
PODPORA RAZVOJU SKUPNOSTNIH PROGRAMOV IN 

STORITEV V SOCIALNIH PODJETJIH  

1. Analiza stanja na področju skupnostnih storitev in    

programov ter ugotavljanje potreb ciljnih skupin in 

uporabnikov storitev za razvoj modela vzdržnega socialnega 

podjetništva na tem področju 

 

 

Vrednost: 100.000 EUR 

Obdobje izvajanja: avgust 2016 – marec 2017 



CILJI: 

- pridobiti relevantne informacije za lažje odločanje o vsebini operacij za spodbujanje 
socialnega podjetništva na področju skupnostnih storitev in programov 

-     identificirati skupnostne storitve in programe, ki še niso razviti, pa bi jih uporabniki 
potrebovali in bi omogočali trajnostni obstoj socialnih podjetij 

-  posredno– spodbujanje zaposlovanja ranljivih skupin 

 

PREDVIDENE AKTIVNOSTI V OKVIRU OPERACIJE: 

- pregled skupnostnih oblik socialnovarstvenih programov in storitev v Sloveniji in tujini 
ter primeri dobrih praks 

- analiza uporabnikov in konkurence v Sloveniji, vključno z ugotavljanjem potreb 
uporabnikov 

- identifikacija priložnosti za trajnostni razvoj skupnostnih storitev in programov v 
socialnih podjetjih – nadgradnja oz. dopolnitev javne službe 

- identifikacija sistemskih ovir za razvoj skupnostnih oblik in programov v socialnih 
podjetjih 

- izvedba 12 regijskih posvetov – predstavitev rezultatov analize, izmenjava mnenj in 
stališč  

 



2.   Podpora razvoju skupnostnih storitev in programov v socialnih podjetjih in 

vključevanju ciljnih skupin 

 

Vrednost: 8.700.000,00 EUR 

Obdobje izvajanja: januar 2018 – september 2023 

 

Namen: 

Na osnovi analize pridobljenih informacij podpreti socialna podjetja, ki izvajajo 

skupnostne storitve in programe 

 

Cilj: 

V obeh kohezijskih regijah podpreti socialna podjetja, ki izvajajo skupnostne 

storitve in programe in zaposlovanje ranljivih skupin 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Javni razpis  

“Učne delavnice” 
Javni razpis se bo izvajal v okviru:  

Operativnega programa za izvajanje Evropske 
kohezijske politike v obdobju 2014 - 2020, in sicer: 

 

9. prednostne osi: Socialna vključenost in 
zmanjševanje tveganja revščine. 

9.4. prednostne naložbe: Spodbujanje socialnega 
podjetništva in poklicnega vključevanja v socialna 

podjetja ter socialnega in solidarnega gospodarstva, 
da bi vsem olajšali dostop do zaposlitve. 

9.4.1. specifičnega cilja: Povečati obseg dejavnosti 
in zaposlitve v sektorju socialnega podjetništva. 

 
 



Financiranje javnega razpisa: 

 

• sofinanciran iz sredstev ESS v obeh 
kohezijskih regijah (KRZS in KRVZ). 

 

• Predvidena sredstva za celotno obdobje 
izvajanja operacije:  

19.500.000,00 EUR od tega:  
ESS EU: 15.600.000,00 EUR in  

ESS SLO: 3.900.000,00 EUR. 

 



• Začetek upravičenih stroškov 

– September 2016 

• Konec upravičenih stroškov  

– Oktober 2022 

 



  

Aktivnosti:  

 
• Vključevanje ranljivih skupin v socialna 

podjetja, 

• Izvajanje učnih delavnic v socialnih 

podjetjih tipa B. 

 



Namen projektov: 

• izbor projektov “Učnih delavnic” po 

posameznih regijah, v povezavi z 

deficitarnimi poklici na posameznem 

območju, 

• spodbujanje razvoja dejavnosti že 

obstoječih socialnih podjetij. 

 



Namen projektov je tudi: 

• seznanjanje s potenciali razvoja socialnega 
podjetništva v vsaki od statističnih regij znotraj 
obeh kohezijskih regij, 

• učenje oblikovanja poslovnih idej, načrtov in 
vzdržnega poslovodenja socialnega podjetja, 

• usposabljanje ranljivih skupin (brezposelni, 
NEET) v okviru socialnih podjetij tipa B za 
zaposlitev v deficitarnih poklicih. 

 



Upravičenci na javnem razpisu:  

 

• socialna podjetja  

 



  
Ciljne skupine: 

 
 

• ranljive skupine brezposelnih oseb, 

• osebe, ki bodo zaključile programe 

socialne aktivacije. 

 



Kazalniki učinka: 
 

• Število vključenih oseb v KRVS: 550 

• Število vključenih oseb v KRZS: 450 

 


