POVPRAŠEVANJE
Spodbujanje socialnega podjetništva
VPRAŠANJE
»Skupnost občin Slovenije se na vas obrača s vprašanjem vezano na socialno podjetništvo.
Vljudno vas naprošamo k sodelovanju.
Zanima nas na kakšen način občine spodbujate podjetništvo na sploh in predvsem ali in kako
spodbujate delovanje socialnih podjetij?«
ODGOVORI OBČIN ČLANIC:
HOČE SLIVNICA
Na podlagi Pravilnika o finančni pomoči za spodbujanje podjetništva v Občini Hoče-Slivnica
namenjamo sredstva za dodelitev subvencij za samozaposlitev in sredstva za odplačilo
kreditne obrestne mere podjetnikom, ki jim je odobren kredit.
KRANJ
Mestna občina Kranj spodbuja podjetništvo preko BSC d.o.o. (Regionalna razvojna agencija
Gorenjske) s tem, da sofinancira naloge, ki so v javnem interesu skladnega regionalnega
razvoja Gorenjske.
Kako v MOK spodbujamo delovanje socialnih podjetij:
V Mestni občini Kranj se izvaja program socialnega podjetništva preko Fundaciji Vincenca
Drakslerja za odvisnike, socialno podjetje - Ustanova za zdravljenje odvisnikov, pomoč
odvisnikom in njihovim svojcem. Fundacija je bila doregistrirana za področje socialnega
podjetništva in v letu 2011 je bilo tako ustanovljeno v okviru Fundacije prvo socialno podjetje
na Gorenjskem. Ker je MOK, skupaj z g. Vincencem Drakslerjem soustanoviteljica Fundacije,
smo se odločili, da bomo preko Fundacije razvijali socialno podjetništvo.
Fundacija je uspela na razpisu MDDSZ pridobiti sredstva iz Evropskega socialnega sklada s
projektom »Omamljen.si z delom«. Za izvedbo tega projekta pa je potrebno zagotoviti sredstva
za tisti del, ki niso zagotovljene s strani MDDSZ, vendar so neobhodno potrebna za izvedbo
projekta (DDV, neopravičeni stroški, oprema). V MOK tako zagotavljamo del teh sredstev in
sredstva za mentorja. Mentor usposablja, organizira, vodi in nadzira zaposlene v socialnem
podjetju in uporabnike Reintegracijskega centra (program izvaja CSD Kranj v Domu Vincenca
Drakslerja, delavnice pa so v gospodarskem poslopju Doma Vincenca Drakslerja), ki izvajajo
delovno terapijo v socialnem podjetju. Poleg tega sredstva namenjamo tudi za sofinanciranje

materialnih stroškov podjetja ter organizacijo in izvedbo svetovalne pisarne. Fundacija namreč
nudi tudi svetovanje in pomoč prebivalcem MOK pri ustanavljanju novih socialnih podjetij, s
čimer želimo, da bi se področje socialnega podjetništva razvijalo tudi naprej in ustanavljalo še
več nova socialnih podjetij. Fundacija sodeluje tudi z JP Komunala Kranj, pri katerem, v
zbirnem centru pridobivajo kosovne odpadke in drugi material, ki ga vanj pripeljejo občani.
Odbere se še uporabne zadeve, ki jih v Fundaciji obnovijo, s tem dobijo novo vrednost in jih
po nizki ceni ponudijo naprej uporabnikom. Tako se je bistveno znižala količina kosovnih
odpadkov.
Poleg tega v MOK zagotavljamo tudi del sredstev za ureditev novih delavnic in za nakup
orodij. Pomagamo pa tudi s tem, da nudimo Fundaciji izvedbo del, za katere imajo znanje in
sposobnosti (npr. obnova garderob in hodnikov pod glavno tribuno stadiona).
RADOVLJICA
Občina Radovljica namenja spodbude podjetništvu skladno s Pravilnikom o dodeljevanju
državnih pomoči za spodbujanje razvoja gospodarstva v občini Radovljica, skladno s
sprejetim proračunom in na podlagi vsakoletnega javnega razpisa. Pravilnik je objavljen na
naslednji spletni povezavi: http://www.radovljica.si/dokument.aspx?id=7736, razpis za leto
2013 pa je objavljen na naslednji spletni povezavi:
http://www.radovljica.si/povezava.aspx?pid=6411.
V letošnjem letu smo sredstva namenjali za dva ukrepa in sicer za ohranjanje živilskih trgovin
in javnih storitev na podeželju in za odpiranje delovnih mest in samozaposlovanje. Za
spodbujanje socialnih podjetij v letošnjem letu nismo namenjali sredstev.
SREDIŠČE OB DRAVI
Občini Ormož in Središče ob Dravi spodbujata delovanje socialnih podjetij preko Mrežnega
podjetniškega inkubatorja Ormož d.o.o. Inkubator nudi poslovne prostore pod ugodnimi
pogoji in širok spekter podjetniškega svetovanja. Obe občini imata tudi razpise, ki spodbujajo
zaposlovanje in investiranje. V inkubatorju delujeta 2 socialni podjetji:
 Center ponovne uporabe d.o.o. so.p. in
 Agropomoč d.o.o. so.p.
Podpora s strani lokalnih skupnosti pa ni zadostna, da bi naredili večji premik v aktivnostih
socialnih podjetij, ki se pritožujeta, ker že nekaj časa ni pravih razpisov s strani države, ki bi
spodbujale začetne investicije in zaposlovanje v socialnih podjetjih. Lep primer je preklic
razpisa za podporo projektov socialnega podjetništva v Pomurski regiji, ki je bil preklican v
septembru 2013. V petek 29.11.2013 je na RRA Mura Strateško partnerstvo, ki bo obravnavalo
6. Spremembo Programa spodbujanja konkurenčnosti Pomurske regije. Upamo, da bo država
prešla od obljub k dejanjem.
ŠMARJEŠKE TOPLICE
Občina Šmarješke Toplice spodbuja podjetništvo z zagotavljanjem sredstev za:
- Garancijsko shemo za Dolenjsko, ki nudi podjetnikom ugodna dolgoročna posojila in
garancije

-

Sofinanciranje stroškov izobraževanja in usposabljanja podjetnikov
Posojil za odpiranje novih delovnih mest in obrtna sredstva.

Na občini trenutno še nimamo izkušenj z socialnim podjetništvom, zavedamo pa se, da le-to
eno od prioritetnih področij v prihodnosti. Občina bo zato aktivno sodelovala pri pripravi
regionalnega izvedbenega načrta socialnega varstva, kjer bo zajeto tudi to področje.
VUZENICA
Občina Vuzenica še ni sodelovala pri spodbujanju delovanja socialnih podjetij.

