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SOCIALNO PODJETNIŠTVO

Čut za družbo
in ljudi
Socialno podjetništvo postaja
majhen, a pomemben del svetov-
nega gospodarstva, saj njegov
vpliv raste iz leta v leto. Pri nas je
od začetka leta pod okriljem gos-
podarskega ministrstva, področ-
je socialnega podjetništva pa je
eno od prednostnih področij vla-
de, ki jih je vključila med svoje
strateške projekte.
Gre za inovativno obliko podjet-
ništva z velikim čutom za družbo
in ljudi. Zelo pomembno in v os-
predju je, da ustvarja nova delov-
na mesta za ranljive skupine lju-
di in opravlja družbeno koristne
dejavnosti. V Evropi se je kon-
cept socialnega podjetništva pr-
vič pojavil konec 80. let v Italiji,
zares pa se je uveljavil leta 1990
z uveljavitvijo podjetniške dina-
mike. Socialnemu podjetništvu
je treba pripisati družbenopoli-
tični odgovor na krizo klasične-
ga tržnega podjetništva in siste-
ma tržne ekonomije.
V Sloveniji je prispevek social-
nega podjetništva k rasti BDP in
ustvarjanju delovnih mest okoli
štirikrat manjši kot v Evropski
uniji. Pri nas na področju social-
nega podjetništva dela okoli
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T
udi letos se obeta večdnevno
Martinovanje na Krasu.
Poskrbljeno bo tako za zabavo
kot kulinarično razvajanje in

seveda degustacijo kraških vin z
organiziranim avtobusnim prevozom
po odprtih kleteh.

Na Krasu je martinovanje velik dogo-
dek, zato so pripravili prireditev, ki bo
trajala več dni, in sicer od 7. do 15. no-
vembra. Potekali se bodo različni do-
godki, poskrbljeno bo za športne nav-
dušence, najmlajše, ljubitelje briškule
in za vse ljubitelje dobre kraške kapljice
in kuhinje. Martinovanje se bo zaključi-
lo z večernim koncertom glasbene sku-
pine Pop Design v šotoru v Sežani.

Organiziran brezplačni prevoz
od kleti do kleti
Osrednje Martinovanje na Krasu bo v so-
boto, 7. novembra. Veliko martinovanje se
bo pričelo ob 13. uri na kraški vinski cesti z
odprtjem vinskih kleti in tržnice na graj-
skem dvorišču v Štanjelu.
Vse degustacije bodo potekale s kuponi, ki
si jih bodo obiskovalci lahko priskrbeli na
infotočkah: Športni park Sežana, TIC Duto-
vlje, Hostel Pliskovica, grad Štanjel. Vred-
nost kompleta sedmih degustacijskih ku-
ponov je 10 evrov. Med vasmi, kjer so odpr-
te kleti, bo na dan prireditve organiziran
brezplačni avtobus. Z degustacijskimi ku-
poni boste prav tako lahko okušali jesenske
dobrote na različnih lokacijah po vaseh.
Dogajanje bo v času Martinovanja na Kra-

Tekaški pozdrav jeseni z
Martinovanjem na Krasu

su res pestro, med drugim se bodo v idilič-
nem grajskem okolju na grajskem dvorišču
gradu Štanjel predstavili kraški vinarji ob
pokušini domačih sirov in pršutov. Ponud-
bo bodo obogatili tudi vinarji s Krasa čez
mejo. Za posebno gurmansko izkušnjo pa
bodo poskrbeli domači gostinci. Ne bo ma-
njkal niti pečen kostanj in iz kotla na živem
ognju nekaj toplega na žlico.

Tek in pohod po Živem muzeju
Krasa
Isti dan, še pred uradnim začetkom Marti-
novanja na Krasu, bodo na svoj račun prišli
športni navdušenci. Ljubitelji pohodov se
bodo lahko podali po poteh Živega muzeja
Krasa, ki je od lani novost v turistično-re-
kreativni ponudbi Krasa.
Uro po odhodu pohodnikov se bodo ob 11.

uri na rekreativni tek podali tekači. Proga
bo dolga 9,4 kilometra in bo speljana po
asfaltnih in urejenih makadamskih kraških
cestah skozi Živi muzej Krasa iz Sežane v
Orlek in nazaj.
Kraške desetke se lahko udeležite kot po-
sameznik ali v skupini (skupina mora šteti
najmanj 10 tekačev), lahko pa se prijavite
tudi kot družina (kot družina štejejo trije
družinski člani, ki živijo na istem naslovu).
Elektronske predhodne prijave in vplačila
so možni do srede, 4. novembra 2015, do

24. ure. Tekli bodo tudi otroci, in sicer naj-
mlajši do 6. razreda na 400 metrov in otro-
ci od 7. do 9. razreda na 2500 metrov.
Omeniti velja, da bodo otroci, ki bodo star-
še pripeljali na Kras, imeli zagotovljeno bre-
zplačno varstvo s športnim programom.

