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Projekt »Slovenija znižuje CO2: dobre prakse« izvaja Umanotera, Slovenska fundacija za trajnostni razvoj. Projekt je ena izmed 

akcij partnerstva na področju komuniciranja evropskih vsebin med Evropsko komisijo, Vlado Republike Slovenije in Evropskim 

parlamentom. Vsebine, objavljene v zvezi s projektom, ne predstavljajo uradnega stališča Evropske komisije,Vlade Republike 

Slovenije ali Evropskega parlamenta.



Tipi socialnih podjetij

• Socialna podjetja tipa A: glede na področje 
zadovoljevanja socialnih potreb z naštevanjem 
družbeno koristnih dejavnosti oziroma 
področij

• Socialna podjetja tipa B: glede na uporabnike -
organizacije, ki vključujejo težje zaposljive 
skupine

• Socialna podjetja tipa A: glede na področje 
zadovoljevanja socialnih potreb z naštevanjem 
družbeno koristnih dejavnosti oziroma 
področij

• Socialna podjetja tipa B: glede na uporabnike -
organizacije, ki vključujejo težje zaposljive 
skupine



Tip B - zaposlovanje ranljivih skupin ljudi

– invalidi (ugotovljeno z odločbo),

– brezposelne osebe z ugotovljeno zaposlitveno oviranostjo
ali z ugotovljenim upadom delovnih sposobnosti

– dolgotrajno brezposelne osebe, brez zaposlitve 24 
mesecev ali več

– iskalci prve zaposlitve - po zaključku izobraževanja, z 
univerzitetno visokošolsko ali višjo strokovno izobrazbo,  
po pripravništvu ali ko jim je prenehal status mladega 
raziskovalca in so na Zavodu Republike Slovenije za 
zaposlovanje prijavljene več kot 6 mesecev, 



Tip B - zaposlovanje ranljivih skupin ljudi

– težje zaposljive (brezposelne) osebe:

– nad 55 let starosti,

– pripadniki romske skupnosti,

– mladoletne osebe brez zaključenega osnovnega ali nižjega 
poklicnega izobraževanja ali z osebnostnimi težavami,

– osebe v prvem letu po prestani kazni zapora, oziroma v 
času pogojnega odpusta, 

– begunci, vključeni v programe integracije, 

– osebe v programu ali v enem letu po zaključku programa 
zdravljenja odvisnosti od alkohola ali drog,

– brezdomci 



Zakonske spodbude 
za zaposlovanje

• invalidi: finančne spodbude, kot jih za 
invalide določa poseben zakon

• Subvencije plače ter druge oblike pomoči za 
prikrajšane in resno prikrajšane delavce 
skladno z uredbo Komisije (ES) 800/2008



Razpisi MDDSZ

• v letu 2009 prvi razpis za spodbujanje razvoja 
socialnega podjetništva.
- 2 milijona EUR

• 2012 drugi razpis 
– 4.500.000 EUR.

– Cilj: podpreti projekte, ki bodo vključili osebe iz 
ranljivih ciljnih skupin ter jim zagotovili zaposlitev za 
najmanj 18 mesecev za nedoločen ali določen čas s 
polnim ali polovičnim delovnim časom.



Rezultati razpisa pri zaposlovanju

• Prvi razpis:

– usposobili 102 osebi iz ranljivih ciljnih skupin

– zaposlitev za polni delovni čas za obdobje najmanj enega leta -
zaposlenih 30 oseb iz ranljivih ciljnih skupin. 

• Drugi razpis: 

– usposabljanje 165 oseb, 

– Zaposlitev za 60 oseb iz naslednjih ranljivih ciljnih skupin: starejši 
od 50 let, mladi brez ali z nizko stopnjo izobrazbe, Romi, 
migranti in begunci, invalidi, bivši odvisniki, obsojenci in 
brezdomne osebe.



Aktivna politika zaposlovanja

• Programi spodbujanja zaposlovanja v nevladnih organizacijah, ki naj bi 
predstavljale bodoče možne nosilce socialnega podjetništva v Sloveniji:
– Javna dela program namenjen delovni in socialni aktivaciji težje 

zaposljivih oseb pri neprofitnih izvajalcih programov javnih del 
/delodajalcih. Z izvajanjem vsebin programov javnih del v javno dobro 
na različnih področjih (kmetijstva, izobraževanja, naravovarstva in 
komunale, kulture, socialnega varstva in tudi na področju razvojnih 
programov) se profilirajo bodoča socialna podjetja in njihove 
dejavnosti.  

– Program »Priložnost zame« - javno povabilo namenjeno neprofitnim 
delodajalcem za spodbujanje zaposlovanja po predhodnem delovnem 
preizkusu 
• v letu 2011 se je v tem programu zaposlilo 77 dolgotrajno 

brezposelnih oseb.
• za obdobje 2012–2013 je na voljo skupaj 3,9 milijona EUR za 

okvirno 455 brezposelnih.



Aktivna politika zaposlovanja

– Program »Priložnost zame« - javno povabilo namenjeno 
neprofitnim delodajalcem za spodbujanje zaposlovanja po 
predhodnem delovnem preizkusu 

• v letu 2011 se je v tem programu zaposlilo 77 
dolgotrajno brezposelnih oseb.

• za obdobje 2012–2013 je na voljo skupaj 3,9 milijona 
EUR za okvirno 455 brezposelnih.



Potencial nastajanja novih delovnih 
mest v okviru socialnega podjetništva

• Število novih delovnih mest v okviru socialnega podjetništva 
bo odvisno od vsebine ukrepov za spodbujanje ustanavljanja 
in razvoja socialnega podjetništva ter od obsega sredstev 
proračuna RS in sredstev kohezijske politike, ki jih bodo 
resorna ministrstva namenila za izvedbo ukrepov Programa. 


