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Računsko sodišče je revidiralo aktivnosti ministrstva, pristojnega za spodbujanje socialnega podjetništva, 
povezane z javnim razpisom iz leta 2009 in javnim razpisom iz leta 2012, ter ocenilo uspešnost 
in učinkovitost ministrstva pri načrtovanju, izvajanju ter nadziranju obeh javnih razpisov. Ministrstvo za 
delo, družino in socialne zadeve (v nadaljevanju: ministrstvo) je z dnem 14. 3. 2013 na podlagi Zakona 
o spremembah in dopolnitvah Zakona o Vladi Republike Slovenije (ZVRS-G) nadaljevalo z delom kot 
Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti. Na podlagi Zakona o spremembah in 
dopolnitvah Zakona o Vladi Republike Slovenije (ZVRS-H) je 16. 12. 2014 del delovnega področja 
Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti prešel v pristojnost Ministrstva 
za gospodarski razvoj in tehnologijo. 
 
Ministrstvo je pri načrtovanju obeh javnih razpisov, prek katerih je dodeljevalo sredstva za sofinanciranje 
socialnega podjetništva, predvidelo določljive, izvedljive in merljive cilje, ki so bili pomembni in časovno 
opredeljeni, vendar pa ni bilo mogoče ugotoviti, ali je pri načrtovanju preverilo njihovo uresničljivost.  
 
Pri načrtovanju ciljev je ministrstvo predvidelo spremljanje in analiziranje uresničevanja ciljev obeh javnih 
razpisov z uporabo kazalnikov. Ministrstvo po dokončanju javnega razpisa iz leta 2009 ni analiziralo, 
ocenilo in pripravilo končnega poročila ter izdelalo ocene izvedbe javnega razpisa kot povratne analize 
o doseganju ciljev glede na predvidene učinke usposabljanja in zaposlovanja v pilotnih projektih pri 
izbranih uporabnikih, ki so prejeli sredstva od ministrstva.  
 
Na podlagi podatkov ministrstva in kazalnikov za pregled uresničevanja ciljev je računsko sodišče ocenilo, 
da so bili pri javnem razpisu iz leta 2009 cilji glede števila projektov, vključenih oseb v usposabljanje in 
zaposlitve oseb iz ranljivih ciljnih skupin le delno doseženi, saj je bilo v usposabljanje vključenih 
69 odstotkov predvidenega števila oseb, za katere naj bi s projekti zagotovili usposabljanje, zaposlitev pa je 
bila zagotovljena za 81 odstotkov načrtovanega števila oseb iz ranljivih ciljnih skupin. Na podlagi 
podatkov ministrstva, poročil in kazalnikov za javni razpis iz leta 2012 je računsko sodišče za izbrane 
projekte, ki bodo potekali do julija 2015, ugotovilo, da so se zastavljeni cilji uspešno uresničevali, saj so bili 
vsi realizirani kazalniki večji od načrtovanih.  
 
Računsko sodišče je ocenilo, da je bilo ministrstvo pri načrtovanju in izvajanju obeh javnih razpisov delno 
uspešno, saj ciljev ni načrtovalo na podlagi ugotovljenih potreb delodajalcev na trgu, ni predvidelo ciljnih 
rezultatov zaposlovanja in usposabljanja na podlagi sofinanciranja za oba javna razpisa v daljšem 
časovnem obdobju ter ni izdelalo evalvacije doseganja ciljev kot povratne analize zaključenega javnega 
razpisa iz leta 2009. 
 
Glede učinkovitosti poslovanja pa je računsko sodišče ugotovilo, da ministrstvo javnih razpisov 
ni načrtovalo v sodelovanju z ministrstvom, pristojnim za gospodarstvo, s čimer bi zagotovilo ustrezna 
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ekonomska, finančna in tržna znanja za določitev predmeta javnega razpisa in pogojev ter meril za izbiro 
projektov, kar bi omogočilo učinkovitejše doseganje ciljev obeh javnih razpisov. Ministrstvo tudi 
ni izdelalo ustrezne ocene izvajanja javnega razpisa iz leta 2009 oziroma ni dovolj podrobno in zavezujoče 
določilo metodoloških podlag in kazalnikov za merjenje in analiziranje doseženih ciljev in učinkov. 
Ministrstvo zato ni pridobilo ustreznih povratnih informacij o učinkovitosti izvedenega javnega razpisa ter 
o ustreznosti, učinkovitosti, uspešnosti in vzdržnosti projektov, ki so bili sofinancirani, na podlagi česar bi 
lahko bolje načrtovalo javni razpis v letu 2012 in nadaljnje ukrepe in aktivnosti za spodbujanje socialnega 
podjetništva.  
 
Ministrstvo tudi ni opredelilo načina ocenjevanja meril in podmeril za ocenjevanje vlog v javnem razpisu 
iz leta 2009, zato ni bilo mogoče ugotoviti, ali so bile prijave ocenjene tako, da bi bilo z izbranimi projekti 
mogoče v največji meri doseči cilje javnega razpisa. Točkovanje meril in podmeril je bilo zato odvisno od 
subjektivne presoje članov strokovne komisije. Ministrstvo tudi pri javnem razpisu iz leta 2012 v razpisni 
dokumentaciji ni opredelilo načina ocenjevanja vlog. S kasnejšo izdelavo navodil strokovni komisiji za 
ocenjevanje je ministrstvo omogočilo primerljivejše ocenjevanje vlog, vendar pa ni zagotovilo ustrezne 
objektivnosti ocenjevanja, saj načina ocenjevanja ni določilo ob pripravi razpisne dokumentacije, temveč 
ob prejemu vlog, kar je lahko vplivalo na določitev načina ocenjevanja. 
 
Poleg tega ministrstvo ni izdelalo načina razporejanja sredstev med projekti na podlagi ocenjenih 
upravičenih stroškov projektov, s čimer bi omogočilo sofinanciranje projektov z boljšo poslovno idejo in 
poslovno-finančno vzdržnostjo, kar bi omogočilo dolgoročno zaposlitev več osebam iz ranljivih ciljnih 
skupin.   
 
Pri obeh javnih razpisih je ministrstvo redno spremljalo izvajanje pogodb na podlagi mesečnih poročanj in 
polletnih, letnih in končnih poročil ter izvajalo kontrole pri upravičencih oziroma ustrezne administrativne 
in finančne kontrole ob predložitvi zahtevkov za izplačila.  
 
Računsko sodišče je ocenilo, da je bilo ministrstvo pri načrtovanju, izvajanju in nadziranju obeh javnih 
razpisov za spodbujanje socialnega podjetništva delno učinkovito.  
 
Računsko sodišče je Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo podalo priporočila za izboljšanje 
poslovanja pri izvajanju ukrepov, povezanih s spodbujanjem socialnega podjetništva. 
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1. UVOD 
Revizija uspešnosti in učinkovitosti ministrstva pri spodbujanju socialnega podjetništva v obdobju 
od 1. 1. 2009 do 7. 1. 2015 je bila izvedena na podlagi Zakona o računskem sodišču1 in Poslovnika 
Računskega sodišča Republike Slovenije2. Sklep o izvedbi revizije3 je bil izdan 10. 7. 2013.  
 
Revidiranje smo izvedli v skladu z mednarodnimi revizijskimi standardi, ki jih določa Napotilo za izvajanje 
revizij4. Revizijo smo načrtovali in izvedli tako, da smo pridobili zadostna in ustrezna zagotovila za izrek 
mnenja.  
 

1.1 Opredelitev revizije 
Predmet revizije je izvedba javnega razpisa iz leta 2009 (v nadaljevanju: JR 09) in javnega razpisa 
iz leta 2012 (v nadaljevanju: JR 12) za spodbujanje razvoja socialnega podjetništva. 
 
