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Trajnostni razvoj zahteva sodelovanje, odločanje na osnovi 
dokazov in podporno okolje. Zdi se, da je danes – morda 
bolj kot kdaj koli prej – bistvenega pomena zavedanje, 
koliko dela nas še čaka, hkrati pa, da ustvarjamo najboljše 
možne pogoje za korporativne donatorje in fizične 
osebe kot donatorje, s čimer lahko zagotovimo rast in 
nadaljevanje našega sodelovanja.

V regiji Srednje in Vzhodne Evrope (SVE) obstaja 
ogromen človekoljubni potencial. Anketa »Filantropija 
v Srednji in Vzhodni Evropi«, izvedena leta 2022 v 
Bolgariji, na Hrvaškem, v Estoniji, Latviji, Litvi, Romuniji in 
Sloveniji, jasno kaže, da bi bili državljani SVE z ustrezno 
motivacijo pripravljeni donirati skoraj dvakrat toliko, 
kot donirajo trenutno. Tudi podjetja so začela delovati 
odgovorno in trajnostno, dodatno pa jih motivirajo vedno 
bolj ozaveščeni zaposleni, vlagatelji in potrošniki. Kar 
35 % Slovencev je pripravljenih plačati več za izdelke in 
storitve družbeno odgovornih blagovnih znamk.

Dejstvo je, da imajo posamezniki in podjetja čedalje 
več sredstev ter da so pripravljeni učinkovito podpreti 
nepridobitne organizacije in javno upravo pri spopadanju z 
najbolj perečimi družbenimi in okoljskimi izzivi. V interesu 
nas vseh je, da jim to olajšamo – naloga ni zahtevna, je 
pa zelo pomembna.

Poročilo za Slovenijo, ki vam ga predstavljamo danes, je 
del večje raziskave, ki je potekala v 11 državah Srednje in 
Vzhodne Evrope. Naš cilj je prepoznati ovire in potencialne 
spodbude za fizične osebe kot donatorje in korporativne 
donatorje ter priporočiti spremembe. Ključnim slovenskim 
akterjem in odločevalcem želimo zagotoviti močno 
orodje, da bodo lahko okrepili svoj ekosistem družbenega 
vpliva in da bodo njihove donatorske pobude bolj 
informirane, zavestne in vplivne.
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Uvod

Udeleženci posvetov 

Individualni poglobljeni intervjuji, oktober in november 2022

V začetni fazi smo na podlagi pregleda slovenskega 
ekosistema opredelili ključne akterje, ki predstavljajo 
različna okolja in stališča. Strokovnjaki iz 23 skrbno 
izbranih organizacij – večinoma iz krovnih organizacij 
podjetij, investitorjev, nepridobitnih organizacij, akademskih 
krogov, javne uprave in organizacij, ki podpirajo družbeno 
udejstvovanje v Sloveniji – so bili povabljeni k sodelovanju 
v individualnih poglobljenih intervjujih, ki so prek spleta 
potekali po strukturiranem scenariju.

Poročilo je bilo pripravljeno po temeljiti analizi zbranih 
mnenj in pogledov. Poročila zaradi narave študije in 
uporabljene metodologije ne bi smeli obravnavati kot 
reprezentativni glas celotnega slovenskega ekosistema 
družbenega vpliva. Da bi čim bolj zanesljivo prikazali 
stanje na trgu, smo k študiji povabili krovne organizacije, ki 
predstavljajo več tisoč subjektov določene vrste, pri analizi 
trga in izbiri organizacij pa smo upoštevali glas ključnih 
deležnikov iz vseh sektorjev. Seznam udeležencev pri 
posvetih je predstavljen v nadaljevanju.

