerno infrastrukturo za 

izvedbo tovrstnih dejavnosti. Možnosti je ogromno, vse pa so povezane s specialnimi znanji ter 

pripravljenostjo družbe, da v takšno mrežo vstopi ter sprejme njen način delovanja. Takšne mreže so 

primerne predvsem za razvoj v smeri skrbi za starejše ljudi iz mesta, ki bi čas dnevnega ali začasnega 

varstva lahko preživljali na podeželju.  
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Primer delovanja mreže socialnih storitev za podeželje 

Ključni partnerji: 
Kmetije,  
prebivalci 
podeželja, 
bolnišnice, 
domovi ostarelih, 
prebivalci mest, 
nevladne 
organizacije- 
društva za pomoč 
invalidnim 
osebam ter 
osebam s 
posebnimi 
potrebami 
 

Ključne 
aktivnosti: 
- storitve, 
nudenje pomoči, 
- vodenje in 
upravljanje 
človeških virov 
(zaposlenih), 
- nudenje varstva 
- nudenje oskrbe 
- nudenje 
terapevtske 
pomoči z živalmi 
- nudenje 
počitniških 
aktivnosti za ljudi 
s posebnimi 
potrebami 

Predpostavke 
vrednosti: 
- dobro plačano 
delo zaradi 
zahteve po 
fleksibilnosti 
delovnega časa in 
razpoložljivosti 
- obvezno 
sofinanciranje na 
začetku zaradi 
vzpostavitve 
medsebojnega 
zaupanja ter 
koordinacije 
- pričetek 
delovanja 
posebnega sklada 
za trajno 
delovanje 
podjetja 
- relativno 
majhen prispevek 
za kmetije 

Povezave s kupci: 
- nujno potrebno 
je medsebojno 
zaupanje 
- natančno in 
vestno opravljeno 
delo 
  
 

Struktura 
kupcev: 
- profesionalne 
kmetije (50%) 
- dopolnilne 
kmetije (30%) 
- ostali trg (20%) 
 

Ključni viri: 
- kmetije in 
prebivalci 
podeželja 
vključno z 
infrastrukturo, 
- društva s 
področja 
kmetijstva, strojni 
krožki 
- vaške skupnosti 
na podeželju 
- mestna okolja z 
individualnimi 
hišami 
- društva 
upokojencev 
- šole za otroke s 
posebnimi 
potrebami 
- društva za osebe 
s posebnimi 
potrebami 
 

Kanali: 
- člani 
posameznih 
društev so 
koristniki in 
naročniki pomoči 
- obveščanje na 
običajen način 
- internet 

Struktura stroškov: 
- Stroški dela: 80% 
- Materialni stroški 20%  
Pomemben vidik tega projekta je 
prostovoljstvo! 

Tokovi prihodkov: 
- Mesečna refundacija stroškov dela  

85%- 100% stroškov dela (javna dela) 
- Prispevki najemnikov storitev po 

zaključku dela 
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6.4 MREŽA CENTROV PONOVNE UPORABE 
 

Mreža centrov ponovne uporabe (»reuse«) je aktivna tudi v Sloveniji. Namen je ponovna uporaba 

različnih izdelkov, predvsem tekstila, plastike, gospodinjskih aparatov, pohištva,  pa tudi nerabljenih 

različnih uporabnih izdelkov ter pripomočkov za dom in gospodinjstvo. Udeleženci projekta »Soci teta 

Liza« smo si center ponovne uporabe ogledali v Vojniku. Ta center je tudi vključen v mrežo tako 

imenovanih »reuse centrov«, ki delujejo na področju osrednje in vzhodne Slovenije. 

Eden od centrov ponovne uporabe, ki iz tekstila predeluje popolnoma nove izdelke, deluje tudi v 

Dravogradu. Ta center za enkrat ni vključen v mrežo »reuse«, ampak deluje samostojno v 

sodelovanju s komunalnimi podjetji v regiji. Podjetje je postalo uspešno zaradi dobrih poslovnih idej, 

v njem pa najdejo delo predvsem brezposelne ženske, ki so bile pred tem zaposlene v tekstilnih 

podjetjih. 

Centri ponovne uporabe delujejo tudi na področju proizvodnje goriv, Tako npr. zbiranje odpadnega 

olja iz gospodinjstva postane uporabno za izdelavo biodizla.  

Primer delovanja mreže centrov ponovne uporabe 

Ključni partnerji: 
- Organizirano 
socialno podjetje 
za ponovno 
uporabo 
- komunalna 
podjetja 
- prebivalci 
(splošno) 

Ključne 
aktivnosti: 
- prevoz 
sortiranih 
»odpadkov« na 
posebno  
deponijo 
- predelava 
materialov 
- prodaja izdelkov 
- koordinacija z 
dobrodelnimi 
ustanovami 
- management 
človeških virov 
 

Predpostavke 
vrednosti: 
- brezplačna 
surovina 
- prevoz in 
skladiščenje je 
relativno drago 
- zaposleni v 
reuse centru so 
financirani iz 
projektov (ESS 
ipd.) 
 

