
 
Nova Gorica, 15. april 2015 

Podporni programi spodbujanja 

socialnega podjetništva in lokalnega 

razvoja, ki ga vodi skupnost 



    STRATEŠKI PROJEKT VLADE RS: Projekt št. 9: Spodbujanje 

razvoja socialnega podjetništva, zadružništva in ekonomske 

demokracije 

Podporni programi spodbujanja socialnega podjetništva:  

- Podpora MSP v okviru 3. prednostne osi OP EKP (podpora 

socialnim podjetjem - MGRT) 

- Podpora v okviru 9. prednostne osi – socialna vključenost 

(socialno podjetništvo v pristojnosti MDDSZE in CLLD) 

- Podpora socialnemu podjetništvu v okviru prednostnega 

področja 6. A (Podpora za naložbe v vzpostavitev in razvoj 

nekmetijskih dejavnosti)  

- “podjetniški koncept” socialnega podjetništva: socialna podjetja  

morajo ustvarjati dobiček ter si zagotoviti lastne podjetniške vire 

financiranja, vendar pa je njihov primarni motiv ustvarjanje v dobrobit 

družbe in okolja in ne povečevanje finančne (kapitalske) moči lastnika 

 

STRATEŠKI PROJEKT VLADE RS 



Da bo mogoč resnični razvoj socialnega podjetništva in približevanje 

praksam in dvigu zaposlenosti v tem sektorju, je Vlada RS s 

1.1.2015 prenesla področje socialnega podjetništva na MGRT.  

 

V Sloveniji bomo krepili socialno podjetništvo, kot sektor, ki podpira 

inovativnost in ustvarjalnost, razvija in udejanja inovativne storitve in 

proizvode, ki predstavljajo družbene inovacije ter krepi socialni 

kapital in ustvarja nova delovna mesta za različne skupine 

prebivalstva v lokalnih okoljih. 

 

MGRT bo tako izvajal ukrepe spodbujanja socialnih podjetij z 

opredelitvijo celovitega pristopa k nastanku, razvoju in rasti socialnih 

podjetij ter krepitvi podpornega okolja za njihovo delovanje.   

Ostali ukrepi iz naslova strateškega projekta, ki sodijo v okvir 

pristojnosti MGRT: Ukrepi zadružništva kot del gospodarske politike 

z vključenim socialnim učinkom in ukrepi ekonomske demokracije 

kot horizontalna usmeritev RS. 

POLITIKA SOCIALNEGA PODJETNIŠTVA 



  
Opis ukrepa:  

- ukrep podpore socialnim podjetjem, namenjen vzpostavitvi novih poslovnih 

modelov podjetij, ki skozi partnerstva oziroma mrežno organiziranost 

poslovnega procesa dosegajo učinkovito uporabo sredstev in znanja ter s 

tem ustvarjajo večjo družbeno blaginjo za posamezne segmente ciljnih 

skupin, ki jim je ukrep namenjen. 

Namen ukrepa:  

- podpora pri ustanovitvi, razvoju in rasti socialnih podjetij ter krepitev 

njihovega podpornega okolja s ciljem  zagotoviti identificiranim ciljnim 

skupinam bodisi boljše proizvode/storitve, bodisi boljšo dostopnost le-teh, 

bodisi dostopnost le-teh po nižji ceni in s tem ohranjanje njihove družbene  

blaginje na ustrezni ravni. 

Način izvedbe ukrepa:  

-    z oblikovanjem partnerstev za dosego ciljev družbene blaginje;  

- s spodbujanjem ustanavljanja, rasti in razvoja socialnih podjetij, skupaj z 

aktivnostmi krepitve njihovega podpornega okolja in posledično družbene 

odgovornosti podjetij 

Način financiranja: nepovratni viri (subvencije) in povratni viri (krediti, 

subvencije obrestne mere, garancije in ostali alternativni finančni 

instrumenti – etične banke); 

 

 

 

Ukrep socialnega podjetništva na MGRT 



Vprašanja, ki jih naslavljamo:  

• opredelitev proizvoda/storitev, ki ga socialno podjetje 

ponuja oziroma storitve, ki jo socialno podjetje izvaja; 

• prispevek inovativnega poslovnega modela za 

ustvarjanje socialne dodane vrednosti;  

• opredelitev ciljev doseganja socialne dodane vrednosti  

• Vključevanje komplementarnih poslovnih partnerjev v 

poslovni model;  

• Vzpostavitev mreže z dobavitelji in ostalimi partnerji, ki 

jih je mogoče vključiti v preoblikovanje poslovnega 

procesa 

• zagotovitev ustreznih finančnih virov (finančnih 

instrumentov) za vključene partnerje oziroma deležnike 

Ukrep socialnega podjetništva na MGRT 

 



Rezultati, ki jih želimo doseči v okviru CLLD so: 
 ustvarjanje pogojev za nova delovna mesta;  
 povečanje socialne vključenosti preko spodbujanja inovativnih partnerstev; 
 varovanje okolja. 

Koga naslavljamo? 