Cilj revizije je izrek mnenja o uspešnosti in učinkovitosti ministrstva pri izvedbi javnih razpisov za 
spodbujanje razvoja socialnega podjetništva v obdobju, na katero se nanaša revizija.  
 

V reviziji smo pregledali in ocenili aktivnosti ministrstva pri načrtovanju, izvajanju in nadziranju obeh 
javnih razpisov, da bi odgovorili na vprašanje, ali je bilo ministrstvo uspešno in učinkovito pri izvajanju javnih 
razpisov za spodbujanje socialnega podjetništva. 
 
Na glavno revizijsko vprašanje smo odgovorili s pomočjo odgovorov na revizijska podvprašanja. 
Uspešnost ministrstva pri doseganju ciljev obeh javnih razpisov smo ocenili na podlagi odgovorov na 
naslednja podvprašanja: 

• ali je ministrstvo načrtovalo in določilo cilje za JR 09 in JR 12 v skladu s kriteriji po metodi SMART5; 
• ali je ministrstvo merilo, ocenilo ter poročalo o doseganju ciljev JR 09 in spremljalo uresničevanje 

ciljev na projektih za JR 126; 
• ali je ministrstvo doseglo načrtovane cilje pri izvedbi JR 09. 

 

                                                      

1  Uradni list RS, št. 11/01, 109/12.  
2  Uradni list RS, št. 91/01.  
3  Št. 320-5/2013/2.  
4  Uradni list RS, št. 43/13.  
5  Ustrezno določanje ciljev je načrtovanje v skladu z metodo SMART (angl.: specific, measurable, achievable, relevant, 

timely – določljivost, merljivost in preverljivost, dosegljivost, pomembnost in časovna opredeljivost ciljev). 
6    Podatki ministrstva o izvajanju projektov JR 12 in smer uresničevanja ciljev so bili pridobljeni do novembra 2013. 
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Učinkovitost ministrstva pri načrtovanju in izvedbi javnih razpisov ter pri opravljanju nadzora nad 
izvajanjem projektov smo ocenili na podlagi odgovorov na naslednja podvprašanja: 

• ali je ministrstvo načrtovalo JR 09 in JR 12 na osnovi Operativnega programa razvoja človeških virov 
za obdobje 2007–2013 (v nadaljevanju: OPRČV 07–13), predpisov Evropske unije, analiz potreb, 
pogojev in meril za dosego ciljev ter predvidelo evalvacijo in oceno učinkov; 

• ali je ministrstvo zagotovilo izvajanje JR 09 in JR 12 na podlagi ocenjevanja projektov, ustreznih 
pogodb in evalvacij; 

• ali je ministrstvo zagotovilo nadzor nad projekti iz JR 09 in JR 12 s kontrolo izvajanja pogodb 
in kontrolo na kraju samem.  
 

1.2 Revizijski pristop 
Pri izvedbi revizije smo uporabili kvalitativne in kvantitativne metode ter tehnike revidiranja, predvsem: 

•   proučevanje pravnih in strokovnih podlag, ki opredeljujejo področje revizije, ter strateških 
dokumentov; 

•   pregled in analizo pridobljene dokumentacije ministrstva; 
•   intervjuje. 

 

1.3 Predstavitev ministrstva 
Za revidiranca smo določili ministrstvo, ki je bilo v skladu z Zakonom o državni upravi7 (v nadaljevanju: 
ZDU-1) in Zakonom o socialnem podjetništvu8 (v nadaljevanju: ZSocP) pristojno za področja socialnega 
varstva, družinskega varstva, varstva invalidov, zagotavljanja socialne vključenosti, spodbujanja 
zaposlovanja in poklicnega usposabljanja oseb, ki so brezposelne ali jim grozi brezposelnost, posredovanja 
zaposlitve najbolj ranljivim skupinam ljudi na trgu dela ter za področje podpornih storitev za socialna 
podjetja. Ministrstvo je z dnem 14. 3. 2013 na podlagi Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona 
o Vladi Republike Slovenije9 (ZVRS-G) nadaljevalo z delom kot Ministrstvo za delo, družino, socialne 
zadeve in enake možnosti. Na ministrstvu je bil za navedena področja pristojen Direktorat za trg dela in 
zaposlovanje, katerega prednostna naloga je uresničevanje ciljev razvoja trga dela in politike zaposlovanja, 
ki temelji na Evropski strategiji zaposlovanja10.  
 
Na podlagi ZSocP je ministrstvo sodelovalo kot koordinator pri pripravi Strategije razvoja socialnega 
podjetništva za obdobje 2013–2016 (v nadaljevanju: strategija 2013–2016). Prav tako je v skladu 
s strategijo 2013–2016 kot koordinator sodelovalo pri pripravi osnutka programa ukrepov za izvajanje 
strategije 2013–2016. Ministrstvo je do sprejetja ZSocP spodbujalo in sofinanciralo aktivnosti 
zaposlovanja ranljivih ciljnih skupin v okviru programov aktivne politike zaposlovanja v državi, ki jih je 
izvajal Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje na podlagi OPRČV 07–13. 
 
Ministrstvo v skladu z ZSocP zagotavlja usklajevanje izvajanja strokovnih nalog, ki jih za Svet za socialno 
podjetništvo (v nadaljevanju: svet) izvajajo ministrstva in vladne službe vsak na svojem področju dela, 

                                                      

7   Uradni list RS, št. 113/05-UPB4, 48/09, 21/12, 47/13, 12/14, 90/14. 
8  Uradni list RS, št. 20/11.  
9   Uradni list RS, št. 21/13.  
10  [URL: http://www.mddsz.gov.si/si/o_ministrstvu/organiziranost], april 2014. 
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spremljanje poslovanja socialnih podjetij in izvajanje ukrepov za spodbujanje socialnega podjetništva. Za 
izvajanje teh nalog ministrstvo v sodelovanju z drugimi ministrstvi in vladnimi službami pripravlja 
program ukrepov za izvajanje strategije 2013–2016 ter analize, poročila in druga strokovna gradiva za svet, 
ugotavlja in spremlja izpolnjevanje pogojev za poslovanje socialnih podjetij ter vodi evidenco socialnih 
podjetij. Eden od glavnih namenov socialnega podjetništva je usposabljanje in zaposlovanje ljudi iz težje 
zaposljivih skupin. 
 
Odgovorne osebe v obdobju, na katero se nanaša revizija, in med izvajanjem revizije so bile: 

•  dr. Ivan Svetlik, minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, od 29. 11. 2008 
do 10. 2. 2012; 

•  mag. Andrej Vizjak, minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, od 10. 2. 2012 
do 20. 3. 2013; 

•  dr. Anja Kopač Mrak, ministrica za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, od 20. 3. 2013. 

 
Na podlagi ZVRS-H11 je del delovnega področja Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake 
možnosti, ki se nanaša na socialno podjetništvo, prešel na Ministrstvo za gospodarski razvoj in 
tehnologijo12. Iz primopredajnega zapisnika13 je razvidno, da je bila primopredaja poslov opravljena s 
1. 1. 2015. 
 
Odgovorne osebe v obdobju, na katero se nanaša revizija, in med izvajanjem revizije so bile: 

• Jožef Petrovič, minister za gospodarski razvoj in tehnologijo, od 18. 9. do 29. 10. 2014; 
• dr. Dušan Mramor, minister za finance, začasno odgovoren za vodenje Ministrstva za gospodarski 

razvoj in tehnologijo, od 29. 10. do 4. 12. 2014; 
• Zdravko Počivalšek, minister za gospodarski razvoj in tehnologijo, od 4. 12. 2014. 