Metodologija

 ▪ ABC Accelerator

 ▪ CNVOS
 ▪ CPOEF – Center poslovne odličnosti Ekonomske  
fakultete Univerze v Ljubljani

 ▪ Dewesoft
 ▪ Etri skupnost
 ▪ FUND2740 – High Impact Foundation
 ▪ IEDC – Poslovna šola Bled
 ▪ Impact Hub Ljubljana
 ▪ Inštitut za ekonomska raziskovanja (IER)
 ▪ IRDO – Inštitut za razvoj družbene odgovornosti
 ▪ Ministrstvo za javno upravo Republike Slovenije

 ▪ No Profit Group
 ▪ Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije
 ▪ Poslovni angeli Slovenije
 ▪ PwC

 ▪ SLOAM, Agencija za mlade
 ▪ Slovenski podjetniški sklad
 ▪ Tamse Tanja
 ▪ Tehnološki park Ljubljana
 ▪ Univerza v Ljubljani, Ekonomska fakulteta
 ▪ Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede
 ▪ Vavpotič Ziga
 ▪ Združenje Manager
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Profil države
Podobno kot druge države v regiji tudi Slovenija 
svojo identiteto gradi od začetka devetdesetih let 
prejšnjega stoletja. Od takrat ima država dinamičen 
gospodarski in družbeni razvoj, ki se kažeta v 
vzpostavitvi civilne družbe. 

Zgodovinsko gledano je družbena vključenost 
močno vpeta v slovensko družbo in predstavlja 

eno njenih pomembnih značilnosti. Tako 
posamezniki kot podjetja dejavno sodelujejo pri 
izgradnji in podpori lokalne skupnosti. Ko pride 
do krize ali zahtevnih situacij, se odzovejo številni 
pripadniki slovenske družbe. 

Ko gre za razvoj družbene angažiranosti, je država 
trenutno nedvomno v prehodnem obdobju. 
Slovenska zgodovina razkriva, da izraz »družbeno« 
ne ustvarja pozitivnih asociacij, akterji pa se po 
svojih najboljših močeh trudijo preiti na naslednjo 
stopnjo ustvarjanja »vpliva«. Pot v tej smeri 
zahteva sodelovanje, kar pa je izziv zaradi močne 
silosne mentalitete, vidne v vseh sektorjih. Vse 

strani nedvomno kažejo pripravljenost, vendar je 
treba okrepiti številne dejavnosti, da se uskladijo 
različni pogledi, gonilo za spremembe v državi pa 
mora biti dobra praksa.

Več poudarka je treba nameniti izobraževanju 
javnosti in sistematizaciji znanj na področju 
družbenega vpliva. Vzrok za pomanjkanje 
sodelovanja je pogosto ravno različno razumevanje 
tematike. Manjkajo skupni standardi, skupna 
terminologija in en usklajen sistem ocenjevanja 
dejavnosti, ki jih izvajajo različne organizacije. 
Nenazadnje ni nujno, da je opredelitev vpliva 
in družbene angažiranosti ozka oziroma 
tradicionalna. Pomembno vlogo pri tem bo verjetno 
imel akademski sektor, saj razvija veščine za to 
področje in ustvarja nove strokovnjake.

Zelo pomembno področje je tudi vedno večji 
poslovni pristop k družbenim vprašanjem. 
V Sloveniji je na področju naložb z družbenim 
vplivom kar nekaj zanimivih pobud, vendar je tudi 
tukaj treba več pozornosti nameniti izobraževanju 
in sodelovanju. Priporočljiva bi bila tudi uvedba 
pravnih in davčnih ugodnosti na tem področju. 
Zgodovinsko gledano je pomemben dogodek za 

Slovenijo uvedba statusa socialnega podjetja 
leta 2014. Seznam prvotno navedenih ugodnosti 
žal ni zaživel v praksi. Vendar pa bi morda bilo 
vredno revidirati ta projekt, saj je jasno, da s strani 

javne uprave obstaja pripravljenost na reševanje 
te problematike, projekt pa je treba predvsem 

premišljeno usmerjati in koordinirati.

Prihodnja leta bodo za Slovenijo zagotovo 

zanimiva, saj bo pomen družbenih vprašanj le še 
naraščal. Vsi sektorji so odprti za sodelovanje in 

izmenjavo izkušenj tako znotraj Slovenije kot tudi 
širše v Evropski uniji, saj je Slovenija razmeroma 
majhna država. Povezovanje z drugimi državami 
je lahko koristno za rast in izmenjavo informacij o 
najboljših praksah.

Upamo, da bo seznam priporočil na naslednjih 
straneh, ki je bil pripravljen v sodelovanju z 
organizacijami, ki oblikujejo slovenski ekosistem 
družbenega vpliva, v pomoč pri določanju 
prednostnih nalog in usmerjanju nadaljnjih ukrepov.

