
Prednostna os 9: Socialna vključenost in zmanjševanje tveganja revščine

Prednostne naložbe Specifični cilji Višina sredstev 
2016-2023

Stanje črpanja
(do 31. 12. 2018)

9.1 Aktivno 
vključevanje, vključno s 
spodbujanjem enakih 
možnosti in dejavnega 
sodelovanja, ter 
izboljšanje zaposljivosti

9.2 Spodbujanje 
razpoložljivosti cenovno
dostopnih, trajnostnih in
visoko kakovostnih 
storitev, vključno z 
zdravstvenimi in 
socialnimi storitvami 
splošnega pomena

9.3 Vlaganje v 
zdravstveno in socialno 
infrastrukturo

9.4 Spodbujanje 
socialnega podjetništva 
in poklicnega 
vključevanja v socialna 
podjetja

9.5 Vlaganja v okviru 
strategij lokalnega 
razvoja, ki ga vodi 
skupnost

SC 1: Vzpostavitev 
celostnega modela 
socialne aktivacije 
SC 2: Opolnomočenje 
ciljnih skupin za 
približevanje trgu dela 
SC 3: Preprečevanje 
zdrsa v revščino oziroma 
socialno izključenost in 
zmanjševanje neenakosti 
v zdravju 

Pilotno preizkušeni 
pristopi za boljšo 
integracijo storitev 
dolgotrajne oskrbe

Izboljšanje kakovosti 
skupnostnih storitev 
oskrbe 

Povečati obseg dejavnosti
in zaposlitve v sektorju 
socialnega podjetništva 

Boljša gospodarska in 
socialna vključenost 
skupnosti na območjih 
LAS

EU: 227.559.403 
EUR
SLO: 56.889.887 
EUR

81 odločitev o 
podpori 
143,8 milijona evrov 
sredstev EU
63 % razpoložljivih 
sredstev EU

V okviru prednostne osi 9 je bilo v celotnem obdobju izvajanja OP EKP skupno 
izdanih 81 odločitev o podpori v skupni vrednosti skoraj 143,8 milijona evrov 
sredstev EU, kar je 63 odstotkov razpoložljivih sredstev EU. 

Realiziranih izplačil iz proračuna RS je bilo 27,8 milijona evrov dela EU, kar je 12 
odstotkov razpoložljivih sredstev EU.

Skupaj je bilo potrjenih 21 javnih razpisov, tri NPO za programe in 57 NPO za 
projekte.



Nosilec Potrjene operacije Vrednost 
operacij 
(EUR)

9.1 Aktivno vključevanje, vključno s spodbujanjem enakih možnosti in dejavnega sodelovanja ter 
izboljšanje zaposljivosti 

MDDSZ 1. JR-Prehod mladih s posebnimi potrebami na trg dela 
2. Razvoj in vzdrževanje aplikacije socialna aktivacija 
3. Projektno učenje mlajših odraslih (PUM-O)
4. JR-Razvoj in izvajanje dolgih programov socialne aktivacije ter 

povezovanje z zaposlitvenimi programi 
5. JR-Razvoj in izvajanje programov socialne aktivacije – 5. JR NOV 

NIO
6. JP-Razvoj in izvajanje kratkih programov socialne aktivacije 
7. Razvoj in vzpostavitev celovitega modela socialne aktivacije 
8. Vzpostavitev večnamenskih romskih centrov 
9. JR-Večgeneracijski centri za družine - po POGODBAH 
10. JR "Razvoj in izvajanje programov socialne aktivacije 

3.077.720,00
403.771,20

8.963.247,79
3.495.054,12

15.174.286,8
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450.808,08
6.575.982,74