 

1.4 Področje revizije 

1.4.1 Socialno podjetništvo  

Socialno podjetništvo v Republiki Sloveniji je prvič opredelil ZSocP, ki se je začel uporabljati 1. 1. 2012. 
Socialno podjetništvo v skladu z ZSocP14 predstavlja trajno opravljanje dejavnosti socialnega podjetništva 
ali trajno opravljanje drugih dejavnosti pod posebnimi pogoji zaposlovanja s proizvodnjo in prodajo 
proizvodov ali opravljanje storitev na trgu, pri čemer ustvarjanje dobička ni izključni niti glavni cilj 
opravljanja dejavnosti.  
 
V skladu s 5. členom ZSocP in z Uredbo o določitvi dejavnosti socialnega podjetništva15 se dejavnosti 
socialnega podjetništva opravljajo na področjih:  

• socialnega varstva;  
• družinskega varstva;  

                                                      

11  Uradni list RS, št. 65/14.  
12  V skladu z ZVRS-H in ZDU-1I (Uradni list RS, št. 90/14; velja od 16. 12. 2014). 
13  Št. 020-19/2014-1 z dne 24. 12. 2014. 
14  Prvi odstavek 3. člena ZSocP. 
15  Uradni list RS, št. 54/12. 
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• varstva invalidov; 
• znanosti, raziskovanja, izobraževanja in vzgoje; 
• zagotavljanja in organiziranja mladinskega dela;  
• varstva in promocije zdravja; 
• zagotavljanja socialne vključenosti, spodbujanja zaposlovanja in poklicnega usposabljanja oseb, ki so 

brezposelne ali jim grozi brezposelnost;  
• posredovanja zaposlitve osebam iz 6. člena ZSocP, vključno z dejavnostjo zagotavljanja dela takšnih 

delavcev drugemu delodajalcu;  
• ekološke proizvodnje hrane; 
• ohranjanja narave, urejanja in varstva okolja in zaščite živali; 
• spodbujanja uporabe obnovljivih virov energije in razvoja zelene ekonomije;  
• turizma za osebe, ki jim življenjske razmere onemogočajo ali ovirajo dostop do turističnih storitev, na 

način, ki spoštuje vrednote trajnosti, dostopnosti in solidarnosti (socialni turizem);  
• trgovine za socialno ogrožene osebe (socialna trgovina) ter trgovine, ki zagotavlja prodajo proizvodov 

majhnih proizvajalcev iz gospodarsko najbolj nerazvitih okolij na podlagi etičnih, preglednih 
in enakopravnih poslovnih razmerij med proizvajalci in trgovcem, usmerjenih predvsem 
v zagotavljanje možnosti pravičnega plačila proizvajalcev in s tem njihovega preživetja (pravična 
trgovina), ter trgovine s storitvami in proizvodi dejavnosti socialnega podjetništva;  

• kulture, tehnične kulture in ohranjanja kulturne, tehnične in naravne dediščine;  
• amaterskega športa in telesne kulture, katere namen je rekreacija in socializacija;  
• reševanja in zaščite;  
• spodbujanja razvoja lokalnih skupnosti;  
• podpornih storitev za socialna podjetja. 

 
Cilje socialnega podjetništva opredeljuje drugi odstavek 3. člena ZSocP, ki določa, da socialno 
podjetništvo povečuje družbeno solidarnost in kohezijo, spodbuja sodelovanje ljudi in prostovoljno delo, 
povečuje inovativno sposobnost družbe za reševanje socialnih, gospodarskih, okoljskih in drugih 
problemov, zagotavlja dodatno ponudbo proizvodov in storitev, ki so v javnem interesu, razvija nove 
možnosti zaposlovanja, zagotavlja dodatna delovna mesta ter socialno integracijo in poklicno reintegracijo 
najbolj ranljivih skupin ljudi na trgu dela. Težje zaposljive skupine ljudi na trgu dela so določene v 6. členu 
ZSocP, in sicer: 

• invalidi, katerih invalidnost je ugotovljena z odločbo pristojnega organa; 
• brezposelne osebe, pri katerih so z odločbo pristojnega organa ugotovljene trajne posledice telesne ali 

duševne okvare ali bolezni in imajo zato bistveno manjše možnosti, da se zaposlijo ali ohranijo 
zaposlitev ali v zaposlitvi napredujejo; 

• brezposelne osebe, če so brez zaposlitve zadnjih 24 mesecev ali več; 
• brezposelne osebe, ki so na Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje prijavljene več kot 

šest mesecev in je po zaključku izobraževanja to njihova prva zaposlitev ali so po dokončanem 
univerzitetnem, visokošolskem ali višješolskem strokovnem izobraževanju zaključile pripravništvo ali 
jim je prenehal status mladega raziskovalca; 

• brezposelne osebe: 

- nad 55 let starosti; 
- pripadniki romske skupnosti; 
- mladoletne osebe brez zaključenega osnovnega ali nižjega poklicnega izobraževanja; 
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- ki več kot šest mesecev niso imele redno plačane zaposlitve in še ni preteklo eno leto od prestane 
zaporne kazni oziroma so v času pogojnega odpusta, so begunci, vključeni v programe integracije, 
ali osebe v programu zdravljenja odvisnosti od alkohola ali drog oziroma od njihove vključenosti 
v programe še nista pretekli dve leti ali so brezdomci.  

 
Socialno podjetje lahko v skladu z določili 8. člena ZSocP postane nepridobitna pravna oseba, če ob 
izpolnjevanju pogojev pridobi status socialnega podjetja tipa A16 ali socialnega podjetja tipa B17. V skladu 
z 18. členom ZSocP nepridobitna pravna oseba pridobi status socialnega podjetja z vpisom dostavka 
"socialno podjetje" pri firmi ali imenu nepridobitne pravne osebe v register ali javno evidenco. Pravna 
oseba pridobi status socialnega podjetja z vpisom v register, ki ga vodi ministrstvo. Status nepridobitna 
pravna oseba ohrani le, če v rokih izkaže, da je pričela zakonito opravljati dejavnost socialnega 
podjetništva ali drugo dejavnost in da je zagotovila zaposlitev določenemu številu oseb. Za ohranitev 
statusa socialnega podjetja mora socialno podjetje tipa A po izteku drugega koledarskega leta izkazovati 
iz dejavnosti socialnega podjetništva najmanj 40 odstotkov vseh prihodkov, po tretjem in vseh nadaljnjih 
letih pa najmanj 50 odstotkov prihodkov.  
 
Na ministrstvu je bilo v evidenci socialnih podjetij na dan 21. 3. 2014 evidentiranih 33 socialnih podjetij18, 
od tega jih je bilo na dan 31. 12. 2012 evidentiranih 12, v letu 2013 pa je ministrstvo v to evidenco uvrstilo 
še dodatnih 18 socialnih podjetij ter še tri v januarju 2014. 

1.4.2 Strateški dokumenti in pravne podlage za spodbujanje razvoja socialnega 
podjetništva 

1.4.2.1 Operativni program razvoja človeških virov za obdobje 2007–2013 

Ključni dokument za izvajanje aktivnosti na podlagi predpisov Evropske unije je OPRČV 07–13, ki ga je 
potrdila Evropska komisija 21. 11. 200719. OPRČV 07–13 temelji na Strategiji razvoja Slovenije 2006–201320 
(v nadaljevanju: strategija razvoja 06–13), Državnem razvojnem programu Republike Slovenije za obdobje 
2007–201321 in Nacionalnem strateškem referenčnem okviru22.  
 