Povezave s kupci: 
- uporaba 
izdelkov iz reuse 
centrov v javnih 
objektih/ vozilih 
- dobrodelne 
organizacije 
 

Struktura 
kupcev: 
- javne zgradbe 
(občine, vrtci, 
šole, domovi 
ostarelih itd.)20% 
- dobrodelne 
organizacije 40% 
- individualne 
stranke 40% 
 
 
 

Ključni viri: 
- prebivalci 
- migranti, osebe, 
ki potrebujejo 
materiano pomoč 

Kanali: 
- promocija 
projekta na 
različne načine 
- prodaja izdelkov 
za nizko ceno 
- internet 

Struktura stroškov: 
- Stroški dela:70% 
- Materialni stroški 30% 

Tokovi prihodkov: 
- Mesečna refundacija stroškov dela  

85%- 100% stroškov dela (javna dela) 
- Prodaja izdelkov- gotovinski priliv 
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6.5 ZAGOTOVIMO SI HRANO ZA JUTRI 
 

Socialno podjetje »Zagotovimo si hrano za jutri« deluje po principu aktiviranja civilne družbe za 

namen predelave lastne hrane v mestnem in primestnem okolju. Tako imenovani urbani vrtovi so 

primer dobre prakse v Mariboru, pa tudi v številnih mestih po Evropi in svetu. Namen urbanih vrtov 

je aktiviranje prebivalcev za izmenjavo semen, sadik ter pridelane zelenjave, v primeru najema večjih 

površin pa tudi prodaje pridelkov v obliki mesečnih košaric.  

Na območju Podravja obstajajo številne površine v javni lasti, oziroma v upravljanju Sklada kmetijskih 

zemljišč in gozdov, ki so zapuščene in bi jih bilo možno uporabiti za pridelavo hrane. Ob tem so na 

voljo tudi številni objekti, ki so prav tako zapuščeni in bi lahko postali točka za srečevanje 

alternativnih oblik povezovanja civilne družbe.  

V okviru projekta »Soci teta liza« smo si ogledali objekt v Avstriji (Gipsy land), ki je iz zapuščenega 

objekta postal središče druženja mladih in starejših, ki tam poleg pridelave hrane preživljajo svoj 

prosti čas ali počitnice v naravi.  

Primer delovanja socialnega podjetja »Zagotovimo si hrano za jutri« 

Ključni partnerji: 
- Organizirano 
socialno podjetje 
- prebivalci 
(splošno) 
- civilna družba 
(društva, 
združenja, 
zadruge,…) 

Ključne 
aktivnosti: 
- obdelovanje 
zemljišč 
- skrb in 
vzdrževanje 
infrastrukture 
(vrtički in drugi 
objekti) 
- prodaja izdelkov 
- koordinacija z 
dobrodelnimi 
ustanovami 
- management 
človeških virov 
 

Predpostavke 
vrednosti: 
- brezplačen 
najem površin 
- stroški obdelave 
zemljišč in varstva 
rastlin 
- stroški pakiranja 
in manipulacije 
pridelkov 
- visoka kakovost 
pridelane hrane, 
krepitev lokalnih 
verig 
 

Povezave s kupci: 
- javne zgradbe / 
kuhinje v šolah, 
vrtcih, 
bolnišnicah itd. 
- individualne 
stranke 
 

Struktura 
kupcev: 
- javne zgradbe 
(občine, vrtci, 
šole, domovi 
ostarelih itd.)20% 
- dobrodelne 
organizacije 40% 
-individualne 
stranke 40% 
 
 
 

Ključni viri: 
-prebivalci mest 
- zemljišča/ javna 
last 

Kanali: 
- promocija 
projekta na 
različne načine 
- prodaja izdelkov 
za nizko ceno 

Struktura stroškov: 
- Stroški dela: 20% 
- Materialni stroški 80% 

Tokovi prihodkov: 
- Mesečna refundacija stroškov dela  

85%- 100% stroškov dela (javna dela) 
- Prodaja izdelkov- gotovinski priliv 
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7. ZAKLJUČKI 
 

Socialno podjetništvo v Sloveniji pravzaprav ni nekaj novega, ampak je v tradicionalnem okolju 

obstoječa oblika organiziranosti podeželskih skupnosti. Z razvojem tehnologije ter rastjo družbenega 

standarda se je na podeželju zmanjšalo število prebivalcev, ki so vezani na prihodek s kmetije. Hkrati 

se je povečalo število prebivalcev v mestnih naseljih, ki so stik s podeželjem ohranili z lastništvom 

kmetijskih in gozdnih zemljišč. Na podeželju se po eni strani soočamo s pomanjkanjem delovne sile, ki 

ima določena znanja in kompetence, po drugi strani pa z brezposelnostjo in socialno revščino 

prebivalcev, ki so lahko lastniki zemljišč, vendar njihovo premoženje ne zadošča za pokrivanje 

osnovnih življenjskih potreb. Velike socialne razlike, po drugi strani pa velik potencial, ki ga ponuja 

podeželje,  so prav gotovo priložnost za razvoj sodobnega socialnega podjetništva, ki zagotavlja 

delovna mesta, hkrati pa krepi solidarnost, povezanost in medsebojno sodelovanje podjetij, 

organizacij civilne družbe ter prebivalcev podeželja in mest.  

Prednostne naloge lokalnih skupnosti morajo biti povezane z razvojem potencialov ter uporabo virov, 

ki ponujajo neodvisnost preskrbe s prehrano in energijo. Naši modeli, ki smo jih razvili v projektu, 

uporabljajo tako lokalne človeške, kot tudi materialne in energetske vire, kar zagotavlja trajnostni 

razvoj določenega območja, regije in države.  
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