
ZAPOSLOVANJE V TRETJEMZAPOSLOVANJE V TRETJEM
SEKTORJUSEKTORJU

1.Primer1.Primer: Zavoda Pekarna: Zavoda Pekarna magdalenskemagdalenske mremrežžee

2.Jeremy2.Jeremy RifkinRifkin: Konec dela: Konec dela

3.Socialna3.Socialna ekonomija v Slovenijiekonomija v Sloveniji

4.Kako4.Kako sodelovati pri pripravi zakona o socialni ekonomijisodelovati pri pripravi zakona o socialni ekonomiji
in programih razvoja tretjega sektorja?in programih razvoja tretjega sektorja?



JeremyJeremy RifkinRifkin: Konec dela. Zaton svetovne delavske sile: Konec dela. Zaton svetovne delavske sile
in nastopin nastop posttrposttržžnene drudružžbe; 1995, dopolnjeno 2004be; 1995, dopolnjeno 2004

““Zdaj imamo moZdaj imamo možžnost ustvariti milijone novih delovnih mest v tretjemnost ustvariti milijone novih delovnih mest v tretjem

sektorjusektorju –– civilni drucivilni družžbi.bi.”” ((RifkinRifkin, str. 429), str. 429)

 A.) Zakaj potrebujemo milijone novih delovnih mest v tretjem sekA.) Zakaj potrebujemo milijone novih delovnih mest v tretjem sektorju?torju?

 B.) Kako omogoB.) Kako omogoččiti zaposlovanje v tretjem sektorju?iti zaposlovanje v tretjem sektorju?

 C.) Katere so dodatne prednosti zaposlovanja v tretjem sektorju,C.) Katere so dodatne prednosti zaposlovanja v tretjem sektorju, polegpoleg
prepreprepreččevanja velike brezposelnosti?evanja velike brezposelnosti?



Kako je tehnoloKako je tehnološški napredek in razvoj na podroki napredek in razvoj na področčjuju
organizacije dela v zadnjih 150 letih vplival na delo inorganizacije dela v zadnjih 150 letih vplival na delo in
zaposlovanje?zaposlovanje?

 Dejstvo je, da je posledica tehnoloDejstvo je, da je posledica tehnološškega napredka inkega napredka in
reorganiziranja podjetij POVEreorganiziranja podjetij POVEČČANA PRODUKTIVNOST obANA PRODUKTIVNOST ob
hkratnem ZMANJhkratnem ZMANJŠŠANJU STROANJU STROŠŠKOV DELAKOV DELA

 Ta trend zmanjTa trend zmanjšševanja potrebe poevanja potrebe po ččlovelovešškem delu vkem delu v
produkcijskih procesih se lahko v prihodnosti razvije v dvaprodukcijskih procesih se lahko v prihodnosti razvije v dva
momožžna scenarija:na scenarija:

1.1. RoRožžnati scenarij: osvobojenost od dela, veliko prosteganati scenarij: osvobojenost od dela, veliko prostega ččasa,asa,
konec revkonec revššččine ipd.ine ipd. –– t.i.t.i. ““tehnoparaditehnoparadižž””

2.2. ČČrni scenarij: nepredstavljivo visoka stopnja brezposelnosti,rni scenarij: nepredstavljivo visoka stopnja brezposelnosti,
svetovna kriza, socialni nemiri itd. (kriza danes!)svetovna kriza, socialni nemiri itd. (kriza danes!)

Odvisno od tega, kako bodo porazdeljene KORISTI OD POVEOdvisno od tega, kako bodo porazdeljene KORISTI OD POVEČČANEANE
PRODUKTIVNOSTI.PRODUKTIVNOSTI.



