
 

                  

 

 

 

 

 

ZAKLJUČEK PROJEKTA SOCIALNO PODJETNIŠTVO - PRILOŽNOST ZA PODEŽELJE 

 

Kmetijsko gozdarski zavod Maribor je ob koncu leta 2012 pričel izvajati projekt Socialno podjetništvo- 

priložnost za podeželje- SOCI TETA LIZA.  

Ideja o imenu projekta »Soci teta Liza« je nastala na osnovi ideje o oživitvi starih prodajaln, ki so jih 

naši severni sosedje poimenovali »Tante Emma Laden«. Osnovna poanta teh prodajaln je nudenje 

osnovnih živil in gospodinjskih pripomočkov, ki jih starejši ljudje v sodobnih hipermarketih le stežka 

najdejo. Seveda so take trgovine namenjene tudi prebivalcem vasi in odročnih predelov, ter turistom, 

ki jim ni do nakupov v vsakdanjem vrvežu. Take prodajalne so večinoma nerentabilne, zato so v tujini 

v njih zaposlene starejše osebe ali osebe s posebnimi potrebami. Seveda pa so trgovine Tete Eme, ki 

so sedaj razvejane po vsej Evropi, svojo ponudbo razširile tako, da so nekatere od njih specializirane 

na lokalne proizvode, nekatere na obrtniške izdelke, namenjene prebivalcem mest, nekatere pa 

preprosto služijo lokalnim prebivalcem.  

Naša priložnost je krepitev socialne mreže znotraj podeželja ter med mestom in podeželjem 

Naša ideja temelji na naslednjih dejstvih: 

• Podeželje se vedno bolj prazni, starostna struktura je neugodna 

• Tudi mesta se starajo  

• Brezposelnost se povečuje 

• Aktivne kmetije imajo vedno manj zaposlenih ljudi 

• Kaj pa zaraščajoče kmetijske površine? 

 

Na osnovi teh izhodišč je bilo v okviru projekta organiziranih 12 delavnic ter dve strokovni ekskurziji z 

ogledi dobrih praks socialnega podjetništva v Sloveniji in Avstriji.  Skupaj z zunanjimi partnerji, UM 

Ekonomsko poslovno fakulteto ter Andragoškim zavodom Maribor smo na osnovi  izvedenih 

projektnih aktivnosti izdelali modele socialnega podjetništva, ki na podeželju že delujejo oziroma bi 

lahko delovali. 



 

                  

 

 

 

Pet modelov socialnega podjetništva kot osnova za razvoj socialnega podjetništva na podeželju 

Socialno podjetništvo je v skladu z zakonom o socialnem podjetništvu vezano na zaposlovanje 

dolgotrajno brezposelnih ljudi in tako imenovanih ranljivih ciljnih skupin. Javna sredstva, ki so na 

razpolago za zaposlovanje, zagotavlja Zavod za zaposlovanje, vendar je bila pri izdelavi modelov 

socialnega podjetništva skupna ugotovitev, da je socialno podjetništvo širši pojem, kot to predvideva 

program javnih del. Socialno podjetništvo poleg nudenja delovnih mest  pomeni tudi krepitev in 

širitev prostovoljstva, dobrodelnosti in zagotavljanja dopolnilnega dela, ki pa ga obstoječi programi 

ne podpirajo.  

Med najperspektivnejšimi dejavnostmi, ki jih v okviru socialnega podjetništva v prihodnje lahko 

pričakujemo na podeželju, so: 

- Socialni biomasni center, ki deluje kot logistični center za oskrbo prebivalcev z lesnimi gorivi. 

Model uspešno deluje v Avstriji ter s pomočjo subvencioniranja delovne sile omogoča 

zaposlitev šestim ljudem. 

- Socialna delovna pomoč na kmetiji je ena od možnosti, ki nudi dopolnilno delo ljudem, kise 

preživljajo s kmetijstvom ter imajo določena znanja in kompetence. V Avstriji in Nemčiji je 

socialna delovna pomoč del zavarovalniškega sistema v kmetijstvu, pri nas pa je potrebno 

model postaviti popolnoma na novo.  

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

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

socialne kompetence oseb, ki tovrstne storitve nudijo, pa tudi določeno strokovno znanje, po 

drugi strani pa tudi sodelovanje strokovnih inštitucij, kot so centri za socialno delo, bolnišnice 

in zavarovalnice. 

- Mreža centrov ponovne uporabe 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. V okviru 

tako imenovanih »reuse« centrov ta oblika socialnega podjetništva uspešno deluje tudi v 

Sloveniji.  

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

za namen predelave lastne hrane v mestnem in primestnem okolju. Eden od načinov so lahko 

urbani vrtovi ali pa aktiviranje civilne družbe ter alternativnih skupin za preživljanje prostega 

časa za obdelovanje zemlje v primestnih okoljih. V tej obliki socialnega podjetja deluje 

izmenjava semen, sadik ter pridelane zelenjave, v primeru najema večjih površin pa tudi 

prodaje pridelkov v obliki mesečnih košaric.  

 



 

                  

 

 

 

Pri vseh oblikah socialnih podjetij je za zagon potrebna koordinacijska služba (društvo, zadruga ali 

katera druga neprofitna oblika) ter sredstva za pomoč pri zaposlovanju ljudi.  

Morda na te stvari zaradi mnogih slabih izkušenj v preteklosti gledamo s predsodki. Socialna pomoč 

je predmet številnih stereotipov, ki morda ne držijo. Naš namen je povezati podeželsko skupnost 

tako, da bo temeljila na solidarnosti, sodelovanju znotraj skupnosti, medsebojni pomoči in novih 

priložnostih, ki jih imamo in jih morda ne znamo dobro izkoristiti. 

 

Fotografije v veliki ločljivosti so na voljo in vam jih z veseljem posredujemo.  

 

Dodatne informacije:  

KGZS-Zavod Maribor 

Projekt SOCI TETA LIZA  

Veronika Valentar, vodja projekta  

veronika.valentar@kmetijski-zavod.si 

02 228 49 16 
 

 

 

 