817.576,77
6.899.804,15

967.200,00

MK 11. JR Jezikovna integracija ranljivih skupin govorcev v Republiki 
Sloveniji 

12. JR Večja socialna vključenost pripadnikov ranljivih družbenih 
skupin na področju kulture 

13. Vključujemo in aktiviramo! 

324.649,60
2.799.924,93

816.000,00

Uprava RS 
za izvrš. 
kazenskih 
sankcij 

14. Razvoj delovnih kompetenc zaprtih oseb 784.000,00

MZ 15. Dvig zdravstvene pismenosti 
16. Nadgradnja in razvoj preventivnih programov ter njihovo izvajanje 

v primarnem zdravstvenem varstvu in lokalnih skupnostih 
17. Celostna zgodnja obravnava otrok s posebnimi potrebami in 

njihovih družin ter krepitev kompetenc strokovnih delavcev 
18. Razvoj in nadgradnja mreže mobilnih enot za izvajanje 

preventivnih programov in programov zmanjševanja škode na 
področju prepovedanih drog 

19. Vzpostavitev projektne pisarne in organizacija ter izvajanje 
izobraževanj ter usposabljanj za izvajanje preventivnih programov 
in programov zmanjševanja škode na področju prepovedanih drog 

20. Uspešno vključevanje Romov v okolje - zdrav življenjski slog 
21. Vzpostavitev interdisciplinarnega celostnega pristopa k odkrivanju 

in podpori pri opuščanju tveganega in škodljivega pitja alkohola 
med odraslimi prebivalci Slovenije 

22. Model skupnostnega pristopa za krepitev zdravja in zmanjševanje 
neenakosti v zdravju v lokalni skupnosti 

900.000,00
9.198.433,59

1.531.029,76

1.508.819,68

303.599,10

47.999,99
4.800.000,00

2.389.018,41

MIZŠ 23. Spodbujanje socialne vključenosti otrok in mladih s posebnimi 
potrebami v lokalno okolje 

24. Skupaj za znanje - izvajanje aktivnosti podpornih mehanizmov 
pridobivanja znanja za pripadnike romske skupnosti 

25. Mreža strokovnih institucij za podporo otrokom s posebnimi 
potrebami in njihovim družinam 

26. Skupaj za znanje – izvajanje aktivnosti podpornih mehanizmov 
pridobivanja znanja za pripadnike romske skupnosti 

27. Zdrav življenjski slog 

1.514.692,17

2.477.172,87

3.199.757,94

2.768.880,00

5.020.000,44



9.2 Spodbujanje razpoložljivosti cenovno dostopnih, trajnostnih in visoko kakovostnih storitev, 
vključno z zdravstvenimi in socialnimi storitvami splošnega pomena
MDDSZ 1. JR-Razvoj skupnostnih programov in storitev za odrasle in otroke 

za samostojno življenje 
2. Razvoj pilotnih IKT projektov - podporne tehnologije in ambientalne

inteligence za podaljšanje samostojnega življenja 
3. Priprava podlag za izvedbo pilotnih projektov, ki bodo podpirali 

prehod v izvajanje sistemskega zakona o dolgotrajni oskrbi 
4. Vzpostavitev projektne enote za izvedbo deinstitucionalizacije 

6.267.998,40 

1.431.347,33

55.999,96

650.493,37

MZ 1. Informacijska podpora za izvajanje sistema dolgotrajne oskrbe 
2. Izvedba pilotnih projektov, ki bodo podpirali prehod v izvajanje 

sistemskega zakona o dolgotrajni oskrbi 
3. Prilagoditev in preoblikovanje obstoječih mrež institucionalnega 

varstva ter vstop novih izvajalcev za nudenje skupnostnih storitev 
in programov za starejše 

4. Model dolgotrajne oskrbe v skupnosti 

1.741.800,00
4.880.000,00

9.666.156,93

1.600.000,00

MIZŠ 5. Celostna obravnava otrok s čustvenimi in vedenjskimi motnjami v 
vzgojnih zavodih 

6. Strokovna podpora Celostni obravnavi otrok s čustvenimi in 
vedenjskimi motnjami v vzgojnih zavodih 

2.174.091,40
224.000,00

9.3 Vlaganje v zdravstveno in socialno infrastrukturo, ki prispeva k razvoju na nacionalni, regionalni in
lokalni ravni, zmanjšanju neenakosti pri zdravstvenem statusu, spodbujanje socialne vključenosti z 
lažjim dostopom do 