Od delavca, ki je IZKORIOd delavca, ki je IZKORIŠŠČČAN, do delavca, ki jeAN, do delavca, ki je
NEPOTREBENNEPOTREBEN

 problem IZKORIproblem IZKORIŠŠČČANJA danes nadomesti problemANJA danes nadomesti problem
IZKLJUIZKLJUČČITVEITVE

Formalna zaposlitev/delo danes predstavlja pogoj druFormalna zaposlitev/delo danes predstavlja pogoj družžbenebene
vkljuvključčitve, pogoj identitete in vrednosti, zato je problem:itve, pogoj identitete in vrednosti, zato je problem:

1.1. FinanFinanččno/materialne narave: problem dostopa do sredstev zano/materialne narave: problem dostopa do sredstev za
žživljenje tistih ljudi, ki jih trivljenje tistih ljudi, ki jih tržžni sektor ne potrebuje veni sektor ne potrebuje večč

2.2. Socialne narave: okoli katere toSocialne narave: okoli katere toččke organizirati druke organizirati družžbenobeno
žživljenje milijonov ljudi, ki imajo veliko prostegaivljenje milijonov ljudi, ki imajo veliko prostega ččasa oz. samoasa oz. samo
šše prostie prosti ččas (as (čče temu lahko ree temu lahko reččemo prostiemo prosti ččas?). Kako naj seas?). Kako naj se
trajno brezposelnitrajno brezposelni ššee ččutijo pripadnike iste druutijo pripadnike iste družžbe s tistimi, ki sobe s tistimi, ki so
zaposleni?zaposleni?



PROBLEM:PROBLEM: TRTRŽŽNI SEKTOR SEBE RAZUME KOT VASE ZAPRT INNI SEKTOR SEBE RAZUME KOT VASE ZAPRT IN
SAMOZADOSTEN SISTEM, zato:SAMOZADOSTEN SISTEM, zato:

-- izkljuizključčitev iz trga delaitev iz trga dela ““delujedeluje”” kako celovita izkljukako celovita izključčitev izitev iz
drudružžbebe
-- dobidobiččki od poveki od poveččane produktivnosti ne prehajajo v tretji sektorane produktivnosti ne prehajajo v tretji sektor
-- dobidobiččki od poveki od poveččane produktivnosti ne prehajajo v zadostniane produktivnosti ne prehajajo v zadostni
meri v javni sektor (odpor do davkov)meri v javni sektor (odpor do davkov)

Dejansko so JAVNI SEKTOR, ZASEBNI/TRDejansko so JAVNI SEKTOR, ZASEBNI/TRŽŽNI SEKTOR IN TRETJINI SEKTOR IN TRETJI
SEKTOR enakopravni nosilci druSEKTOR enakopravni nosilci družžbene strukture.bene strukture.
-- javni kapitaljavni kapital
-- ekonomski kapitalekonomski kapital
-- socialnisocialni kapitalkapital
zatozato pripadajo vsem sektorjem.pripadajo vsem sektorjem.

T.i.T.i. trickletrickle--downdown teorija, ki je utemeljevala posebno mestoteorija, ki je utemeljevala posebno mesto
trtržžnemu sektorjunemu sektorju napramnapram ostalima, se danes izkazuje kot slabostalima, se danes izkazuje kot slab
izgovor. (izgovor. (JaenJaen BaptistBaptist SaySay, za, začčetek 19.stol.)etek 19.stol.)



TehnoloTehnološške in organizacijske spremembe, kike in organizacijske spremembe, ki izrinjajoizrinjajo
ččlovelovešško delo iz proizvodnih procesov:ko delo iz proizvodnih procesov:

1. TEHNOLOGIJA:1. TEHNOLOGIJA:
-- Parne tehnologije prve industrijske revolucije v 19. stoletju (WParne tehnologije prve industrijske revolucije v 19. stoletju (Wattovattov

parni stroj, 1765)parni stroj, 1765)
-- Naftne in elektriNaftne in električčne tehnologije druge industrijske revolucije odne tehnologije druge industrijske revolucije od

1860 do 1. sv. vojne1860 do 1. sv. vojne
-- Robotika in raRobotika in raččunalniki tretje industrijske revolucije po 2.unalniki tretje industrijske revolucije po 2. sv.vojnisv.vojni

(bolje: informacijsko komunikacijska revolucija; in(bolje: informacijsko komunikacijska revolucija; in šše: biokemijskie: biokemijski
razvoj itd.)razvoj itd.)