S podporo
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Ovire in priporočila 
glede »mehkih« ukrepov
Pomanjkanje zavedanja  
o možnih prednostih
Kljub vse večji družbeni vključenosti različnih skupin je še 
vedno veliko takšnih, ki se tovrstnih dejavnosti ne lotevajo. 
Ključni razlog je pomanjkanje razumevanja, kakšne so 
njihove končne koristi. Miselnost različnih deležnikov je zelo 
različna. Vključenost pomembnejših donatorjev je večja, če 
se lahko čustveno poistovetijo s temo. Poslovanje pomaga 
pri monetiziranju dejavnosti, zato je treba monetizirati 
tudi ukrepe. Zdi se, da bi bili bolj pragmatični argumenti 
prepričljivejši za obe skupini.

Priporočilo: 

Treba je predstaviti končne koristi, da bodo 
odločevalci razumeli tako neposredne kot posredne 
prednosti, ki jih lahko prinese družbena angažiranost. 
Med tistimi, ki jih velja izpostaviti, so zmanjšanje 
poslovnega tveganja, povečanje zadovoljstva 
zaposlenih in strank ter potencialno boljši dostop do 
kapitala. Dolgoročni izmerjeni učinek je lahko tudi orodje 
za ustvarjanje konkurenčne prednosti in inovativnosti. 

Pomanjkanje sistematiziranega 
znanja in potreba po celovitem 
izobraževanju
V Sloveniji obstaja vrsta zelo dragocenih pobud, povezanih 
z izobraževanjem in popularizacijo znanja na področju 
družbene odgovornosti. Nekatere univerze že vključujejo 
vprašanje trajnosti v izobraževalne vsebine, hkrati pa 
preverjajo, v kolikšni meri so bili doseženi trajnostni cilji. 
Ponujajo tudi dodatne tečaje za tiste, ki jih tema zanima. Še 
vedno pa ni dovolj skupnega sistematiziranega znanja, ki bi 
bilo usklajeno med različnimi skupinami. Podjetja in vlagatelji 
ga potrebujejo, da bodo lahko bolje vključevali družbene cilje 
v svoje poslovne dejavnosti. Nedvomno so zelo pomembne 
tudi dobre prakse, ki krepijo ozaveščenost.

Priporočilo: 
Uvedba usklajene izobraževalne strategije za 
različne skupine (podjetja, družbeni sektor, 
vlagatelje). Uvedba vprašanj družbene angažiranosti 
v zgodnje faze izobraževanja. Večja promocija 
tekočih dejavnosti, ki jih izvajajo univerze. Uvedba 
notranjih ciljev/ključnih kazalnikov uspešnosti in 
ocena univerz o vključevanju vprašanj trajnosti 
v vse študijske programe s strani predavateljev. 
Izmenjava najboljših praks.

Silosni pristop pri družbenih 
vprašanjih
Velik izziv v Sloveniji je slabše sodelovanje med sektorji, 
saj se številne pomembne dejavnosti izvajajo znotraj 
posameznih sektorjev. Obstaja pomembna soodvisnost med 
organizacijsko strukturo in končnim učinkom. V javni upravi 
ni koordinatorja na nacionalni ravni, ki bi nadziral te teme 
in možne deležnike, manjka holistični pristop. V poslovnem 
svetu je velik izziv status osebja, ki se ukvarja z vprašanji 
družbene odgovornosti podjetij ter okoljskimi, družbenimi in 
upravljavskimi dejavniki, pomanjkljivo pa je tudi sodelovanje 
med različnimi oddelki. 

Priporočilo:
S spoznavanjem drugih akterjev na trgu se bodo 
verjetno povečale možnosti za medsebojno 
razumevanje in sodelovanje, kar bo imelo na 
koncu pozitiven učinek. Pomembna sta pristop 
razbijanja silosov in usklajevanje na makroravni, 
kar bi spodbudilo sodelovanje in povečalo 
medsebojno razumevanje ciljev. Javni sektor 
oziroma infrastrukturne organizacije lahko delujejo 
kot koordinator in spodbujajo različne sektorje k 
dejavnejšemu sodelovanju.
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Omejena dejavnost 
infrastrukturnih organizacij
Na več trgih Srednje in Vzhodne Evrope imajo 
infrastrukturne organizacije pomembno vlogo pri 
spodbujanju sodelovanja in mreženja. Tovrstnih 
dejavnosti je v Sloveniji premalo. Zaradi tega trg ne gradi 
močnega sodelovanja med ponudniki družbenega vpliva 
in ponudniki kapitala. Vloga infrastrukturnih organizacij 
je tudi graditi zavezništva med predstavniki različnih 
sektorjev za učinkovitejše doseganje družbenih ciljev. V 
Sloveniji, kjer veliko področij deluje kar dobro, je naravni 
korak večja učinkovitost. »Sovpliv« je lahko pomemben 
element za strateško reševanje izzivov. 