OPRČV 07–13 predstavlja podlago za črpanje sredstev iz Evropskega socialnega sklada (v nadaljevanju: 
ESS), Evropskega sklada za regionalni razvoj in Kohezijskega sklada. OPRČV 07–13 ima pet razvojnih 
prioritet:  

1. spodbujanje podjetništva in prilagodljivosti, 
2. spodbujanje zaposljivosti iskalcev dela in neaktivnih, 

                                                      

16  Če je ustanovljeno za trajno opravljanje dejavnosti socialnega podjetništva tako, da bo trajno zaposlovalo najmanj 

enega delavca v prvem letu in najmanj dva delavca v nadaljnjih letih poslovanja. 
17  Če je ustanovljeno za zaposlovanje oseb iz 6. člena ZSocP tako, da bo določeno dejavnost opravljalo s trajnim 

zaposlovanjem najmanj tretjine teh delavcev od vseh zaposlenih delavcev. 
18  [http://www.mddsz.gov.si/si/delovna_podrocja/trg_dela_in_zaposlovanje/socialno_podjetnistvo/evidenca_so p/], 

21. 3. 2014. 
19  Št. potrditve CCI 2007 SI 051 PO 001. 
20  Sprejeta na 30. redni seji Vlade Republike Slovenije (v nadaljevanju: vlada) 23. 6. 2005. 
21  Št. 30300-1/2008/9 z dne 20. 3 2008. 
22  Evropska komisija ga je potrdila 18. 6. 2007. 
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3. razvoj človeških virov in vseživljenjskega učenja, 
4. enakost možnosti in spodbujanje socialne vključenosti, 
5. institucionalna in administrativna usposobljenost. 

 
Za socialno podjetništvo je pomembna četrta razvojna prioriteta, katere glavni cilj je omogočiti dostop do 
zaposlitve in usposabljanja ranljivim skupinam z razvojem socialnega in drugih inovativnih oblik 
podjetništva, ki ustvarjajo nova delovna mesta23 ter širijo socialne in druge storitve javnega pomena.   

1.4.2.2 Strategija razvoja socialnega podjetništva za obdobje 2013–2016 

29. člen ZSocP določa, da načrtovani razvoj socialnega podjetništva zagotavlja strategija. Strategijo na 
predlog sveta in po posvetovanju s socialnimi partnerji, socialnimi podjetji in drugimi organizacijami 
socialne družbe sprejme vlada za obdobje štirih let. Strategija zajema analizo potreb in smeri možnega 
razvoja socialnega podjetništva, temeljne politike razvoja, strateške razvojne cilje in glavna področja 
razvoja socialnega podjetništva.  
 
Svet je moral na podlagi 7. člena ZSocP pripraviti strategijo razvoja socialnega podjetništva. Na podlagi 
48. člena ZSocP bi morala vlada najkasneje do 1. 1. 2012 sprejeti strategijo za obdobje od leta 2012 do 
leta 2015 in program ukrepov za leti 2012 in 2013. Vlada je šele 25. 7. 2013 sprejela strategijo 2013–2016.  
 
Strategija 2013–2016 določa prioritetne strateške cilje: 

• Povečanje prepoznavnosti socialnega podjetništva in vedenje o načelih socialnega podjetništva. Za to področje so 
pristojna vsa ministrstva, ki so pristojna za posamezna področja socialnega podjetništva, ter občine. 
Naloge v okviru tega strateškega cilja so izvedba promocijskih akcij in informiranje o socialnem 
podjetništvu ter informativno-promocijske delavnice.  

• Nadgradnja obstoječega podpornega okolja za podjetništvo. Naloga ministrstva je dopolnitev obstoječega 
sistema oblikovanja razvoja podjetniškega okolja v okviru vstopnih točk VEM – Vse na enem mestu 
na področju splošnega informiranja, osnovnega svetovanja in celostne obravnave socialnih podjetij. 
Ministrstvo je zadolženo za izvajanje usposabljanj in izobraževanj za osebe, odgovorne za 
poslovodenje in za delo z ranljivimi skupinami oseb v socialnih podjetjih.  

• Spodbujanje zaposlovanja ranljivih skupin na trgu dela. Izvajalec je ministrstvo, njegove naloge so: spodbude 
za zaposlovanje ranljivih skupin na trgu dela; razvoj učnih delavnic v socialnih podjetjih; razvoj 
programov za usposabljanje in izobraževanje oseb, odgovornih za poslovodenje in za delo z ranljivimi 
skupinami oseb, ter spodbujanje ustanavljanja socialnih podjetij tipa B v sklopu javnih povabil za 
izbor programov javnih del. Cilj teh nalog je do leta 2016 subvencionirati do 1.500 zaposlitev24 oseb iz 
ranljivih skupin, priprava ter izvedba pilotnih projektov za implementacijo učnih delavnic v socialnih 
podjetjih tipa B, 200 ranljivih oseb vključiti v učne delavnice, priprava programa za usposabljanje 
in izobraževanje oseb, odgovornih za poslovodenje in za delo z ranljivimi skupinami, ter izvajanje 
razvojnih programov javnih del. 

 
Strategija 2013–2016 poudarja, da je za uveljavitev socialnega podjetništva ključnega pomena usklajeno 
delovanje ministrstev, občin, gospodarstva, nevladnih organizacij in drugih institucij na vseh ravneh ter 
širše javnosti, tako z vidika promoviranja in informiranja kot z vidika načrtovanja in izvajanja ustreznih 

                                                      

23  Kazalnik je število ustvarjenih bruto delovnih mest za ranljive skupine za celotno obdobje OPRČV 07–13.  
24  Strategija 2013–2016, stran 13.  
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ukrepov v podporo razvoju in rasti socialnih podjetij. Strategija 2013–2016 v 4. točki določa naloge 
posameznih ministrstev in občin.  

1.4.3 Aktivnosti ministrstva pri spodbujanju razvoja socialnega podjetništva  

Aktivnosti ministrstva, povezane s spodbujanjem razvoja socialnega podjetništva, so določene 
v OPRČV 07–13, ZSocP in strategiji 2013–2016. Pred sprejemom teh strateških dokumentov in zakona 
naloge in ukrepi ministrstva na področju spodbujanja razvoja socialnega podjetništva niso bili opredeljeni 
v nobenem dokumentu.  
 
Aktivnosti ministrstva pri spodbujanju razvoja socialnega podjetništva so bile prvič določene 
v OPRČV 07–13 v okviru četrte razvojne prioritete "Enakost možnosti in spodbujanje socialne 
vključenosti". Predvidene dejavnosti ministrstva so bile opredeljene v Merilih za izbor operacij, 
financiranih iz sredstev Evropskega socialnega sklada v okviru OPRČV 07–1325. Na podlagi OPRČV 07–13 
je ministrstvo v letu 2009 načrtovalo in izvedlo JR 0926 v vrednosti 2.000.000 evrov. 
 
Marca 2011 so bile s sprejemom ZSocP določene posamezne naloge ministrstva na področju spodbujanja 
razvoja socialnega podjetništva, med katerimi sta tudi načrtovanje in izvajanje spodbud za zaposlovanje 
ranljivih skupin na trgu dela (37. člen ZSocP). 
 
V strategiji 2013–2016 so kot naloge ministrstva27 določene izvajanje politike razvoja socialnega 
podjetništva, spodbujanje zaposlovanja ranljivih skupin na trgu dela, sofinanciranje usposabljanja in 
večanje prepoznavnosti na svojem delovnem področju, s čimer naj bi ministrstvo aktivno prispevalo 
k realizaciji strateških razvojnih ciljev strategije 2013–2016.  
 
Ministrstvo je JR 12 za spodbujanje socialnega podjetništva v vrednosti 4.500.000 evrov izvedlo 
v letu 201228.  

1.4.3.1 Primerjava ključnih vsebin javnega razpisa iz leta 2009 in javnega razpisa iz leta 2012 

V tabeli 1 prikazujemo primerjavo ključnih vsebin JR 09 in JR 12. Na JR 09 se je prijavilo 39 prijaviteljev, 
medtem ko se je na JR 12 prijavilo 93 prijaviteljev.  
 

                                                      

25  Služba Vlade Republike Slovenije za lokalno samoupravo in regionalni razvoj (v nadaljevanju: SVLR), 
št. 3083-27/2007, december 2010. 