2. ORGANIZACIJA DELA:2. ORGANIZACIJA DELA:
-- Moderno upravljanjeModerno upravljanje –– druga pol. 19.stol. (velike hierarhije)druga pol. 19.stol. (velike hierarhije)
-- NaNaččela znanstvenega upravljanja delaela znanstvenega upravljanja dela -- taylorizemtaylorizem (1895)(1895)
-- Kult uKult uččinkovitostiinkovitosti –– drudružžbena paradigma v ZDA v prvi pol. 20.stol.bena paradigma v ZDA v prvi pol. 20.stol.
-- PostfordizemPostfordizem, vitka proizvodnja (Japonska, po, vitka proizvodnja (Japonska, po 2.sv.vojni2.sv.vojni))



NEGATIVNE POSLEDICE TEHNOLONEGATIVNE POSLEDICE TEHNOLOŠŠKEGA INKEGA IN
ORGANIZACIJSKEGA NAPREDKAORGANIZACIJSKEGA NAPREDKA

-- Selitve delavcev iz kmetijskega sektorja v industrijskiSelitve delavcev iz kmetijskega sektorja v industrijski--proizvodniproizvodni
sektorsektor

-- Selitve delavcev iz industrijskoSelitve delavcev iz industrijsko--proizvodnega sektorja v storitveniproizvodnega sektorja v storitveni
sektor (predvsem trgovina in administracija)sektor (predvsem trgovina in administracija)

-- Selitve delavcev iz storitvenega sektorja vSelitve delavcev iz storitvenega sektorja v …… (kam?)(kam?)

Primer: usoda temnopoltih prebivalcev ameriPrimer: usoda temnopoltih prebivalcev amerišškega juga.kega juga.

Kateri sektor bo zdaj celil rane s tem, da bo vase sprejel milijKateri sektor bo zdaj celil rane s tem, da bo vase sprejel milijone, kione, ki
bodo ostali brez dela zaradi tehnolobodo ostali brez dela zaradi tehnološškega napredka?kega napredka?



POZITIVNE POSLEDICE TEHNOLOPOZITIVNE POSLEDICE TEHNOLOŠŠKEGA INKEGA IN
ORGANIZACIJSKEGA NAPREDKA:ORGANIZACIJSKEGA NAPREDKA:

KRAJKRAJŠŠI DELOVNII DELOVNI ČČASAS

Od sredine 19. stol. do 60Od sredine 19. stol. do 60--tih/70tih/70--tih let 20.stol. se je delovni tedniktih let 20.stol. se je delovni tednik
skrajskrajššal za polovico:al za polovico:

-- najprej z 80 na 60 ur tedensko v 19.stol.najprej z 80 na 60 ur tedensko v 19.stol.

-- nato s 60 na 40 ur tedensko na zanato s 60 na 40 ur tedensko na začčetku 20.stol.etku 20.stol.

(kraj(krajšši delovnii delovni ččas kot oblika udeleas kot oblika udeležžbe na dobibe na dobiččku zaradi poveku zaradi poveččaneane
produktivnosti, ki je posledica napredka tehnologij za prihranekproduktivnosti, ki je posledica napredka tehnologij za prihranek
dela indela in ččasa; bistvena vloga sindikalnih gibanj)asa; bistvena vloga sindikalnih gibanj)

-- nekje od 70nekje od 70--tih let naprej pa se delavnik ponovno (vetih let naprej pa se delavnik ponovno (veččinomainoma
neformalno) podaljneformalno) podaljššujeuje

Gibanje za porazdelitev dela (angl.Gibanje za porazdelitev dela (angl. SharedShared workwork))



EKONOMSKI PROBLEMEKONOMSKI PROBLEM, ki nastopi,, ki nastopi, čče dobie dobiččki odki od
povepoveččane produktivnosti zaradi tehnoloane produktivnosti zaradi tehnološškega napredkakega napredka
niso porazdeljeni (k tistim, ki so zaposleni in tistim, ki soniso porazdeljeni (k tistim, ki so zaposleni in tistim, ki so
brezposelni)brezposelni)

PovePoveččana produktivnostana produktivnost –– vse vevse večč proizvodov in storitevproizvodov in storitev –– na enina eni
stranistrani

in vse manjin vse manjšša kupna moa kupna močč in povprain povprašševanje na drugi strani:evanje na drugi strani:

-- kriza leta 1929kriza leta 1929

-- in njena repriza leta 2008in njena repriza leta 2008

VpraVpraššanje,anje, čče bodo projekti javnih del, vee bodo projekti javnih del, veččja javna poraba, raznija javna poraba, razni
““newnew-- dealideali”” ipd., lahko reipd., lahko reššili danaili današšnjo krizo in vinjo krizo in viššanje stopnjeanje stopnje
brezposelnosti, ki ji sledi?brezposelnosti, ki ji sledi?