MDDSZ 1. Gradnja namestitvenih enot za starejše
2. Modernizacija mobilnih enot za podporo programom, namenjenih 

osebam iz druge prednostne naložbe te osi in drugimi različnimi 
oblikami zasvojenosti 

3. Pridobitev mreže namestitvenih enot ter dnevnih centrov
4. Projekt: Mreža socialnih storitev in medgeneracijsko sodelovanje 
5. Projekt: Bivalna enota za starejše, oblikovana po konceptu 4. 

generacije - gospodinjska skupnost (DRR Gorenjska)
6. Projekt: Vzpostavitev ustreznih pogojev za aktivno udeležbo 

nastanitve ranljivih skupin (DRR JV Slovenija)
7. Projekt: Skupnostni center Nova Gorica- II. Faza (DRR Primorska)

17.107.200,0
0

480.000,00

16.701.608,0
0

280.000,00
280.000,00

280.000,00

280.000,00
MZ 1. Modernizacija mobilnih enot za podporo programom, namenjenih 

osebam iz druge prednostne naložbe te osi in drugimi različnimi 
oblikami zasvojenosti 

2. Nadgradnja in razvoj preventivnih programov ter njihovo izvajanje 
v primarnem zdravstvenem varstvu in lokalni skupnosti - 
investicijski del 

3. Rehabilitacijski center Stara Gora 
4. Nadgradnja in razvoj preventivnih programov ter njihovo izvajanje 

v primarnem zdravstvenem varstvu in lokalnem okolju - 
informacijska podpora 

360.000,00

4.360.000,00

2.000.000,00
1.600.000,00

9.4 Spodbujanje socialnega podjetništva in poklicnega vključevanja v socialna podjetja ter socialnega 
in solidarnega gospodarstva, da bi vsem olajšali dostop do zaposlitve 

MDDSZ 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 

2. Podpora razvoju skupnostnih storitev in programov v socialnih 
podjetjih in vključevanju ciljnih skupin 

3. Učne delavnice 
4. Spodbude za zaposlovanje v socialnih podjetjih 
5. Aktivno in povezano za nova delovna mesta in vključujočo družbo 

»SOCIO LAB« 

40.000,00

5.446.920,00

11.437.363,5
2

2.347.074,00
1.279.895,84

MGRT 1. Mentorske sheme za ranljive skupine, zaposlene v socialnih 
podjetjih 

2.544.739,48
1.607.024,13



2. Mentorske sheme za ranljive skupine, zaposlene v socialnih 
podjetjih 2020-2022 

3. Transnacinonalnost na področju socialnega podjetništva 

155.021,60

9.5 Vlaganja v okviru strategij lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost 

MGRT 1. Javni poziv za izbor SLR in Javni razpis za izbor operacij LAS 28.156.964,6
8 

Vir:

Podrobnejši prikaz izvedbenega načrta Operativnega programa - 3. dopolnitev k 
8. spremembi (22. 11. 2018)

Poročilo o izvajanju evropske kohezijske politike 2014-2020, Cilj naložbe za rast in
delovna mesta, januar 2014-december 2018

http://www.eu-skladi.si/sl/dokumenti/inopi/sklep-inop-8-3-22-11-2018.pdf
http://www.eu-skladi.si/sl/dokumenti/inopi/sklep-inop-8-3-22-11-2018.pdf
http://www.svrk.gov.si/fileadmin/svrk.gov.si/pageuploads/kako_crpamo/Koriscenje_sredstev_EKP_14-20_do_konca_dec_2018.pdf
http://www.svrk.gov.si/fileadmin/svrk.gov.si/pageuploads/kako_crpamo/Koriscenje_sredstev_EKP_14-20_do_konca_dec_2018.pdf