 

Priporočilo: 
Okrepiti je treba infrastrukturne organizacije in 
zagotoviti sredstva za njihove dejavnosti. Izboljšajo 
lahko sodelovanje ter olajšajo izmenjavo znanja in 
izkušenj med sektorji. Za učinkovito delovanje so 
potrebne močne organizacije, ki bodo motivirale in 
usklajevale takšne dejavnosti in pobude.

Tradicionalno razumevanje 
ponudnika družbenega vpliva
Večina ljudi ima zelo tradicionalno in precej ozko 
opredelitev družbene angažiranosti. Menijo, da gre za 
darovanje denarja nepridobitnim organizacijam, čeprav 
lahko ponudniki vpliva prihajajo tudi iz novoustanovljenih 
podjetij ali akademskih krogov. Področje novih tehnologij 
se v Sloveniji širi, zato postaja država zanimiva za 
prihodnje zasebne vlagatelje. Hkrati se vse več mladih 
podjetnikov zanima za uvedbo družbene odgovornosti 
v svoja zagonska podjetja. Vlagatelji, ki jih zanima 
ustvarjanje dobička ob izstopu, raje vlagajo v razvoj 
podjetij in zagonskih podjetij z velikim vplivom kot pa v 
nepridobitne organizacije, ki potrebujejo dodatna sredstva 
za krepitev zmogljivosti in digitalizacijo. 

 

Priporočilo: 
Področje naložb v netradicionalne ponudnike 
družbenega vpliva se širi v zanimivo smer in 
vredno je poskrbeti za izobraževanje, informiranje 
in vzpostavitev sodelovanja med ponudniki 
kapitala kot tudi med ponudniki vpliva. To velja 
še toliko bolj, ker v Sloveniji že deluje kar nekaj 
pobud, ki pri analizi potencialnih naložb uporabljajo 
družbeni vpliv.

Neizkoriščen potencial  
lokalne podpore
Tako posamezniki kot podjetja dejavno sodelujejo pri 
izgradnji in podpori lokalne skupnosti v Sloveniji. Velika 
skupina ljudi prostovoljno deluje v gasilskih društvih. 
Visok je tudi odstotek krvodajalcev. Tudi obrtniki in 
manjša podjetja imajo temeljno vlogo v slovenski socialni 
ekonomiji. Vendar je njihova družbena angažiranost 
pogosto vodena s čustvi, neredna in podcenjena. Prav 
tako ni primerne spodbude s strani vlade. Dodaten izziv 
je tudi, da lokalna podjetja, ko enkrat zrastejo ali začnejo 
delovati v večjem obsegu oziroma ob prodaji, svojo 
angažiranost preusmerijo z lokalnih na širše, nacionalne 
ali mednarodne dejavnosti. 

Priporočilo:
IIzrazitejša podpora in spodbujanje lokalne 
družbene vključenosti obrtnikov in manjših podjetij 
s strani javne uprave. Ko večja podjetja prilagajajo 
družbeno odgovorno delovanje svoji velikosti, pri 
načrtovanju ne smejo pozabiti na odgovornost do 
lokalne skupnosti.
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Davčne in pravne  
ovire ter priporočila

Nizke davčne spodbude  
za donatorje
V Sloveniji ni davčnih olajšav za fizične osebe kot donatorje, 
ne glede na skupno vrednost darovanih finančnih sredstev. 
Medtem ko je to vprašanje skoraj nepomembno za manjše 
donatorje, je obseg davčne olajšave lahko zelo pomemben 
za velike donatorje. Za donatorje, ki delujejo kot pravne 
osebe, vključno s samostojnimi podjetniki, so na voljo davčne 
olajšave – do višine 1 % obdavčljivih prihodkov in celo 3,8 % 
za donacije vrhunskemu športu. Vendar to še vedno ni veliko 
v primerjavi z drugimi državami SVE. V Sloveniji je posledično 
odstotek podjetij, ki se tega poslužuje zelo nizek. Podjetja 
prav tako ne črpajo nikakršnih davčnih dobičkov iz opravljanja 
brezplačnega dela.