Nekateri trdijo, da krize iz leta 1929 niso reNekateri trdijo, da krize iz leta 1929 niso reššili razni drili razni držžavni programi,avni programi,
temvetemvečč ššele 2. svetovna vojna. ?ele 2. svetovna vojna. ?



TorejTorej ……

RifkinRifkin predlaga:predlaga:
-- preusmeritev dela dobipreusmeritev dela dobiččkov od povekov od poveččane produktivnosti neposredno vane produktivnosti neposredno v

tretji sektor in socialno ekonomijo (predvsem za namene zaposlovtretji sektor in socialno ekonomijo (predvsem za namene zaposlovanja)anja)
-- tako se prepretako se preprečči visoka stopnja brezposelnostii visoka stopnja brezposelnosti
-- zagotovijo se boljzagotovijo se boljšše socialne in kulturne storitvee socialne in kulturne storitve
-- vivišša se kvalitetaa se kvaliteta žživljenjaivljenja
-- povepoveččuje se socialna vkljuuje se socialna vključčenost najenost najššibkejibkejššihih
-- povepoveččuje se kupna mouje se kupna močč
-- stabilizira se ekonomski razvoj (trajnostni razvoj)stabilizira se ekonomski razvoj (trajnostni razvoj)
-- razvoj novih oblik organiziranja drurazvoj novih oblik organiziranja družžbe (ne vebe (ne večč zgolj na principuzgolj na principu

formalnega dela/zaposlovanja v trformalnega dela/zaposlovanja v tržžnem sektorju)nem sektorju) –– ROJSTVOROJSTVO
POSTTRPOSTTRŽŽNE DOBE (ne veNE DOBE (ne večč princip produktivnosti, ampak principprincip produktivnosti, ampak princip
skupnostnih vrednot). Novaskupnostnih vrednot). Nova samodefinicijasamodefinicija in druin družžbena funkcija ljudi.bena funkcija ljudi.

-- KonKonččno: noben stroj ne more nadomestitino: noben stroj ne more nadomestiti ččlovekove aktivnosti v skrbi zalovekove aktivnosti v skrbi za
skupnostskupnost

Knjiga Konec dela je bila napisana pred krizo in daje dobre predKnjiga Konec dela je bila napisana pred krizo in daje dobre predloge, kakologe, kako
krizo preprekrizo prepreččiti, vpraiti, vpraššanje pa je, od kot zdaj, ko je gospodarstvoanje pa je, od kot zdaj, ko je gospodarstvo žže v krizi,e v krizi,
ččrpati sredstva za orpati sredstva za ožživitev zaposlovanja v tretjem sektorju?ivitev zaposlovanja v tretjem sektorju?

Verjetno bi vsaj za nekajVerjetno bi vsaj za nekaj ččasa morala to vlogo prevzeti drasa morala to vlogo prevzeti držžava.ava.



Analiza stanja na podroAnaliza stanja na področčju socialne ekonomije v Slovenijiju socialne ekonomije v Sloveniji

Viri:Viri:

-- SocioSocio--ekonomska analiza ter analiza potreb po izobraekonomska analiza ter analiza potreb po izobražževanju inevanju in
usposabljanju v tretjem sektorju in druusposabljanju v tretjem sektorju in družžbenem podjetnibenem podjetnišštvu vtvu v
Sloveniji, 2007 (Sloveniji, 2007 (GeaGea CollegeCollege))

-- PriporoPriporoččila za pripravo modela uvajanja socialnega podjetniila za pripravo modela uvajanja socialnega podjetnišštva vtva v
Sloveniji (Agencija RS za regionalni razvoj)Sloveniji (Agencija RS za regionalni razvoj)

-- ŠŠtudija obstojetudija obstoječčega stanja na podroega stanja na področčju socialne ekonomije vju socialne ekonomije v
Sloveniji, 2005 (JAPTI)Sloveniji, 2005 (JAPTI)

