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OPIS 

MODULA

Modul podjetniških kompetenc obravnava

potrebe mladih odraslih invalidov pri

pridobivanju podjetniških veščin. Modul je

razdeljen na teme glede na njihove

zmožnosti. Moduli so razdeljeni na teme, ki

so pomembne, če želimo ustanoviti svoje

socialno podjetje ali se aktivno vključiti v
socialno ekonomijo.
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Ključni simboli

VIRIAKTIVNOSTINASVETIDEFINICIJE PODTEME SCENARIJI



Teme

5
Kreativnost

4
Marketing

3
Človeški viri

2
Menedžment

1
Delovno pravo



TEMA 1: DELOVNO 

PRAVO 

Pregled

Naloga 1: 

• Definicija delovnega prava

• Defininicija socialnega podjetništva

Naloga 2: 

• Socialna ekonomija in socialno 

podjetništvo

Naloga 3:

• Področja in dejavnosti socialnega 

podjetništva

Naloga 4: 

• Načela in zahteve socialnega 

podjetništva



1.1 Delovno pravo in socialno podjetništvo

Delovno pravo je pravo, ki vključuje pravice 
in odgovornosti delavcev in delodajalca.

Socialno podjetništvo je oblika podjetništva, ki s
svojimi proizvodi in storitvami odgovarja na težave v
družbi in ustvarja družbeno korist. Socialna podjetja
tako s svojim delovanjem pripomorejo k
inovativnemu reševanju socialnih, gospodarskih,
okoljskih in drugih družbenih problemov ter
zagotavljajo delovna mesta in socialno vključenost
ranljivih skupin.



1.2 Socialna ekonomija in socialno 

podjetništvo

Zakaj je pomembna socialna ekonomija, ker:

➢ ustvarja delovna mesta za ranljive skupine, 

➢ koristi skupnostim, 

➢ spodbuja sodelovanje znotraj socialnega podjetja, 

➢ družbena odgovornost, 

➢ trajnost, 

➢ Inovativnost.



1.3 Področja in dejavnosti socialnega 

podjetništva



1.4 Načela socialnega podjetništva

✓ Bodi sprememba

✓ Definiraj svoje cilje in poslanstvo

✓ Obkrožite se z ambicioznimi ljudmi

✓ Bodite skromni, a ciljajte visoko

✓ Bodite jasni glede svojega poslanstva 

in svojih vrednot



TEMA 2: 

MENEDŽMENT

Pregled

Naloga 1: 

• Najuspešnejši menedžerji na 

svetu (diskusija)

Naloga 2:

• Voditelji prihodnosti

Naloga 3: 

• Idealen vodja(diskusija)



2.1 Najuspešnejši menedžerji na svetu 

(diskusija)

Naštejte najuspešnejše menedžerje po svetu (brez uporabe 

Googla)

Zakaj mislite, da so uspešni, prediskutirajte in zapišite

katere so tiste lastnosti ki so jim skupne?



2.2 Značilnosti voditeljev prihodnosti

➢ Jasno opredeljeni cilji

➢ Sposobnost usmerjanja vedenja 

sodelavcev

➢ Samozavest

➢ Občutek za sočloveka

➢ Zmožnost hitrega učenja

➢ Iznajdljivost

➢ Spretnost hitrega prilagajanja, glede 

na spremembe



2.3 Idealen vodja (diskusija)

Vsi opišite kakšen bi naj bil idealen 

vodja, nadrejeni.

Katere so tiste lastnosti, ki ste jih našteli, se 

ponavljajajo?

Prediskutirajte o lastnostih, zakaj mislite, da se te najbolj

pomembne oziroma se ponavljajo?



Tema 3: 

Človeški viri

Pregled

Naloga 1:

• Človeški viri

Naloga 2:

• Timsko delo



3.1 Človeški viri

Oddelek podjetja ali organizacije, ki se ukvarja z 

zaposlovanjem, administracijo in usposabljanjem zaposlenih.

Kadrovska služba skrbi za najdragocenejše premoženje 

organizacije/podjetja; njihovi zaposlenih.

Strokovnjaki za ti. človeške vire opravljajo številne naloge, vključno z 

zaposlovanjem, upravljanjem odnosov z zaposlenimi in oblikovanjem politik 

delovanja podjetja.



3.2 Timsko delo

Diskusija/refleksija o videu; se strinjate, da je timsko delo za podjetje zelo

pomembno?

Zakaj argumentirajte? 