Priporočilo: 
Spodbujanje državljanov Slovenije, da sprostijo 
svoje osebne dohodke v družbeno dobro z uvedbo 
davčnih spodbud za fizične osebe kot donatorje, 
poleg trenutno obstoječe sheme prerazporejanja 
davkov. Začetek razprave o davčnih olajšavah za 
korporativne donatorje – kakšne davčne spodbude 
bi jih spodbudile, da bi se s svojim kapitalom, 
sposobnostmi zaposlenih ipd. bolj ukvarjali s 
socialnimi vprašanji.

Shema prerazporeditve davkov – 
delno izgubljen potencial
Slovenska zakonodaja ponuja shemo prerazporeditve davka 
zavezancem za dohodnino. Organizacijam, ki izpolnjujejo 
določena merila, med drugim tudi nepridobitnim, se lahko 
nameni do 0,5 % odmerjene dohodnine, ki se z Zakon 
o interventnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic 
epidemije COVID-19 dvigne na 1 %. V zvezi s to rešitvijo je bilo 
ugotovljenih več izzivov: 1. Če zavezanec izbrane organizacije 
ne navede v svojem letnem obračunu, so sredstva vrnjena v 
državni proračun. 2. Zagotavljanje takšnih skladov zahteva 
velika tržna vlaganja na strani nepridobitnih organizacij, saj 
najbolj priljubljene prejmejo največ sredstev iz tega vira. 
3. Infrastrukturne organizacije ali tiste, ki se ukvarjajo s 
socialnimi vprašanji, ki so manj čustveno usmerjena, redko 
prejmejo finančno podporo iz tega vira.

Priporočilo:
Oblikovanje namenskega sklada, kamor bi vlada 
dodelila sredstva, ki jih ne dodelijo davkoplačevalci, 
in jih uporabila za povečanje zmogljivosti organizacij 
civilne družbe in infrastrukturnih organizacij.

Davčne spodbude za vlagatelje
Naložbe s socialnim učinkom so pomembno področje 
zanimanja, ki postaja vse večje. Vendar vlagatelji, tako kot 
pri svojih rednih poslovnih naložbah, še vedno pričakujejo 
dobiček . Tema trajnosti se pogosto dojema kot ločen del 
njihovega naložbenega portfelja, medtem ko je socialni 
vpliv še en element tveganja. Obenem startupi vse bolj 
poskušajo pridobiti sredstva za izvedbo svojih pobud, v katere 
je pogosto vtkana trajnost. Trenutni nabor davčnih olajšav 
za podjetja in posameznike, ki vlagajo v socialni vpliv, ne 
zadostuje.

 

Priporočilo:
Uvedba davčnih spodbud za vlagatelje, ki jih to 
področje zanima (npr. nižji davek pri izstopu), ki bi 
ublažile tveganje, povezano z vstopnimi ovirami, bi 
lahko pozitivno vplivala na njihovo dejavnost na tem 
področju in razširila obseg podpore startupom.
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Nizka pričakovanja s strani javnih 
institucij
Dostop do kapitala vedno predstavlja učinkovito motivacijo 
za družbeno-odgovorne pobude. Trenutno ni nobenih zahtev, 
priporočil ali preferenc javnih institucij (državni, EU-skladi) 
glede potencialnega družbenega učinka poslovnih subjektov, 
predvsem startupov, ki se financirajo z javnim denarjem. 
Hkrati javne ustanove takrat, ko želijo spodbuditi družbeni 
ali okoljski vpliv, ustvarjajo nove namenske mehanizme 
financiranja. Jasno je, da so v ozadju dobri nameni, vendar 
zaradi ločevanja namesto povezovanja družbenega vpliva 
s poslovanjem takšne dejavnosti ne spadajo v javno 
financiranje. Podoben položaj je tudi v zasebnem sektorju.