-- Predlog programa za podroPredlog programa za področčje razvoja socialnega (druje razvoja socialnega (družžbenegabenega
podjetnipodjetnišštva in drutva in družžbene odgovornosti podjetij, 2008 (Strankabene odgovornosti podjetij, 2008 (Stranka
Zares, Zdenka KovaZares, Zdenka Kovačč))



ReRešševanje vpraevanje vpraššanja zaposlovanja v tretjemanja zaposlovanja v tretjem
sektorju v okviru dveh programov:sektorju v okviru dveh programov:

1.1. Ureditev statusa NVOUreditev statusa NVO--jevjev

-- Zakon o NVOZakon o NVO--jihjih

-- Zakon o prostovoljstvuZakon o prostovoljstvu

-- Strategija razvojaStrategija razvoja
nevladnega sektorja vnevladnega sektorja v
SlovenijiSloveniji

2. Program socialne ekonomije2. Program socialne ekonomije

-- Definicija socialne ekonomijeDefinicija socialne ekonomije

-- Zakon o socialne ekonomijiZakon o socialne ekonomiji

-- Strategija drStrategija držžaveave

-- Sprememba drugih zakonov,Sprememba drugih zakonov,
ki so pomembni za toki so pomembni za to
podropodroččjeje

-- IzobraIzobražževanje o socialnievanje o socialni
ekonomijiekonomiji

-- OzaveOzaveššččanjeanje o socialnio socialni
ekonomijiekonomiji



Problem definicij in terminologijeProblem definicij in terminologije

 RifkinRifkin: TRETJI SEKTOR = NEPROFITNI SEKTOR = NETR: TRETJI SEKTOR = NEPROFITNI SEKTOR = NETRŽŽNI SEKTORNI SEKTOR

 Kaj je miKaj je miššljeno s pojmom socialna (druljeno s pojmom socialna (družžbena) ekonomija? Kaj s pojmombena) ekonomija? Kaj s pojmom
socialno podjetnisocialno podjetnišštvo?tvo?

 ČČe je socialna ekonomija sistem socialnih podjetij, kam potem sode je socialna ekonomija sistem socialnih podjetij, kam potem sodijoijo
organizacije (NVOorganizacije (NVO--ji), ki niso podjetja?ji), ki niso podjetja?

--socialna podjetja delujejo na trgusocialna podjetja delujejo na trgu

--NVONVO--ji ne delujejo na trgu (ali le delno delujejo na trgu)ji ne delujejo na trgu (ali le delno delujejo na trgu)

TRETJI SEKTOR opredeljen s pojmi: civilna druTRETJI SEKTOR opredeljen s pojmi: civilna družžba, neprofitnost, dobrobitba, neprofitnost, dobrobit
skupnosti, socialne vrednote.skupnosti, socialne vrednote.

Socialna ekonomija je poleg NVOSocialna ekonomija je poleg NVO--jev in neformalnih civilnih iniciativ edenjev in neformalnih civilnih iniciativ eden
izmed elementov tretjega sektorja.izmed elementov tretjega sektorja.



Predlog opredelitve socialnega podjetniPredlog opredelitve socialnega podjetnišštva v Sloveniji:tva v Sloveniji:

Predlog definicije, ki se pojavlja v vseh navedenih virih:Predlog definicije, ki se pojavlja v vseh navedenih virih:

Socialna podjetja predstavljajo podjetja in organizacije (subjekSocialna podjetja predstavljajo podjetja in organizacije (subjekte) s ciljem zagotavljanjate) s ciljem zagotavljanja
drudružžbenega blagostanja, ki izpolnjujejo naslednje ekonomske in sociabenega blagostanja, ki izpolnjujejo naslednje ekonomske in socialne/drulne/družžbenebene
kriterije:kriterije:

-- ekonomski:ekonomski:

Osnovna dejavnost je proizvodnja izdelkov in/ali prodaja storiteOsnovna dejavnost je proizvodnja izdelkov in/ali prodaja storitevv

Visoka stopnja avtonomije (npr. ni v veVisoka stopnja avtonomije (npr. ni v veččinski lasti drinski lasti držžave)ave)

TrTržžna usmerjenostna usmerjenost

Opredeljen deleOpredeljen deležž neplaneplaččanega delaanega dela

-- socialni/drusocialni/družžbeni:beni:

Nastane na podlagi civilne pobudeNastane na podlagi civilne pobude

OdloOdloččanje ni odvisno od deleanje ni odvisno od deležža vloa vložženega kapitala (en deleenega kapitala (en deležžnik en glas)nik en glas)

Aktivno vkljuAktivno vključčevanje vseh deleevanje vseh deležžnikovnikov

Delovanje v korist svojihDelovanje v korist svojih ččlanov, uporabnikov in skupnostilanov, uporabnikov in skupnosti

DobiDobičček se v veek se v veččini vlaga nazaj v dejavnost ali v lokalno okolje (osnovni cilj nini vlaga nazaj v dejavnost ali v lokalno okolje (osnovni cilj nii
maksimiranje dobimaksimiranje dobiččka za lastnike)ka za lastnike)



STANJE V SLOVENIJI:STANJE V SLOVENIJI:

 20.00020.000--25.00025.000 žže delujoe delujoččih organizacij tretjega sektorjaih organizacij tretjega sektorja

 CcaCca. 900.000 delovno aktivnih prebivalcev. 900.000 delovno aktivnih prebivalcev

 V tretjem sektorju zaposlenih le 0,37% vseh zaposlenih (v EU znaV tretjem sektorju zaposlenih le 0,37% vseh zaposlenih (v EU znaššaa
povprepovpreččje 4,9%, v najbolj razvitih drje 4,9%, v najbolj razvitih držžavah celo 9%)avah celo 9%)

 V tretjem sektorju v SLO preko javnih del letno vkljuV tretjem sektorju v SLO preko javnih del letno vključčenihenih ccacca. 5000. 5000
delavcevdelavcev

 85% organizacij nima niti enega zaposlenega85% organizacij nima niti enega zaposlenega

 Po mednarodni primerjavi trdnosti civilnoPo mednarodni primerjavi trdnosti civilno--drudružžbenih organizacij, sobenih organizacij, so
slovenske organizacije zelo nizko ocenjene (veliko teslovenske organizacije zelo nizko ocenjene (veliko težžav se navezuje naav se navezuje na
problem pomanjkanja kadrov)problem pomanjkanja kadrov)

 V EU tretji sektor ustvarja blizu 10% BDPV EU tretji sektor ustvarja blizu 10% BDP--ja, v Sloveniji sicer nimamoja, v Sloveniji sicer nimamo
meril, vendar je ocenjeno stanje pod 1%meril, vendar je ocenjeno stanje pod 1%



Katere organizacije (glede na obstojeKatere organizacije (glede na obstoječče definicije) lahkoe definicije) lahko
uvruvrššamo v tretji sektor?amo v tretji sektor?

 ZADRUGE (kooperative)ZADRUGE (kooperative)
 INVALIDSKA PODJETJAINVALIDSKA PODJETJA
 PRIVATNE NEPROFITNE INSTITUCIJE (neprofitni d.o.o.)PRIVATNE NEPROFITNE INSTITUCIJE (neprofitni d.o.o.)
 ZDRUZDRUŽŽENJA, ki ponujajo socialne storitveENJA, ki ponujajo socialne storitve
 RAZNE FUNDACIJERAZNE FUNDACIJE
 KULTURNE ORGANIZACIJEKULTURNE ORGANIZACIJE
 ŠŠPORTNE IN TURISTIPORTNE IN TURISTIČČNE ORGANIZACIJENE ORGANIZACIJE
 PODEPODEŽŽELSKE RAZVOJNE AGENCIJE IN CENTRIELSKE RAZVOJNE AGENCIJE IN CENTRI
 KOMUNALNA STORITVENA PODJETJAKOMUNALNA STORITVENA PODJETJA
 ORGANIZACIJE ZA ZAORGANIZACIJE ZA ZAŠŠČČITO KULTURNE DEDIITO KULTURNE DEDIŠŠČČINEINE
 MLADINSKI CENTRIMLADINSKI CENTRI
 ZAPOSLITVENE AGENCIJE IN CENTRIZAPOSLITVENE AGENCIJE IN CENTRI
 HUMANITARNE ORGANIZACIJEHUMANITARNE ORGANIZACIJE
 OKOLJEVARSTVENE ORGANIZACIJEOKOLJEVARSTVENE ORGANIZACIJE
 V tujiniV tujini šše: etie: etiččne banke, socialne trgovine ipd.ne banke, socialne trgovine ipd.

