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Operativni programi nove finančne perspektive EU za področje 

socialne ekonomije
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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.



Socialno podjetništvo v Sloveniji

• Zakon o socialnem podjetništvu (1.1.2012), cilj: 
umestitev socialnega podjetništva v vse gospodarske 
sektorje ter tako omogočiti njegov razvoj 

 Svet za socialno podjetništvo

 Strategija razvoja socialnega podjetništva (osnutek, 
potrditev na vladi), 3 strateški cilji: povečanje 
prepoznavnosti so.p, podporno okolje za so.p, 
spodbujanje zaposlovanja RCS za trgu dela



Program ukrepov za izvajanje Strategije
(izvedbeni dokument Strategije), nabor 
konkretnih ukrepov za izvedbo Strategije, 
nosilci ukrepov, obseg finančnih sredstev in RS 
in EU

Uredba o določitvi dejavnosti so.p

Evidenca so.p (8 oz. 9)



• Evropski socialni sklad (ESS)

Ustanovljen za zmanjševanje razlik v bogastvu in
življenjskih standardih v državah članicah EU oz.
regijah.

 Spodbuja gospodarsko in socialno kohezijo,
predvsem s spodbudami za zaposlovanje.

 Spodbuja in financira prilagoditev evropske delovne

sile na nove, globalne izzive.



• JR za spodbujanje razvoja so.p (2009), 9 
izbranih upravičencev, 2 milj. EUR, 100 RSC 
usposabljanje, 30 zaposlitev.

• JR za spodbujanje razvoja so.p (2012), 17 
izbranih upravičencev, 4,5 milj. EUR, 165 RSC 
usposabljanje, 60 zaposlitev.

• Odprt razpis MGRTja za so.p. v Pomurju, 1,5 
milj. EUR do leta 2015



EU okvir 2014-2020

• Zmanjšanje celotnega finančnega okvira za 3,5% (960 
milijard EUR)

• Tematsko osredotočenje: z omejenimi sredstvi doseči 
največji učinek, npr. 20% ESS za spodbujanje soc. 
vključevanja in boja proti revščini

• Usmerjenost v rezultate: 2019 pregled izvedbe 
rezultatov, 7% budgeta rezerviranega in se šele takrat 
dokončno dodeli

• Zaustavitev izplačil, če ne bo rezultatov, finančne 
korekcije ob nedoseganju rezultatov



EU okvir 2014-2020
• SLO ohranila položaj neto prejemnice sredstev 

iz proračuna EU, vendar nižja intenzivnost 
pomoči (25%) zaradi višje stopnje razvitosti kot 
v prejšnjem obdobju, 2,9 milijard EUR

• 2 teritorialni enoti: 

V SLO isto, ne dosega 75% razvitosti EU, 

Z SLO presegla to vrednost razvitosti in ne 
spada več med manj razvite regije, izgubila 
polno upravičenost do strukturnih skladov.





Strateški in izvedbeni dokumenti 2014-

2020 v SLO

• Strategija razvoja Slovenije 2014-2020, krovni 
dokument, opredeljuje vizijo SLO do leta 2020, 
temeljne usmeritve in ukrepi za realizacijo

• Prioritete: znanje, podjetnost, zeleno, 
vključujoča družba in učinkovit javni sektor in 
pravna država 

• Nameniti 50% vseh razpoložljivih sredstev



• Program državnih razvojnih prioritet in 
investicij (DRPi)
Izvedbeni načrt Strategije, vsebinsko definira 

in finančno ovrednoti razvojne prioritete, opisi 
ukrepov, projektov, podlaga za načrtovanje 
javnih financ,

• Na ravni EU mora SLO sprejeti partnerski 
sporazum, operativni programi za črpanje EU 
sredstev (ključni),



• Nadaljnje aktivnosti:
Potrditev osnutka izhodišč Strategije razvoja 

SLO na Vladi RS,
Tematske delavnice po prioritetah razvoja do 

leta 2020
Javne obravnave DRPi-ja v aprilu in maju 2013 

(podjetnost, znanje, zeleno (23.4.), vključujoča 
družba (8.5.), učinkovit javno sektor (18.5), 
zaključna (30.5.)