Zavod za šport, turizem in prosti
čas Sežana
www.tekaskipozdrav.si; www.visitkras.info
05 731 01 28; 05 730 14 80
031 744 253

20.000 ljudi, kar pomeni približ-
no dva odstotka vseh zaposle-
nih; v državah Evropske unije z
razvitim socialnim podjetniš-
tvom pa se ta delež giblje med
šestimi in osmimi odstotki. V
Sloveniji so za socialno podjet-
ništvo predvideni viri financira-
nja sredstva kohezijske politike,
pa tudi iz državnega proračuna
(za problemska območja). Stra-
tegija do leta 2016 je narejena,
zagotavlja pa načrtovan razvoj
socialnega podjetništva. Prav ta-
ko je narejen program ukrepov
za izvajanje strategije, njegov na-
men pa je spodbujanje razvoja
socialnega podjetništva, poudar-
jajo na ministrstvu za gospodar-
stvo. Ocenjena vrednost sredstev
za izvajanje aktivnosti, ki so na-
menjena socialnim podjetjem, je
12,7 milijona evrov. Ker za so-
cialna podjetja klasična metoda
merjenja ekonomske donosnosti
ni ustrezna, se uporablja model
družbenih učinkov. Cilj social-
nega podjetništva je namreč vpli-
vati na spremembe v družbi in na
tak način doseči družbene učin-
ke, ki jih je treba ustrezno ovred-
notiti. (vl)

F
undacijo Vincenca Drakslerja za
odvisnike sta leta 2000
ustanovila Mestna občina Kranj
in Vincenc Draksler z namenom

pomagati nekdanjim odvisnikom od
prepovedanih drog in alkohola pri
reintegraciji v običajno življenje.

Draksler je fundaciji podaril posestvo v
Pristavi pri Tržiču, kjer so skupaj ob pomo-
či številnih donatorjev uredili reintegracij-
ski center, ki ponuja nastanitev in zunaj-
bivalno obravnavo nekdanjih odvisnikov.
Program reintegracije obsega tudi delov-
no rehabilitacijo, za kar pa v prvih letih

delovanja reintegracijskega centra niso
imeli najboljših pogojev. Zato se je vod-
stvo fundacije leta 2011 odločilo, da fun-
dacijo dodatno registrirajo v socialno
podjetje, tako je fundacija leta 2012 pos-
tala prvo socialno podjetje na Gorenj-
skem. Hkrati so začeli obnovo prostorov v
gospodarskem poslopju, kjer so danes
delavnice socialnega podjetja. Denar za
obnovo sta prispevala Vincenc Draksler in
Mestna občina Kranj. Uspelo jim je tudi
na razpisu za sredstva EU s projektom
Omamljen.si z delom, kar je omogočilo fi-
nanciranje prvih zaposlitev, nakup strojev
in opreme. V delovne procese socialnega
podjetja poleg bivših odvisnikov vključuje-

jo tudi invalide v zaposlitveni rehabilitaciji.
Glavna dejavnost socialnega podjetja je
zbiranje, obnova in prodaja predmetov, ki
jih ljudje kot odpadek pripeljejo v zbirne
centre. V fundaciji tem predmetom vdih-
nejo novo življenje. Tako nastanejo atrak-
tivni, unikatni izdelki, ki jih prodajajo v šti -
rih trgovinah, in sicer v starem delu Kra-
nja v Kr'Štacuni in zbirnem centru Komu-
nale Kranj na Zarici, v Pristavi pri Tržiču,
kjer so poleg trgovine tudi delavnice so-
cialnega podjetja, kjer vam ponujajo še
popravilo ali obnovo pohištva ter šivanje
unikatnih oblačil, večinoma iz tekstila
»reuse«, ter v Štacuni Brvač v zbirnem
centru Komunale Radovljica. S tem dajejo
velik prispevek k varovanju okolja, saj so
zbrali že več kot 80 ton še uporabnih od-
padkov. Več informacij o fundaciji si lahko
preberete na njihovi spletni strani
www.omamljen.si.

PRVO SOCIALNO PODJETJE NA GORENJSKEM

Fundacija Vincenca Drakslerja
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