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MREŽA CPU V SLOVENIJI 
SOCIALNA EKONOMIJA OBSEGA: 
 
9 LOKACIJ CPU 
2 LOKACIJI ZAPOSLITVENI CENTER 
3 LOKACIJE REPAIR CAFE 
_________________ 
 
Skupaj: 40 zaposlenih 
 
 
Vključeni v: 
•   EU mrežo RREUSE 
•   Mrežo RELOOP 
 
250 ton/ letno                REUSE 
 
V fazi pridobivanje EU standarda za REUSE 
 



SO.P.  
Kosovni izdelki / odpadki 
 
 sodelovanje z lokalno skupnostjo 

-rešuje družbene in okoljske  
probleme potrošništva na podjetniški 
način z zaposlovanjem težje 
zaposljivih; 
 
-zmanjšuje socialne razlike med 
ljudmi  in v lokalnem okolju; 
 
-omogoča, da ljudje aktivno 
sodelujejo, da se počutijo vključene; 
 
-ljudje spoznajo možnosti popravil in 
ponovne uporabe v vsakdanjem 
življenju. 



Cilji socialnega podjetništva 

krepitev družbene solidarnosti in kohezije,  
spodbujanje sodelovanje ljudi in prostovoljstva,  
krepitev inovativne sposobnosti družbe za reševanje socialnih, 

gospodarskih, okoljskih in drugih problemov,  
zagotavljanje dodatnih ponudb proizvodov in storitev, ki so družbeno 

koristni,  
razvijanje novih možnosti zaposlovanja - dodatna delovna mesta  
socialna integracija in poklicna reintegracijo najbolj ranljivih skupin ljudi 

na trgu dela 



Opredelitev Kaj je socialno podjetje? 

 Splošna uredba ne opredeljuje socialnih podjetij 

 Koncepti in definicije se po Evropi zelo razlikujejo 

 Pobuda za socialno podjetništvo se nanaša na opredelitev socialnih podjetij, ki 
poskušata upoštevati raznolikost gospodarskih struktur, kulturnih tradicij in 
pravnih okvirov po vsej Evropi: 

 Trgovanje na trgu 

 Glavni cilj: doseči socialni učinek in ne dobiček za lastnike ali delničarje 

 Presežki se večinoma uporabljajo za doseganje socialnih ciljev 

 Sodelujoče strukture upravljanja, ki vključujejo delavce, stranke in zainteresirane 
strani 

 Odgovoren  in inovativen pristop do podjetniškega upravljanja 



 Kakšne so gospodarske dejavnosti socialnih podjetij? 

 Omogočiti integracijo dela 

 Zagotoviti / izboljšati socialno in zdravstveno varstvo za prikrajšane ljudi 

 Izvajati socialne in negovalne storitve v splošnem interesu 

 Omogočanje storitev in izdelkov, ki ustrezajo skupnim potrebam, kot so: 

 Organiziranje in financiranje razvoja skupnosti, 

 Proizvodnja in distribucija zdrave in cenovno ugodne hrane 

 Olajšan dostop do izobraževanja in vseživljenjskega učenja, 

 Negovnje kulture in umetnosti, 

 Zagotavljanje vključujočih in trajnostnih zmogljivosti za turizem, rekreacijo in dobro počutje 

 Okrepitev demokracije in omogočanje sodelovanja v digitalni družbi, 

 zagotavljanje javne storitve, kot so promet v skupnosti, gospodarske javne službe, 

 zmanjšanje emisij in odpadkov, 

 učinkovito uporabljanje naravne vire, ali 

 Spodbujanje poštene trgovine 



Družbeno koristne dejavnosti: 

socialno varstvo, varstvo družine, invalidov,  
znanost, izobraževanje, vzgoja,  
varstvo in promocija zdravja, 
zagotavljanje socialne vključenosti, spodbujanja zaposlovanja in poklicnega 

usposabljanja oseb, ki so brezposelne ali jim grozi brezposelnost, 
posredovanja zaposlitve takšnim osebam  

ekološka proizvodnja hrane,  
zaščita živali, varstvo okolja in ohranjanje narave, 
socialni turizem, 
socialna in pravična trgovina 
kultura in ohranjanje kulturne dediščine, 
šport in telesna kulture, z namenom rekreacije in socializacije, 
reševanje in zaščita, 
spodbujanje razvoja lokalnih skupnosti, 
podporne storitve za socialna podjetja 



Utemeljitev 
 Zakaj spodbujati socialno gospodarstvo in socialna podjetja? 