- razvojne izzive, kot so visoka brezposelnost in  

- pomanjkanje delovnih mest na upravičenih področjih za izvajanje, tudi na  
problemskih območjih, kjer je stopnja registrirane brezposelnosti še višja in kjer so 
še posebej prizadete ranljive skupine prebivalstva.  

Zakaj? 

- šibka podjetniška iniciativa,  

- pomanjkanje ustrezne stopnje inovativnosti in  

- slabo razvito podporno okolje.  
Upravičena območja  v okviru ESRR:  
- Manjša mesta in urbana območja;  
Neupravičena :  
- Mestna naselja v mestnih občinah in (iz ESRR) tudi podeželska območja, ki nimajo 

mestnih funkcij 
 
 
 

CLLD – del ESRR 



Ustvarjanje delovnih mest:  

•Ukrep 1: Spodbujanje podjetniških aktivnosti in inovativnih razvojnih 
partnerstev: podpora aktivnostim za povečanje podjetnosti, ustvarjalnosti in 
inovativnosti  ter aktivnosti, ki bodo prispevale k ustvarjanju pogojev za 
izvajanje podjetniških iniciativ (npr: vzpostavitev neformalnih mrež za 
spodbujanje podjetništva - predvsem socialnega podjetništva, MSP, razvoj 
ponudbe lokalnih proizvodov in storitev v upravičenih območjih, aktivnosti za 
oživljanje vaških in mestnih jeder ipd). 
  

Večja vključenost ranljivih skupin:  

Ukrep 2: Krepitev sodelovanja z institucionalnim okoljem za povečanje 
socialne vključenosti: podpora aktivnostim, ki bodo prispevale k  aktivaciji 
deležnikov v povezavi z institucionalnim okoljem v navezavi na obstoječo 
socialno infrastrukturo na lokalni in regionalni ravni za namen povečanja 
socialne vključenosti (npr. intervencijsko delo z mladimi, inovativna 
partnerstva za oblikovanje mreže storitev za starostnike in spodbujanje 
ukrepov aktivnega staranja, ipd). 

CLLD – del ESRR - ukrepi 

 



 Ukrep 3: Povečanje dostopnosti do storitev na lokalni ravni in 
odpravljanje revščine: podpora aktivnostim, ki bodo prispevale k  
zmanjšanju tveganja revščine in povečanju kakovosti življenja v 
upravičenih območjih (npr.: spodbujanje zdravega in aktivnega 
življenjskega sloga, co-housing in stanovanjske kooperative ter 
vzpostavljanje participativnih proračunov lokalnih skupnosti, ipd). 

 

Varstvo okolja in ohranjanje narave  

 Ukrep 4: Izboljšanje stanja okolja:  podpora aktivnostim za izboljšanje 
stanja okolja, zmanjševanje emisij toplogrednih plinov, podpora 
ustanavljanju nizko-ogljičnih skupnosti in skupnosti brez odpadkov (npr.: 
manjše prenove degradiranih in industrijskih območjih in t.i. brownfield 
investicije, vlaganje v infrastrukturo manjšega obsega, obnova sistema 
tematskih poti in spremljajoče infrastrukture, aktivnosti za pospeševanje 
urbane trajnostne mobilnosti in energetske učinkovitosti, izobraževanje, 
usposabljanja in dvig osveščenosti lokalnega prebivalstva, ustvarjanje 
zelenih delovnih mest ipd).  

 

CLLD – del ESRR - ukrepi 



•Metodologija razlikuje fiksni in variabilni del, in sicer fiksni del neposredno povzema 
kategorizacijo iz naslova SPRS, variabilni del pa opredeljuje dve kategoriji, in sicer 
območja, primerljiva s funkcionalnimi urbanimi območji, ki so opredeljena v razmerju 
do mestnih občin in pri katerih ne upoštevamo podeželskih naselij ter ostala urbana 
območja, ki jih lahko uvrščamo med urbana območja, vendar pa niso kategorizirana v 
SPRS;  

•Fiksni del zajema: središča regionalnega pomena, medobčinska središča in somestja;  

•Variabilni del zajema: območja, primerljiva s »funkcionalnimi urbanimi območji« in 
ostala urbana območja, ki jih SPRS ne zajema, v to skupino pa sodijo tako urbana 
naselja, kot tudi nemestna naselja v mestnih občinah, ki imajo nekatere mestne 
funkcije.  

Fiksni del: 242.000 + (242.000*število somestij*0,20 + 242.000*število medobčinskih 
središč *0,30 + 242.000*število regionalnih središč*0,10)  

Variabilni del: 138.000 + (138.000*število funkcionalnih urbanih območij*0,10 + 
138.000*število ostalih urbanih območij*0,30) 

Obseg sredstev SLR/LAS = fiksni del + variabilni del 

CLLD – del ESRR - metodologija 



 
 

Hvala za pozornost! 

Mag. Nena Dokuzov, Ministrstvo za gospodarski razvoj in 

tehnologijo 

Nena.Dokuzov@gov.si 

 