 
Priporočilo: 

Uvedba komponente družbenega vpliva kot zahteve 
v glavne mehanizme financiranja s strani javnih 
institucij (nacionalni, EU-skladi) za poslovne subjekte, 
startupe in vlagatelje. Vključitev te komponente v 
analizo vseh podjetij, podprtih z javnimi sredstvi. 

Neizkoriščen potencial socialnih 
podjetij
Koncept socialnih podjetij je v Sloveniji aktualna in široko 
obravnavana tema. Organizacijam s tem statusom je 
obljubljenih več ugodnosti, na primer rezerviran dostop 
do nekaterih javnih naročil ali do dodatnega financiranja 
Slovenske izvozne in razvojne banke (SID) in njenih finančnih 
posrednikov. Vendar večina teh prednosti v praksi ni bila 
v celoti izkoriščena. Poleg tega obstaja razdrobljenost 
institucionalnih in pravnih okvirov, v katerih socialna podjetja 
delujejo, kar jim otežuje krmarjenje v pravnem okolju. Skupaj 
s težavami pri dostopu do kapitala in potrebo po ponovnem 
investiranju celotnega dobička tak pravni okvir potencialne 
podjetnike učinkovito odvrača od ustanavljanja socialnih 
podjetij.

Priporočilo: 
Vzpostavitev enotne vstopne točke za socialne 
podjetnike v institucionalnem okviru. Povečanje 
dosega obstoječih javnih in zasebnih finančnih 
instrumentov za socialna podjetja ter vrst in 
raznolikosti finančnih mehanizmov, ki so na voljo 
socialnim podjetjem. Spodbujanje dostopa socialnih 
podjetij do trga glede javnih naročil. Ponovna 
opredelitev podobe socialnih podjetij, saj se pogosto 
dojemajo kot majhna podjetja, ki jih vodi izključno 
njihova filozofija, in ne kot potencialni partnerji pri 
poslovanju.

Davek na pridobitno dejavnost 
nepridobitnih organizacij
Krepitev zmožnosti in odpornosti socialnega sektorja je 
pomemben izziv za Slovenijo in celotno regijo SVE kot tako. 
Vodenje pridobitne dejavnosti, torej prodaja izdelkov in 
storitev, je pomemben steber, ki krepi stabilnost in sistemsko 
rast nepridobitnih organizacij. Veljavna zakonska ureditev 
določa 19-odstotni davek od dohodkov pravnih oseb na 
te dohodke. Slovenska zakonodaja izrecno zahteva, da 
nepridobitne organizacije plačujejo davek od dohodkov 
pravnih oseb iz pridobitne dejavnosti. Zato je treba voditi 
ločene bilance, računovodstvo in poročanje.

 

Priporočilo:
Ustvarjanje pravega pravnega okvira, ki lahko olajša 
rast pridobitne dejavnosti nepridobitnih organizacij; 
zakonodaja bi morala biti glede tega manj stroga. 
Vredno je pogledati rešitve, ki veljajo na drugih trgih 
Srednje in Vzhodne Evrope, kjer je dohodek, ustvarjen 
za pridobitno dejavnost, z določenimi omejitvami 
tega dohodka v skupnem prihodku nepridobitne 
organizacije, oproščen davka, dokler se uporablja za 
doseganje zakonskih ciljev organizacije.

V zakonu o javnem naročanju ni 
dodatnih spodbud za donatorje s 
statusom pravnih oseb
Podobno kot v drugih državah regije SVE trenutno tudi v 
Sloveniji na javnih razpisih ni posebnih socialnih meril, ki 
bi nagrajevala in s tem motivirala podjetja za donacije ali 
brezplačne storitve za svoje skupnosti. Za občine bi bila 
takšna rešitev priložnost za sodelovanje s podjetji, ki jim 
pomagajo skrbeti za njihovo lokalno skupnost. 

Priporočilo:
Uvedba dodatnih socialnih meril v zakon o javnem 
naročanju, ki bi nagrajevali korporativne donatorje z 
dodatnimi točkami ali drugo prednostno obravnavo na 
javnih razpisih. Vredno bi bilo razmisliti o neki obliki 
certificiranja podjetij, kot so standardi ISO, s katerimi 
bi lahko naročniki preverjali, ali izvajalec (podjetje) 
izpolnjuje takšna merila.
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