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Modul  1. Podjetniške kompetence 

Številka 
aktivnosti 

 M1-T1-A1 

Tema DELOVNO PRAVO 

Učni rezultati 

Raven 3 - 4:   

- Razumevanje pomena socialnega podjetništva 

- Opredelitev in znanje o vrstah socialnega podjetništva na splošno in znotraj EU 

- Opredelitev različnih področjih in dejavnosti socialnega podjetništva 

 - Opredelitev socialnega podjetništva 

Učni pristop 

☐ Možnost kombiniranega učenja                                        ☒  F2F training 

☐  Individualno e-učenje                                                        ☐  Učenje na daljavo 

☐  Praktično učenje                                                                ☒  Delo v skupinah 

☐  drugo 

Tehnika 
izobraževanja 

Predavanje z vključenimi študijami primerov 

Trajanje 135 MINUT 

Prostor/ 
oprema 

Učilnica, dostop do interneta, projektor, pisalo, tabla, mize, stoli, zvezki 

Udeleženci 
potrebujejo: 

Pisalo  

Priloženi 
delovni listi 

I.1-1[ Osnove socialnega podjetništva] 
 

Glavne 
naloge / 

postopek    

1. Naloga 1:  
 

Predavanje prilagodite zmožnostim udeležencev. 
Učno uro pričnite z videom; Pomen socialnega podjetništva? 
https://www.youtube.com/watch?v=1ecKK3S8DOE (ang.), 
Socialno podjetništvo, poslovanje z občutkom za ljudi, 
https://www.youtube.com/watch?v=82a8Eurh8RI, (Slo.) 
 
Poiščite posnetek na Youtube-u; Socialno podjetništvo v vaši državi (20 min) 

- Prediskutirajte o posnetku: (10 mins) 
-  Kaj pomeni socialno podjetništvo? Ali poznate kakšno socialno podjetje v vaši 

državi ali v vašem lokalnem okolju? 
- Ali razumete bistvo-pomen socialnega podjetništva? 

 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=1ecKK3S8DOE
https://www.youtube.com/watch?v=82a8Eurh8RI
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2. Naloga 2 
 

Predavatelj učencem razloži različna področja in dejavnosti socialnega podjetništva (20 
min) 
Primeri dobre prakse; 
https://www.youtube.com/watch?time_continue=21&v=GhGNMkD5d5E&feature=emb_title  
Predavatelj na Youtube najde primere dobre prakse za svojo državo 
 
Razprava o videu: (30 min) 
 Diskusija o dobrih praksah 

• Ali je udeležencem všeč način njihovega delovanja,  

• ali se vidijo v takem podjetju, 

• na katerem področju socialnega podjetništva bi najraje delali, če bi imeli možnost 
ustanovitve svojega lastnega socialnega podjetja? 

 
3. Naloga 3 Delovni list 1-1 [ Osnove socialnega podjetništva] (15 min) 

 
- Delovni listi se razdelijo udeležencem, katere izpolnijo samostojno. 

 
4. Naloga 4  
-  Diskusija odgovorov delovnega lista (25 min) 

 
5. Naloga 5 
-  Refleksija/zaključek (5 mins) 

Uporabni viri  
v “banki” 
podatkov 
(IO2-A2) 

Viri:  
DATABANK/P1/ M1/22 Labor Law/Definition of Social Entrepreneurship-EU 
(https://ec.europa.eu/growth/sectors/social-economy/enterprises_en) 
DATABANK/P1/ M1/23 Book, Socialno podjetništvo, prvi priročnik o socialnem 
podjetništvu  
DATABANK/P1/ M1/10 http://www.havenproducts.co.uk/  
DATABANK/P1/ M1/3 Haven Products is a social enterprise; the unique attribute being 
that the majority of their highly skilled workforce comprises disabled and disadvantaged 
adults (Haven Products je socialno podjetje; edinstven atribut je, da večino njihove visoko 
usposobljene delovne sile predstavljajo invalidi) https://paceenterprises.org/ 
DATABANK/P1/ M1/30 Priročnik o socialnem podjetništvu  
http://socialnaekonomija.si/wp-content/uploads/prirocnik-socialno-podjetnistvo-SPLET-
1.pdf 
  