Socialni podjetniki so inovatorji in vodijo družbene spremembe: 

 

⇒ Ustvarjajo trajnostna delovna mesta, omogočajo socialno in delovno integracijo, zagotavljajo 
vključujoče socialne storitve in izboljšujejo kakovost socialne in zdravstvene oskrbe; 

⇒ Uvajajo učinkovite načine za zmanjšanje emisij in odpadkov ter učinkovitejše rabo naravnih 
virov in energije; 

⇒ Osredotočajo se na inovacije in participativno uporabo interneta 

⇒ Naložbena prednostna naloga pri spodbujanju socialne ekonomije in socialnih podjetij je 
močno povezana z EU2020 in socialnimi inovacijami, pobudo za socialno podjetništvo, 
akcijskim načrtom za podjetništvo 2020 in strategijo socialnih naložb 
 
 
 
 

 



Sporočila politik EU:  Ključni izzivi, ki jih je treba obravnavati pri podpornih 
ukrepih  

1. Kriza poziva k preoblikovanju evropske gospodarske in socialne strukture ter za ponovno 
načrtovanje javnih politik in ukrepov. 

2. Socialna podjetja so gonila socialnih inovacij. 

3. Vodilno načelo nadaljnjega razvoja enotnega trga je socialno tržno gospodarstvo. 

4. Socialna podjetja pogosto nimajo zmogljivosti in priložnosti za delo prek nacionalnih meja. 

5. Socialna podjetja se soočajo s posebnimi ovirami pri dostopu do finančnih sredstev, trgov in 
virov. 

6. Potrebujete enake pogoje za vse gospodarske akterje. 

7. Instrumenti kohezijske politike se lotevajo gospodarskih, socialnih in teritorialnih razlik, ki jih 
enotni trg sama po sebi ne zmanjša. 

8. Mnoga socialna podjetja imajo nalogo, ki spada v obseg posredovanja 

9. Gospodarska kriza je tudi kriza vrednot. 

10. Socialna podjetja so vodilna v odgovornem poslovanju. 

 



Ovire za začetek, razvoj in širitev socialnih podjetij, ki jih morajo 
obravnavati javne politike 

 Pomanjkanje ozaveščenosti in priznanja družbene vrednosti, ki jo ustvarjajo 
socialna podjetja; 

 Sistem izobraževanja in usposabljanja, ki ne razvija potrebnih veščin, 
spretnosti in kompetenc; 

 Neustrezne podporne storitve, omrežja in infrastrukture; 

 Pomanjkanje financiranja in podpore za seme 

 Nezadosten finančni sistem - v celotnem življenjskem ciklu podjetja. 

 



Ključni cilji podpore socialnim podjetjem 

pospešiti in povečati stopnjo ustvarjanja trajnostnih socialnih podjetij 

neposredna podpora za krepitev zmogljivosti skupin, ki začenjajo socialno 
podjetje 

reševanje družbenih izzivov z razvojem novih poslovnih modelov in 
inovativnih rešitev 

podpirati prenos strokovnega znanja, sodelovanje in ustanavljanje podjetij 

spodbujanje razvoja podpornega ekosistema 

zagotavljanje visokokakovostne ponudbe poslovnega razvoja in podpornih 
storitev (izobraževanje, usposabljanje, mreženje, treniranje, razpisi itd.) 

olajšanje dostopa do financiranja 

 

 



Okviri strateške politike 
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Dobra praksa pri spodbujanju socialne ekonomije in socialnega podjetništva 

