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Cilj vladnega strateškega projekta je sektor 
SOCIALNE EKONOMIJE:  
socialnega podjetništva, zadružništva, tretjega 
sektorja (NVO) in invalidskih podjetij v Sloveniji 
razviti na primerljivo EU raven.  
 

V naslednjih desetih letih iz 

- 0,7% delovnih mest in 1% BDP na 

- 6,5% delovnih mest in 7% k BDP – povprečje 
28 držav članic Evrospke unije.  



V sklopu vladnega stratešega projekta 
delujejo projekte skupine za: 
  
1. Socialno podjetništvo 
2. Zadružništvo  
3. Ekonomsko demokracijo 
4. Inštitucije znanja na področju socialne 
ekonomije 
5. Finančno podporno okolje  
6. Prekarne oblike na trgu dela  
7. Kreativne industrije  
8. Invalidska podjetja in zaposlitvene centre 



Aktivnosti: 
 
 - Sistemska ureditev in integracija socialne ekonomije v 
vse ključne dokumente za pospeševanje podjetništva. 
 
- Umestitev socialne ekonomije v programske dokumente 
izvajanja Evropske kohezijske politike v Sloveniji v finančni 
perspektivi 2014-2020 
  
- Priprava sprememb Zakona o socialnem podjetništvu in 
Zakona o zadrugah 
 
- Priprava Strategije razvoja socialne ekonomije in 
ekonomske demokracije od 2017 do leta 2027. 

 

 
 



Aktivnosti: 
  

- Podpora vzpostavitvi podpornega okolja in mentorskih 
programov za socialna podjetja. 
 
- Podpora socialnim podjetjem v zagonski - start up fazi. 
 
- Podpora  “učnim” socialnim podjetjem za usposabljanje  

ranljivih skupin na trgu dela (deficitarni poklici, ...) 
 

- Podpora izvajanju  progamov socialnega vključevanja in 
deinstitualizacije s strani socialnih podjetij 

 
- Podpora razvoju socialnega podjetništva na podeželju  
 



Aktivnosti: 
  

- Oblikovanje finančnih instrumentov za socialna 
podjetja – dostop do kreditov za financiranje razvojne 
faze  
 

- Sprememba Zakon o javnem naročanju – pridržana 
javna naročila za socialna podjetja 

 
- Promocija storitev in izdelkov socialnih podjetij s 

kampanjo “Kupujmo z družbenim učinkom” 
 

- Podpora vzpostavljanju zadružnim poslovnih modelov 
za razvoj poslovnih procesov višanja energetske in 
snovne učinkovitosti (energetske zadruge) 
 



Potrošniške in prehranske zadruge: poštena 
trgovina, lokalna prehranska samooskrba,  

Storitvena socialna podjetja: socialno-varstveni 
programi, pomoč na domu, medgeneracijski 
centri, zdravstveno-oskrbovalna dejavnost,.. 

Stanovanjske zadruge: neprofitna najemna 
stanovanja.. 

Turistične zadruge: poslovno povezovanje 
lokalnih turističnih ponudnikov, trženje, 
racionalizacija poslovanja,.. 

Področja razvoja socialnih podjetij  



Obrtniške, rokodelske in kreativne zadruge: 
povezovanje za skupen nastop na trgu, … 

Energetske zadruge – obnovljivi viri energije 
(sonce, voda, veter, biomasa) 

Delavske zadruge – zagon zdravih jeder 
podjetij, delavski prevzemi podjetij,.. 

Mladinske zadruge – zaposlovanje mladih 

Zadruge za trajnostno mobilnost – car 
sharing,… 

Področja razvoja socialnih podjetij  



Hvala za pozornost ! 
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