26  Uradni list RS, št. 44/09.  
27  Strategija 2013–2016, stran 15. 
28  Uradni list RS, št. 8/12. 
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Tabela 1:  Primerjava ključnih vsebin JR 09 in JR 12 

Element razpisa JR 09 JR 12 

Cilj Podpreti do deset projektov, ki bodo v 
usposabljanje vključili vsaj 150 oseb iz 
ranljivih ciljnih skupin. 

Podpreti projekte, ki bodo 100 osebam iz 
ranljivih ciljnih skupin zagotavljali vključitev 
v usposabljanje in 45 osebam zaposlitve ter 
ustvarjali nova delovna mesta. 

 V okviru projekta za najmanj eno leto 
zagotoviti zaposlitev za polni delovni čas 
za vsaj 25 odstotkov v usposabljanje 
vključenih oseb iz ranljivih skupin. 

V okviru projekta zagotoviti zaposlitev vsaj 
trem osebam iz ranljivih skupin za obdobje 
najmanj 18 mesecev za nedoločen čas ali 
določen čas s polnim delovnim časom ali 
vsaj šestim osebam za najmanj polovični 
delovni čas oziroma v obsegu vsaj treh 
zaposlitev za polni delovni čas. 

Dodatni pogoji za 
kandidiranje 
 

Prijavitelj mora vključiti vsaj enega 
projektnega partnerja. V letu 2009 mora že 
zaposlovati vsaj eno osebo za polni 
delovni čas in izvesti vsaj en projekt v 
vrednosti 50.000 evrov. 

Prijavitelj mora zaposlovati vsaj eno osebo 
za polni delovni čas in izdelati poslovni načrt 
za prijavljeno dejavnost. 

Trajanje od 18 do 24 mesecev  
(od 1. 7. 2009 do 30. 4. 2012) 

od 24 do 36 mesecev 
(najkasneje do 31. 7. 2015) 

Višina razpisanih 
sredstev 

2.000.000 evrov 
(2009–2012) 

4.500.000 evrov 
(2012–2015) 

Ranljive ciljne skupine - osebe, starejše od 50 let; 
- mladi do dopolnjenega 25. leta brez ali z 

nizko stopnjo izobrazbe; 
- pripadniki romske skupnosti; 
- nekdanji odvisniki, ki so v rehabilitaciji; 
- nekdanji kaznjenci; 
- migranti; 
- begunci; 
- druge ranljive skupine z ustrezno 

utemeljitvijo prijavitelja, ki jo v 
postopku ocenjevanja vloge prijavitelja 
potrdi strokovna komisija. 

- osebe, starejše od 50 let; 
- mladi do dopolnjenega 25. leta starosti 

brez ali z nizko stopnjo izobrazbe (v to 
skupino spadajo osebe, ki niso dosegle 
stopnje srednjega strokovnega, srednjega 
poklicnega, tehniškega ali splošnega 
srednjega izobraževanja); 

- pripadniki romske skupnosti; 
- odvisniki, ki so vključeni v programe 

zdravljenja odvisnosti oziroma od njihove 
vključenosti v programe še ni preteklo več 
kot dve leti; 

- obsojenci, ki jim še ni preteklo eno leto od 
prestane zaporne kazni oziroma so v času 
pogojnega odpusta in več kot šest mesecev 
niso imeli redno plačane zaposlitve; 

- migranti (tujci, ki v Republiko Slovenijo 
nameravajo ali v Republiki Sloveniji 
dejansko prebivajo vsaj eno leto in 
prihajajo zaradi začasnega ali trajnejšega 
dela, zaposlitve ali samozaposlitve, na 
primer ekonomski delovni migranti, zaradi 
študija, usposabljanja in raziskovalnega 
dela in podobno); 

- osebe s statusom begunca, ki so vključene 
v programe integracije; 

- brezdomne osebe (socialno izključeni 
posamezniki brez trajne namestitve); 

- druge ranljive skupine z ustrezno 
utemeljitvijo prijavitelja, ki jo v postopku 
ocenjevanja vloge prijavitelja potrdi 
strokovna komisija. 
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Element razpisa JR 09 JR 12 

Vir sredstev 85 odstotkov sredstva Evropske unije 
(proračunska postavka 6885), 
15 odstotkov slovenska udeležba 
(proračunska postavka 9408). 

85 odstotkov sredstva Evropske unije 
(proračunska postavka 6885), 
15 odstotkov slovenska udeležba 
(proračunska postavka 9408). 

Omejitev višine 
sredstev 

Na projekt najmanj 150.000 evrov 
oziroma največ 250.000 evrov. 

Na projekt največ 300.000 evrov. 

Merila za izbor 
projektov 

- ustreznost projekta; 
- zasnova projekta; 
- ustreznost partnerstva; 
- finančni vidik; 
- trajnost. 

- ustreznost projekta;  
- izvedljivost projekta; 
- stroškovna učinkovitost; 
- usposobljenost za izvedbo; 
- zagotavljanje trajnosti. 

Vir: razpisna dokumentacija ministrstva za JR 09 in JR 12. 
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2. UGOTOVITVE 
2.1 Uspešnost ministrstva pri doseganju ciljev javnih razpisov 

2.1.1 Določanje ciljev 

Preverjali smo, ali so bili cilji za JR 09 in JR 12 določeni v skladu z metodo SMART, torej če izpolnjujejo 
kriterije, ki jih predstavljamo v nadaljevanju: 

• Določljivost: cilji so preprosti, razumljivi, vsaka definicija je nedvoumna. Zahtevana je ustrezna 
stopnja natančnosti, ki zagotavlja ustrezno usmeritev k rezultatom. 

• Merljivost in preverljivost: cilji so zastavljeni tako, da je njihovo doseganje mogoče meriti s kazalniki 
in indikatorji za spremljanje doseganja ciljev in je mogoče informacije o dosežkih tudi preveriti. 

• Dosegljivost: cilji upoštevajo dejansko stanje na posameznem področju in možnost razvoja, pri čemer 
upoštevajo tako notranje kot tudi zunanje dejavnike, ki lahko vplivajo na zmožnost doseganja 
zastavljenih ciljev. 

• Pomembnost: cilji so pomembni in vodijo k doseganju strateških in boljših poslovnih rezultatov. Cilji 
vzpodbujajo boljše delovanje in družbeni napredek. 

• Časovna opredeljivost: doseganje želenih sprememb je časovno opredeljeno. 

2.1.1.1 Javni razpis iz leta 2009 

Namen JR 09 je bil financirati razvoj socialnega podjetništva, to je razvoj novih ali nadgradnjo obstoječih 
storitev in produktov s spremenjeno, ranljivim ciljnim skupinam prilagojeno politiko zaposlovanja, da 
bi se lahko ustvarjala njim prilagojena delovna mesta. Pri tem je bilo pomembno, da gre za razvoj 
dejavnosti, ki se izvajajo z načeli socialnega podjetništva in neprofitnosti.  
 
Ministrstvo je v finančni perspektivi 2004–2006 izvajalo le en primerljiv javni razpis, in sicer javni razpis 
v okviru Programa pobude skupnosti EQUAL 2004–200629, ki se je uporabil za primerjavo oziroma 
podlago. Ministrstvo je z JR 09 želelo izvesti pilotni javni razpis za razvoj socialnega podjetništva in za 
zaposlovanje ranljivih ciljnih skupin, ki do takrat še ni bil izveden.  
 