TEMA 4: 

Marketing

Pregled

Naloga 1:

• Kaj pomeni marketing

Naloga 2:

• Družabna omrežja in marketing

Naloga 3:

• Marketinška strategija

Naloga 4:

• 4P



4.1 Kaj pomeni marketing?



4.2 Družabna omrežja in marketing

Trženje preko družabnih omrežjih je uporaba platform za povezovanje z cilno skupino za 

oblikovanje vaše blagovne znamke, povečanje prodaje in povečanje prometa preko spleta. Ta 

vključuje objave z premišljenimi vsebinami na vaših profilih, poslušanje in vključevanje vaših 

sledilev, analizo vaših rezultatov in prikazovanje oglasov na družabnih omrežjih.(Vir: Buffer.com, 2020)

Najprej morate razmisliti o svoji strategiji trženja preko 

družabnih omrežij;
➢ Definirajte vaše cilje

➢ Na katero platformo se boste osredotočiti?

➢ Definirajte vašo ciljno skupino

➢ Sledite zadnjim trendom

➢ Bodite dosledni pri vaših objavah



4.3 Marketinška strategija

Trženjska strategija po načelih 4P - jev



4.4 4 P

Vir: https://yourfreetemplates.com/marketing-mix-template/ 

Opomba: Predavatelj prevede udeležencem 4 P



TEMA 5: 

Kreativnost

Pregled

Naloga 1:

• Kreativnost

Naloga 2:

• Intelektualna lastnina 



5.1 Kreativnost

Uporaba domišljije in inovativnih idej za ustvarjanje nečesa = USTVARJALNOST

Poiščite svoj navdih

Razmišljajte izven okvirjev



5.2 Intelektualna lastnina

Intelektualna lastnina je v zakonska zaščita patentov, avtorskimi 

pravicami in blagovnimi znamkami, ki ljudem omogočajo, da si 

zaslužijo priznanje ali finančno korist njihove inovativnosti. Z 

vzpostavitvijo pravega ravnovesja med interesi inovatorjev in širšim 

javnim interesom želi sistem intelektualne lastnine spodbuditi okolje v 

katerem ustvarjalnost in inovativnost uspevata..
(Vir: https://www.wipo.int/about-ip/en/, 2020)

V spletu poiščite zakonodajo o intelektualni lastnini v Sloveniji 

https://www.wipo.int/about-ip/en/


Viri:

Management study case: https://www.managementstudyguide.com/social-entrepreneurship.htm

Columbia Bussines School: https://www8.gsb.columbia.edu/socialenterprise/careers/resources/areas

Magistrsko delo, Financiranje socialnega podjetništva v Sloveniji Ljubljana, avgust 2015 Maša Lepoša: https://www.robaraba.si/wp-

content/uploads/2019/05/Magistrsko_delo_Masa_Leposa.pdf

Mladi podjetnik: https://mladipodjetnik.si/podjetniski-koticek/ustanovitev-podjetja/katero-obliko-podjetja-izbrati/socialno-podjetje-so-p

Resources workable: https://resources.workable.com/hr-terms/human-resources-definition

Buffer: https://buffer.com/social-media-marketing

Your free templates: https://yourfreetemplates.com/marketing-mix-template/

World Intellectual Property Organization: https://www.wipo.int/about-ip/en/

Oxford languages: https://languages.oup.com/

You Tube: https://www.youtube.com/watch?v=Np6OQi8WGqs

You Tube: https://www.youtube.com/watch?v=hHIikHJV9fI

https://www.managementstudyguide.com/social-entrepreneurship.htm
https://www8.gsb.columbia.edu/socialenterprise/careers/resources/areas
https://www.robaraba.si/wp-content/uploads/2019/05/Magistrsko_delo_Masa_Leposa.pdf
https://mladipodjetnik.si/podjetniski-koticek/ustanovitev-podjetja/katero-obliko-podjetja-izbrati/socialno-podjetje-so-p
https://resources.workable.com/hr-terms/human-resources-definition
https://buffer.com/social-media-marketing
https://yourfreetemplates.com/marketing-mix-template/
https://www.wipo.int/about-ip/en/
https://languages.oup.com/
https://www.youtube.com/watch?v=Np6OQi8WGqs
https://www.youtube.com/watch?v=hHIikHJV9fI


Slovarček

IZRAZ DEFINICIJA

DELOVNO PRAVO Delovno pravo pomeni..

SOCIALNO PODJETNIŠTVO Socialno podjetništvo je …

… …



Kontaktirajte nas

www.entre4all

https://www.facebook.com/entre4all/

@entre4all