Vodilna načela  

iIntegriran strateški okvir 

 združevanje podpore socialnim podjetnikom, zagotavljanje podpore za razvoj 
podjetij, dostop do finančnih instrumentov z ozaveščanjem in priznavanjem 
sektorja 

 zagotavljanje sinergij med ukrepi različnih vladnih služb in vpletenih ravni 

 brezhibna podpora v celotnem procesu oblikovanja, razvoja in povečevanja 
socialnih podjetij 

 podpora ni omejena na posebne pravne oblike podjetij ali izbrane sektorje 

 podpora zahteva povezave s civilno družbo in organizacijami skupnosti 

 
 



Okoljski vidiki 

55 kg  (kavč) 
7 kg (2 x stola) 
1,8 kg (2x tabure) 
 

les 

200 l (kavč) 
140 l (2 x stola) 
50 l (2x tabure) 
18 l  (2x blazina) 
 

voda elektrika 

kW(kavč) 
kW (2 x stola) 
kW (2x tabure) 
 

- CO2 in TGP  

PRIVARČEVANI VIRI 

- 10.000 km  (lokalna izdelava) 

- brez kemikalij 

Socialni  vidiki 

- lokalna, zelena  
        delovna mesta 

-dostopne cene izdelkov 

- nič odloženih odpadkov (pohištvo, tekstil) 

KAZALNIKI  PONOVNE UPORABE 
Plačilo privarčevanih stroškov – 
manj odpadkov, manj emisij—
PLAČILO ?? 
 



PRIMER PRAKSE  
»Grajske kavarniška popravljalnica« deluje po načelu DIY  

Vključitev osebe v program SA zasleduje naslednje cilje: 
 
•razvoj socialnih veščin in spretnosti; 
•dvig funkcionalnih kompetenc za vključenost v družbo; 
•pridobitev znanj in informacij, ki vodijo k razrešitvi socialnih stisk in težav, ki 
pogosto spremljajo stanje dolgotrajne brezposelnosti; 
•osebni razvoj, krepitev moči in motiviranost za ponovno aktivacijo na trgu dela/za 
njihovo približevanje na trg dela; 
•aktivni pristop k reševanju socialne in zaposlitvene situacije; 
•dvig oziroma pridobitev novih delovnih spretnosti in znanj ter kompetenc za iskanje 
zaposlitve, ki bodo okrepile zaposlitveni potencial osebe 



Avgust 2017 
 
 

IZZIVI  
 
PROPADAJOČI PROSTORI V GRADU ORMOŽ, PRAZNI, NI PONUDBE, 
TURISTI NIMAJO KAM….VELIKO BREZPOSLENIH, TEŽJE 
ZAPOSLJIVIH.....NI DELOVNIH MEST 















Začetek: 16. avgust 2017 
 
Zaključek: 13.7. 2018 
 
…....statistika..... 
100% ponovna uporaba 
75% upcycling 
0% nove opreme 
100% lokalni človeški kapital 
 
…...bilanca virov…... 
0% porabljenih novih materilov 
0% kemikalij 
 3 % poraba elektrike 
0% odpadkov 
 
 
 
 
 



Sodelovanje 
udeležencev 
pri 
vzpostavitvi 
GKP 

Kroženje virov 
in socialnega 
kapitala 













Detajli…. 



 
 
  

https://4d.rtvslo.si/arhiv/dobro-jutro/174567698 

Življenje v grajski kavarniški 
popravljalnici 

https://4d.rtvslo.si/arhiv/dobro-jutro/174567698
https://4d.rtvslo.si/arhiv/dobro-jutro/174567698
https://4d.rtvslo.si/arhiv/dobro-jutro/174567698


DELOVNI LIST: 
 
Kako oblikovati socialno-podjetniško idejo v uspešno podjetniško 
zgodbo? 



ZAKLJUČEK 

…novi izzivi 
kavarniške popravljalnice… 

Center ponovne uporabe d.o.o., SO.P., Vrazova 9, 2270 Ormož 
www.cpu-reuse.com 
 

http://www.cpu-reuse.com
http://www.cpu-reuse.com
http://www.cpu-reuse.com
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