Ker ministrstvo ni imelo dovolj izkušenj za načrtovanje JR 09, je 21. 11. 2008 posredovalo poziv za 
oddajo ponudb za izvedbo storitve Priprava strokovnih podlag za izvedbo javnega razpisa ter pripravo 
javnega razpisa za področje socialnega podjetništva trem potencialnim ponudnikom30. Sklenjena je bila 

                                                      

29  Uradni list RS, št. 77/04. 
30  NOV'NA RAZVOJ, razvoj lokalnih skupnosti, d. o. o. (v nadaljevanju: Nov'na razvoj), SIMARET, svetovalna 

družba, d. o. o., Open Door, svetovanje & razvoj, Iris Nabergoj, s. p. 
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pogodba31 z najugodnejšim ponudnikom Nov'na razvoj, ki je ministrstvu 30. 9. 2009 pripravil Strokovna 
izhodišča za pripravo javnega razpisa na področju socialnega podjetništva (v nadaljevanju: strokovna 
izhodišča JR 09). Ministrstvo je pri pripravi strokovnih izhodišč JR 09 sodelovalo s svojimi pripombami32. 
V strokovnih izhodiščih JR 09 so bili določeni splošni cilji pilotnega razpisa JR 09, in sicer: sofinanciranje 
od osem do deset projektov; vključitev in usposabljanje za 150 oseb iz ranljive ciljne skupine, 
iz posameznega projekta pa od 10 do največ 20 oseb; zaposlitev za vsaj 25 odstotkov oseb, vključenih 
v usposabljanje, za najmanj eno leto; podpora razvoja dejavnosti izvajalcev projektov, da bi bili ustvarjeni 
pogoji za zaposlitev tudi po zaključku projektov. Predlagana vrednost sofinanciranja vseh projektov na 
podlagi JR 09 je bila 1.750.000 evrov, predlagana vrednost sofinanciranja posameznega projekta 
od 100.000 evrov do 200.000 evrov, doba trajanja projektov pa eno leto. Strokovna izhodišča JR 09 so 
vključevala tudi opredelitev upravičenih prijaviteljev s partnerji, ranljive ciljne skupine in predvidene 
upravičene stroške na projektu. Iz strokovnih izhodišč JR 09 niso bile razvidne analize in druge strokovne 
podlage, na podlagi katerih so bila izdelana strokovna izhodišča za izvedbo JR 09, in niso bili predstavljeni 
razlogi, zakaj so bile predlagane navedene strokovne rešitve.  
 
Pojasnilo ministrstva 
Strokovna izhodišča JR 09 so za ministrstvo predstavljala zgolj okvir za načrtovanje JR 09. 
 
Ministrstvo je namen in cilje JR 09, trajanje in predlagano vrednost projektov, upravičenost prijaviteljev 
in partnerjev, ciljne skupine ter predvidene upravičene stroške v celoti načrtovalo na podlagi izdelanih 
strokovnih izhodišč JR 09. Ker niso bile razvidne podlage za njihovo pripravo in utemeljitve predlaganih 
strokovnih izhodišč za določitev ciljev JR 09 na podlagi ocenjenih potreb trga dela in potreb oseb 
iz ranljivih ciljnih skupin, ministrstvo ni ustrezno obvladovalo tveganja, da bi z JR 09 sofinanciralo tudi 
projekte, ki ne bi prispevali k predvidenim ciljem iz OPRČV 07–13.  
 
Ministrstvo je kot cilj JR 09 določilo, da bo podprlo največ deset pilotnih projektov, ker je želelo 
sofinancirati nove inovativne prakse socialnega podjetništva, ki v Republiki Sloveniji do tedaj še niso bile 
razširjene. V obdobju od leta 2004 do leta 2006, ko je ministrstvo izvajalo programe iz prejšnje finančne 
perspektive, se je pokazalo, da zahtevnost sistema financiranja in črpanja sredstev ESS zahteva veliko 
administrativnega dela (pri oblikovanju, sprotnem preverjanju, kontrolah ter finančnem vidiku povračila 
sredstev v državni proračun) in da je lahko en skrbnik pogodb na ministrstvu v povprečju hkrati zadolžen 
za do deset pogodb o sofinanciranju.  
 
Ocenjujemo, da razlogi, ki jih je ministrstvo navedlo, niso takšni, s katerimi bi lahko utemeljili, da je bil cilj 
podpreti do deset projektov ustrezno določen. Ugotavljamo, da je ministrstvo ta cilj samo povzelo 
iz strokovnih izhodišč JR 09, kjer pa podlage za določitev cilja niso bile predstavljene v takšni obliki. 
Ocenjujemo, da določitev takega cilja ni bila smiselna, saj je ministrstvo navedlo, da je z JR 09 želelo 
testirati pripravljenost trga na pripravo in implementacijo novih praks socialnega podjetništva, kar pa je 
s tako določenim ciljem omejilo. JR 09 smo primerjali tudi s podobnim javnim razpisom, ki ga 
je Ministrstvo za kulturo objavilo 29. 5. 200933 in ga je ministrstvo navedlo kot primerljivo prakso, ter 

                                                      

31  Št. 2611-09-037071 z dne 17. 12. 2008 v znesku 5.880 evrov z DDV. 
32  Pripombe ministrstva na strokovna izhodišča za pripravo JR 09 z dne 9. 1. in 23. 1. 2009. 
33  Javni razpis za izbor razvojnih projektov za dvig zaposljivosti ranljivih družbenih skupin na področju kulture in za 

podporo njihovi socialni vključenosti v okviru Evropskega socialnega sklada v letih 2009–2010, Uradni list RS, 
št. 40/09. 
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ugotovili, da v tem javnem razpisu ni bilo že vnaprej določenega števila sofinanciranih projektov. 
Ugotovili smo tudi, da je bilo pri JR 12 izbranih 17 projektov, za katere je zadolžen en skrbnik pogodb.  
 
Druga dva cilja, da se v usposabljanje vključi vsaj 150 oseb iz ranljive ciljne skupine in se za najmanj eno 
leto zagotovi zaposlitev za polni delovni čas za vsaj 25 odstotkov v usposabljanje vključenih oseb, je 
ministrstvo določilo glede na trajanje projekta, maksimalni finančni obseg projekta ter na podlagi analiz 
programov aktivne politike zaposlovanja na Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje, pri katerih je 
izhod v zaposlitev 30-odstoten. Na podlagi teh analiz so za JR 09, ki je bil namenjen ranljivim ciljnim 
skupinam, določili 25-odstotno zaposlitev za polni delovni čas v usposabljanje vključenih oseb. 
 
Ugotovili smo, da ministrstvo tudi pri določitvi drugih dveh ciljev JR 09 ni izvedlo nobenih analiz oziroma 
primerjav, s katerimi bi lahko utemeljilo določitev obeh ciljev, temveč je samo povzelo cilje iz strokovnih 
izhodišč JR 09. Ocenjujemo, da bi ministrstvo za določitev ciljev JR 09 moralo opraviti analize oziroma 
zahtevati od zunanjega izvajalca, da jim pojasni, kako je določil cilje v strokovnih izhodiščih JR 09. 
Ranljive ciljne skupine so namreč zelo specifične. Njihova skupna značilnost je daljša odsotnost s trga 
dela, težja zaposljivost, pri mladih pomanjkanje delovnih izkušenj in pomanjkanje motivacije, zato bi bilo 
po naši oceni treba še dodatno analizirati potrebe ranljivih ciljnih skupin in tudi potrebe delodajalcev po 
tako specifičnih skupinah ljudi. 
 
Ugotavljamo, da so bili cilji JR 09 določljivi34 in merljivi35, ne moremo pa oceniti, da je bilo tudi 
preverjeno, ali so uresničljivi, saj je ministrstvo pri njihovem načrtovanju upoštevalo samo strokovna 
izhodišča JR 09, ki so bila pripravljena brez primerjav, dokazil ali obrazložitev. Dodatnih analiz in 
primerjav, na podlagi katerih bi bilo mogoče oceniti uresničljivost doseganja ciljev, ministrstvo ni imelo. 
Ministrstvo od zunanjega izvajalca tudi ni zahtevalo obrazložitve, kako so bili določeni cilji za JR 09. Cilji 
JR 09 so bili časovno natančno določeni, saj je bilo predvideno trajanje projektov od 18 do 24 mesecev36, 
in pomembni, saj je bil cilj JR 09 kot pilotnega projekta spodbujanje razvoja socialnega podjetništva ter 
vključitev in zaposlitev oseb iz ranljivih ciljnih skupin37.   