Ne ustrezajo pa vse te organizacije zgornjim kriterijem za oznakNe ustrezajo pa vse te organizacije zgornjim kriterijem za oznako socialnega podjetja.o socialnega podjetja.



Kateri zakoniKateri zakoni žže opredeljuje nekatere elemente socialne ekonomije?e opredeljuje nekatere elemente socialne ekonomije?

 Zakon o gospodarskih druZakon o gospodarskih družžbah, 2003 (opredeljuje neprofitni d.o.o.)bah, 2003 (opredeljuje neprofitni d.o.o.)

 Zakon o zadrugah, 1992 (namen ustanovitve zadruge ni ustvarjanjeZakon o zadrugah, 1992 (namen ustanovitve zadruge ni ustvarjanje dobidobiččka,ka,
temvetemvečč povepoveččevanje skupnih dobrobiti ustanoviteljev)evanje skupnih dobrobiti ustanoviteljev)

 Zakon o zavodih, 1999 (zavod lahko opravlja gospodarsko dejavnosZakon o zavodih, 1999 (zavod lahko opravlja gospodarsko dejavnost po nat po naččeluelu
neprofitnosti)neprofitnosti)

 Zakon o druZakon o drušštvih, 2006 (povezovanje posameznikov z namenom zagotavljanjatvih, 2006 (povezovanje posameznikov z namenom zagotavljanja
šširiršših druih družžbenih ciljev)benih ciljev)

 Zakon o fundacijah, 1995 (fundacija ali ustanova je neprofitna oZakon o fundacijah, 1995 (fundacija ali ustanova je neprofitna organizacija zarganizacija za
zadovoljevanje socialnih ciljev)zadovoljevanje socialnih ciljev)

 Zakon o usposabljanju in zaposlovanju invalidov, 2005 (d.o.o., kZakon o usposabljanju in zaposlovanju invalidov, 2005 (d.o.o., ki zaposluje vei zaposluje večč kotkot
40% invalidov = invalidsko podjetje: posebne dav40% invalidov = invalidsko podjetje: posebne davččne olajne olajššave in povraave in povraččila stroila strošškovkov
plaplačč; tudi: Zaposlitveni center za invalide, ki ima obliko zavoda); tudi: Zaposlitveni center za invalide, ki ima obliko zavoda)

 Zakon o skladnem regionalnem razvoju, 2005 (eksplicitno zahteva,Zakon o skladnem regionalnem razvoju, 2005 (eksplicitno zahteva, da regijeda regije
opredelijo mesto socialne ekonomije v svojih programih)opredelijo mesto socialne ekonomije v svojih programih)

 Zakon o davkih pravnih in fiziZakon o davkih pravnih in fiziččnih oseb, 2004 (skromno)nih oseb, 2004 (skromno)

 MOMOŽŽNE PRAVNE OBLIKE: druNE PRAVNE OBLIKE: drušštvo, zveza drutvo, zveza drušštev, zavod, ustanova, zadruga,tev, zavod, ustanova, zadruga,
neprofitni d.o.o., GIZneprofitni d.o.o., GIZ ……



…… vendarvendar ……

…… v teh zakonih ni nikjer jasno in natanv teh zakonih ni nikjer jasno in natanččno opredeljena socialnano opredeljena socialna
ekonomija. Pojmi kot so socialno podjetje, socialna ekonomija,ekonomija. Pojmi kot so socialno podjetje, socialna ekonomija,
tretji sektor, NVO ipd. se ne pojavljajo.tretji sektor, NVO ipd. se ne pojavljajo.