Nasveti 

Raven 5: 
 
ZNANJE 
• Opredelitev zakonodaje o socialnem podjetništvu 
• Prepoznati  načela in zahteve socialnega podjetništva 
• Opredelitev vrst socialnega podjetništva 
• Opis razlik med socialnim podjetništvom in podjetništvom na splošno 
 
VEŠČINE 
•  Definiranje socialnega podjetništva 
•  Pomen socialne ekonomije in socialnega podjetništva 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=21&v=GhGNMkD5d5E&feature=emb_title
file://///file-server/Documents/Dimitra-Files/EU_PROJECTS/5_ERASMUS+/19.11-21.12_ENTRE4ALL_ad_SL/4_IOs/IO2_Dis-%20Enpreneurs_Back_Pack/A1-EDUCATIONAL%20PACK/CPU/(https:/ec.europa.eu/growth/sectors/social-economy/enterprises_en)
http://www.havenproducts.co.uk/
https://paceenterprises.org/
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KOMPETENCE 
• Samostojno razviti lastno socialno podjetniško idejo 
 
Udeleženci ločijo socialno ekonomijo / socialno podjetništvo in podjetništvo na splošno. 
Prepoznavnost načel in zahtev socialnega podjetništva in razviti lastno idejo socialnega 
podjetja. 
 
Raven 6: 
 
ZNANJE 
• Kreiranje poslovnega načrta za lastno socialno podjetniško idejo 
• Razumevanje procesa ustanavljanja socialnega podjetništva 
 
VEŠČINE 
• Prepoznava podjetniške izzive 
 
KOMPETENCE 
• Samostojno ustanovit socialno podjetje in postane socialni podjetnik 
 
 
Udeleženec izkaže resnično željo po ustanovitvi lastnega socialnega podjetja s poslovnim 
načrtom s socialno-podjetniško idejo, prav tako mora imeti kompetence in veščine za 
vodenje socialnega podjetja. Udeleženci, kateri bodo s svojim znanjem dokazali 
sposobnost ustanavljanja socialnega podjetja, uporabijo delovni list 2, Moj poslovni načrt. 
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Delovni list 1 

 

I.1-1[ Osnove socialnega podjetništva] 

Navodila: Predavatelj razdeli delovne liste med udeležence, katere izpolnijo samostojno.  

 

1. Definicija socialnega podjetništva?  

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 

Odgovor: Socialno podjetje je subjekt v socialni ekonomiji, katerega glavni cilj je 

družbeni učinek in ne ustvarjanje dobička za lastnike, delničarje, direktorje. 

 

2.  Navedite v katerih sektorjih/področjih lahko deluje socialno podjetništvo;  

 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

           Odgovor: Kljub svoji raznolikosti socialna podjetja delujejo predvsem v naslednjih 4     

           področjih:    

   

• Delovna integracija - usposabljanje in vključevanje invalidov in brezposelnih 

 

• Osebne socialne storitve - zdravje, dobro počutje in zdravstvena oskrba, strokovno 

usposabljanje, izobraževanje, zdravstvene storitve, varstvo otrok, storitve za starejše ali 

pomoč zapostavljeni populaciji 

 

• Lokalni razvoj zapostavljenih območij - socialna podjetja na oddaljenih podeželskih 

območjih, razvoj sosesk / sanacijski programi na urbanih območjih, razvojna pomoč in 

razvojno sodelovanje s tretjimi državami 

 

• Drugo - vključno z recikliranjem, varstvom okolja, športom, umetnostjo, kulturo ali 

ohranjanjem zgodovine, znanostjo, raziskavami in inovacijami, varstvom potrošnikov in 

ljubiteljskim športom 
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3. Bi sami ustanovili socialno podjetje? 

           ☐ DA                    ☐ NE 

     

 Če se vaš odgovor glasi DA ali NE, prosim argumenirajte. 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

4. Katero področje socialnega podjetništva vas najbolj zanima? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