2.1.1.2 Javni razpis iz leta 2012 

V JR 12 je ministrstvo na podlagi OPRČV 07–13 za cilj razpisa določilo podporo prijavljenim projektom, 
ki bodo z razvijanjem dejavnosti socialnega podjetništva osebam iz ranljivih ciljnih skupin zagotavljali 
zaposlitve in ustvarjali nova delovna mesta. Namen usposabljanja je bil izboljšati socialno vključenost oseb 
iz ranljivih ciljnih skupin s pridobitvijo delovnih in socialnih veščin in z vključevanjem brezposelnih oseb 

                                                      

34  Sofinanciranje razvoja socialnega podjetništva, in sicer razvoja novih ali nadgradnje obstoječih storitev in 
produktov s spremenjeno, ranljivim ciljnim skupinam prilagojeno politiko zaposlovanja, da se bodo lahko 

ustvarjala ranljivim ciljnim skupinam prilagojena delovna mesta. 
35  JR 09 je želel podpreti do deset pilotnih projektov, ki bodo s širitvijo dejavnosti v usposabljanje vključili vsaj 

150 oseb iz ranljive ciljne skupine ter za najmanj eno leto zagotovili zaposlitev za polni delovni čas za vsaj 

25 odstotkov v usposabljanje vključenih oseb iz ranljive ciljne skupine. 
36  Trajanje od 1. 7. 2009 do 3. 4. 2012.  
37  Ministrstvo je v JR 09 navedlo, da med ranljive ciljne skupine sodijo osebe, ki niso bile v delovnem razmerju in so: 

osebe, starejše od 50 let; mladi do dopolnjenega 25. leta starosti brez ali z nizko stopnjo izobrazbe; pripadniki 

romske skupnosti; nekdanji odvisniki, vključeni v programe rehabilitacije; nekdanji kaznjenci; migranti; begunci in 
druge ranljive skupine z ustrezno utemeljitvijo prijavitelja.  
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v delovno okolje. Ministrstvo je na podlagi izkušenj pri dosedanjih programih38 v okviru sofinanciranih 
projektov zahtevalo zaposlitev najmanj treh oseb iz ranljivih ciljnih skupin na projekt.  
 
Cilj JR 12 je bil podpreti 15 projektov, vključiti v usposabljanje 100 oseb iz ranljivih ciljnih skupin 
in zaposliti 45 oseb39, pri čemer naj bi v okviru vsakega projekta zagotovili zaposlitev vsaj trem osebam 
vsaj za 18 mesecev za nedoločen ali določen čas s polnim delovnim časom ali vsaj šestim osebam za 
najmanj polovični delovni čas, pri čemer je bilo predvideno, da je trajanje projektov od 24 do 36 mesecev. 
Cilj je bil določljiv in merljiv. 
 
Ne moremo pa oceniti, ali je bilo pri načrtovanju ciljev iz JR 12 tudi preverjeno, da so cilji uresničljivi, saj 
ugotavljamo, da pri definiranju ciljev ministrstvo ni izdelalo posodobljene analize uresničenih ciljev 
in učinkov za izvedene pilotne projekte za JR 09 in analiz potreb brezposelnih oseb iz ranljivih ciljnih 
skupin na trgu dela za leto 2012 ter na tej podlagi tudi ni utemeljilo ciljne vrednosti.  
 
Cilje JR 12 lahko ocenimo kot pomembne, ker njihovo doseganje pomembno prispeva k usposabljanju 
in zaposlovanju brezposelnih oseb iz ranljivih ciljnih skupin, ki na trgu dela težko najdejo zaposlitev, 
s spodbujanjem in sofinanciranjem perspektivnih projektov in dejavnosti socialnega podjetništva.  
 
Za obdobje trajanja projektov v okviru JR 12 je bilo določeno od 24 do 36 mesecev, pri čemer je v javnem 
razpisu predviden skrajni rok za dokončanje 36 mesecev od podpisa pogodbe o sofinanciranju projektov, 
vendar ne kasneje kot do 31. 7. 2015, kar nakazuje na časovno opredeljenost cilja.  

2.1.1.3 Ocena ravnanj ministrstva pri določanju ciljev javnih razpisov 

Ocenjujemo, da so bili cilji JR 09 in JR 12 določljivi, merljivi, dosegljivi, pomembni in časovno 
opredeljeni, vendar pa ne moremo oceniti, ali je bilo ob načrtovanju preverjeno, da so tudi uresničljivi, saj 
je ministrstvo pri načrtovanju JR 09 in JR 12 upoštevalo strokovna izhodišča JR 09, ki jih je za ministrstvo 
pripravil zunanji izvajalec, in cilje, zasnovane na osnovi določil OPRČV 07–13. Drugih evalvacij, lastnih 
dodatnih analiz in primerjav za cilje, s katerimi bi lahko ocenili uresničljivost ciljev, pa ministrstvo 
ni imelo.  

2.1.2 Spremljanje uresničevanja ciljev javnih razpisov 

2.1.2.1 Predstavitev vloge organa upravljanja  

Vlogo organa upravljanja za operativne programe so izvajale notranje organizacijske enote Službe 
Vlade Republike Slovenije za lokalno samoupravo in regionalno politiko40 (v nadaljevanju: organ 

                                                      

38  Na primer program usposabljanja na delovnem mestu v okviru izvajane aktivne politike zaposlovanja ima 

v povprečju 30-odstotni izhod vključenih v zaposlitev. 
39  Poročilo ministrstva o načrtovanju fizičnih ciljev za javni razpis za spodbujanje socialnega podjetništva II in vnos 

predvidenih ciljev v informacijski sistem ISARR z dne 17. 1. 2012. ISARR je referenčni informacijski sistem za 

spremljanje, poročanje in izvajanje operativnih programov. Celotna realizacija javnega razpisa se spremlja prek 
informacijskega sistema ISSAR, in sicer vnos matičnih podatkov o javnem naročilu ob sklenitvi pogodb in vnos 

podatkov o izvajanju javnega razpisa (finančno izvajanje, sprememba pogodb in matičnih podatkov). 
40  V skladu s prvim odstavkom 4. člena Uredbe o izvajanju postopkov pri porabi sredstev evropske kohezijske 

politike v Republiki Sloveniji v programskem obdobju 2007–2013, Uradni list RS, št. 17/09. 
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upravljanja)41. Organ upravljanja je izdal Navodila organa upravljanja za načrtovanje, spremljanje, 
poročanje in vrednotenje izvajanja kohezijske politike v programskem obdobju 2007–201342  
v nadaljevanju: navodila organa upravljanja), ki predpisujejo postopke in odgovornosti udeležencev v 
procesu načrtovanja, spremljanja, poročanja in vrednotenja operativnih programov na ravni prednostnih 
usmeritev.  
 
Navodila organa upravljanja določajo postopke: 

•  poročanja o izvedbi javnega razpisa43, 
•  spremljanja izvajanja operacij v ISARR, 
•  spremljanja finančne realizacije in napovedi – mesečno finančno poročanje44, 
•  rednega spremljanja napredka, napovedi in tveganj v izvajanju prednostnih usmeritev45, 
•  priprave letnega poročila46, 
•  spremljanja državnih pomoči47, 
•  spremljanja sistema izvajanja48, 
•  priprave letnih načrtov vrednotenja in izvajanja vrednotenj49. 