…… kar je jasno, ker nimamo definicij, nimamo vizij, nimamo stratekar je jasno, ker nimamo definicij, nimamo vizij, nimamo strategij,gij,
nimamo voljenimamo volje ……



Potrebni ukrepi:Potrebni ukrepi:

 Rezultati vseh omenjenih analiz enotni v tem, da za razvoj sociaRezultati vseh omenjenih analiz enotni v tem, da za razvoj socialnelne
ekonomije in tretjega sektorja potrebujemo:ekonomije in tretjega sektorja potrebujemo:

-- izdelano vizijo in strategijoizdelano vizijo in strategijo

-- ustrezno pravno okoljeustrezno pravno okolje

-- ustrezno fiskalno politikoustrezno fiskalno politiko

-- ustrezno institucionalno okoljeustrezno institucionalno okolje

-- materialna in finanmaterialna in finanččna podpora ob ustanavljanju socialnih podjetij inna podpora ob ustanavljanju socialnih podjetij in
organizacij tretjega sektorjaorganizacij tretjega sektorja

-- ustrezno izobraustrezno izobražžene kadreene kadre

-- ustrezno javno podporoustrezno javno podporo

Pod temi pogoji lahko socialna ekonomija in tretji sektor postanPod temi pogoji lahko socialna ekonomija in tretji sektor postaneta kljueta ključčnini
nosilec drunosilec družžbenih inovacij, novih prilobenih inovacij, novih priložžnosti za aktivno socialnonosti za aktivno socialno
vkljuvključčevanje, boljevanje, boljšše upravljanje z okoljem ipd.e upravljanje z okoljem ipd.



Pozitivne plati razvoja tretjega sektorja in socialne ekonomijePozitivne plati razvoja tretjega sektorja in socialne ekonomije
poleg zmanjpoleg zmanjšševanja brezposelnosti:evanja brezposelnosti:

 vzpodbujanje aktivne socialne politike (socialno vkljuvzpodbujanje aktivne socialne politike (socialno vključčevanjeevanje
ranljivih druranljivih družžbenih skupin)benih skupin)

 vzpodbujanje neposredne skupnostne skrbi za skupnostvzpodbujanje neposredne skupnostne skrbi za skupnost

 zadovoljevanje dolozadovoljevanje določčenih potreb posameznikov in skupnosti izvenenih potreb posameznikov in skupnosti izven
profitnega sektorjaprofitnega sektorja

 povepoveččanje uanje uččinkov javnih sredstev vloinkov javnih sredstev vložženih v reenih v rešševanjeevanje
problematike brezposelnostiproblematike brezposelnosti

 izboljizboljššan poloan položžaj in kakovost dela obstojeaj in kakovost dela obstoječčih javnih, nevladnih inih javnih, nevladnih in
drugih organizacijdrugih organizacij

 skladnejskladnejšši regionalni razvoji regionalni razvoj

 izboljizboljššana kakovostana kakovost žživljenja prebivalstvaivljenja prebivalstva

 prepreprepreččevanje revevanje revššččine in neenakosti med prebivalstvomine in neenakosti med prebivalstvom

 reforma javnih storitevreforma javnih storitev

 veveččja inovativnost in odzivnost glede na potrebe druja inovativnost in odzivnost glede na potrebe družžbebe

 krepi se socialni kapital in aktivno drkrepi se socialni kapital in aktivno držžavljanstvoavljanstvo



PREDLOG:PREDLOG:

Nekaj voljeNekaj volje ““mordamorda”” obstaja (Stranka Zares pripravlja predlog zakonaobstaja (Stranka Zares pripravlja predlog zakona
o socialni ekonomiji)o socialni ekonomiji)

 Oblikujmo majhno skupino tukaj v Pekarni (npr. 3Oblikujmo majhno skupino tukaj v Pekarni (npr. 3--55 ččlanov)lanov)

 Preglejmo obstojePreglejmo obstoječča gradiva glede stanja v Sloveniji in stanja va gradiva glede stanja v Sloveniji in stanja v
drugih drdrugih držžavahavah

 Preglejmo predloge Stranke ZaresPreglejmo predloge Stranke Zares

 Pripravimo svoj predlog (dopolnitve, opozorila, predloge ipd.) iPripravimo svoj predlog (dopolnitve, opozorila, predloge ipd.) in gan ga
posredujmo na stranko Zares, natanposredujmo na stranko Zares, natanččneje Zdenki Kovaneje Zdenki Kovačč

 Vzpodbudimo medije, da piVzpodbudimo medije, da piššejo o temah socialne ekonomije inejo o temah socialne ekonomije in
tretjega sektorja (pripravimo besedila in jih posredujmo novinartretjega sektorja (pripravimo besedila in jih posredujmo novinarjemjem
in urednikom)in urednikom)

VAVAŠŠI PREDLOGI???I PREDLOGI???