 

                                                      

41 Na podlagi določil ZVRS-F (Uradni list RS, št. 8/12) in ZDU-1F (Uradni list RS, št. 21/12) je del področja organa 
upravljanja, ki se je nanašalo na področje regionalnega razvoja in evropske kohezijske politike, 20. 3. 2012 prešlo 

v pristojnost Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo. 
42  Št. 3083-70/2007-61 z dne 19. 11. 2010.  
43  V roku petih dni po izdanih sklepih o izboru na javnem razpisu mora ministrstvo na organ upravljanja 

posredovati podatke o prispelih vlogah s podatki o upravičencih in končnimi rezultati. 
44  Finančni podatki, ki jih ministrstvo v mesečnih finančnih poročilih vnaša v ISSAR: pravice porabe, razpisana 

sredstva, potrjeni instrumenti, potrjeni instrumenti prek javnih razpisov, neposredno potrjeni projekti, sklenjene 

pogodbe, izplačila iz državnega proračuna, posredovani zahtevki za povračila na organ za potrjevanje, certificirani 

zahtevki za povračila na Evropsko komisijo. 
45  Ta faza je namenjena sprotnemu reševanju težav, ki se pojavljajo ob izvajanju. Ministrstvo in organ upravljanja 

redno spremljata izvajanje instrumentov in izvedenih aktivnosti, napovedi izplačil in dodatnih aktivnosti ter 

spremljanje in odpravljanje tveganj v izvajanju. Organ upravljanja na podlagi teh podatkov pripravi polletno 
poročilo do 15. 9. tekočega leta.  

46  Letno poročilo pripravi organ upravljanja na podlagi podatkov iz informacijskega sistema ISARR na ravni 

operacij. Operacija je raven, ki se vnaša v informacijski sistem ISSAR in na ravni katere se pripravlja zahtevek za 
povračilo.  

47  Organ upravljanja zagotavlja spremljanje državnih pomoči v fazah potrjevanja in izvajanja operacij s preverjanjem 

skladnosti potrjenega projekta s shemami državnih pomoči. Spremljanje poteka prek informacijskega sistema 
ISARR, kamor se podatki o državnih pomočeh vnašajo na raven posamezne operacije.  

48  Institucije, vključene v kohezijsko politiko, predlagajo v potrditev organu upravljanja vsako pomembno 

spremembo v sistemu upravljanja in nadzora. Institucije poročajo tudi o vseh spremembah postopkov, podatkov, 
ki ne ustrezajo več dejanskemu stanju oziroma procesom, ki jih izvajajo. 

49  Organ upravljanja pripravi letne načrte vrednotenja, ki predstavljajo podlago za izvajanje vrednotenj, in izbere 

izvajalca za vrednotenje. Organ upravljanja in neposredni proračunski uporabnik pripravita za vrednotenje 
potrebno dokumentacijo in podatke ter jih posredujeta izvajalcu vrednotenja.  
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Ministrstvo mora organu upravljanja poročati o doseženih ciljih na ravni operacij in zbirno na ravni 
prednostnih usmeritev50, v okviru katerih izvaja aktivnosti, in sicer polletno in letno. Letno poročilo, ki ga 
zbirno za vsa ministrstva pripravi organ upravljanja na ravni razvojnih prioritet51, potrjuje Evropska 
komisija.  

2.1.2.2 Poročanje o javnem razpisu iz leta 2009 

Ugotovili smo, da je ministrstvo prek sistema ISARR in v skladu z navodili organa upravljanja merilo, 
spremljalo in analiziralo doseganje ciljev projektov, izbranih na JR 09: 

•  mesečno oziroma trimesečno ob oddaji zahtevka za izplačilo, ki je vseboval tudi poročila s podatki 
o realizaciji aktivnosti, analizo dosežkov na ravni fizičnih in finančnih ciljev, poročilo o tekočem 
vrednotenju; 

•  polletno v okviru poročil, ki so jih upravičenci52 morali oddati do 7. 7. za tekoče leto; polletna poročila 
so vsebovala elemente vsebinskega poročila, kjer so bili zbrani podatki o izvajanju projekta, 
in finančno poročilo za obdobje zadnjih šestih mesecev; 

•  letno v okviru poročil, ki so jih upravičenci morali oddati do 15. 3. za preteklo leto; letna poročila so 
vsebovala elemente vsebinskega poročila, kjer so bili zbrani podatki in analize za obdobje zadnjih 
12 mesecev izvajanja projekta, ter posebno finančno poročilo in  

•  v okviru izrednega poročila o zagotavljanju trajnosti projektov, ki so ga upravičenci morali oddati 
do 21. 12. 2011.  

 
Ministrstvo je organu upravljanja o izvajanju JR 09 poročalo v letnih poročilih OPRČV 07–13 za 
leta 2009, 2010 in 2011. Ministrstvo je v letnem poročilu o izvajanju OPRČV 07–13 za leto 200953 
navedlo, da je izvedlo JR 09, da so bili izbrani projekti, ki bodo razvijali tržne dejavnosti in obenem 
ustvarjali delovna mesta za ranljive ciljne skupine in ki naj bi bili za upravičence usposabljanja na 
delovnem mestu in kasneje, vključno z zaposlitvami brezposelnih oseb iz ranljivih ciljnih skupin, 
realizirani leta 2010. V letnem poročilu OPRČV 07–13 za leto 201054 je ministrstvo predstavilo uresničitev 
ciljev JR 09, da se je izvajalo devet projektov, da je bilo organizirano usposabljanje za 102 osebi za 
obdobje od treh do šestih mesecev in da je bila po zaključku usposabljanja 29. najbolj usposobljenim 
zagotovljena zaposlitev za polni delovni čas za obdobje najmanj enega leta. 
 
Ocenjujemo, da je ministrstvo v letnem poročilu OPRČV 07–13 za leto 2010 navedlo napačne podatke 
o številu oseb iz ranljivih ciljnih skupin, ki so se usposabljale za obdobje od treh do šestih mesecev, 
in napačno število oseb iz ranljivih ciljnih skupin, ki so v okviru JR 09 dobile zaposlitev. Dejansko so se 
usposabljale 103 osebe iz ranljivih ciljnih skupin, pogodbo o zaposlitvi pa je sklenilo 30 oseb iz ranljivih 
ciljnih skupin, kar je ena več od poročanega števila. 

                                                      

50  Na podlagi Uredbe o izvajanju postopkov pri porabi sredstev evropske kohezijske politike v Republiki Sloveniji 
v programskem obdobju 2007–2013 je prednostna usmeritev skupina povezanih operacij in predstavlja izhodiščno 

raven načrtovanja v državnem proračunu (evidenčni projekti). 
51  Razvojna prioriteta je prednostna naloga v operativnem programu, ki vključuje eno ali več prednostnih usmeritev.  
52  Na podlagi pogodb o sofinanciranju projektov so upravičenci prijavitelji, ki so bili izbrani na JR 09 in JR 12 

in so odgovorni za izvedbo projekta.  
53  Št. 5440-18/2008/27 z dne 23. 4. 2010.  
54  Št. 5440-18/2008/42 z dne 5. 4. 2011. 



Revizijsko poročilo| SPODBUJANJE SOCIALNEGA PODJETNIŠTVA 23 

 

 

2.1.2.3 Poročanje o javnem razpisu iz leta 2012 

Ministrstvo je načine spremljanja in merjenja ter analiziranje doseganja ciljev za JR 12 predvidelo 
z Navodili posredniškega telesa o izvajanju in sofinanciranju projektov upravičencem, izbranim na javnem 
razpisu za spodbujanje razvoja socialnega podjetništva II55 (v nadaljevanju: navodila o izvajanju JR 12), ki 
jih je upravičencem posredovalo ob podpisu pogodb o sofinanciranju. V njih so v skladu z evropsko in 
nacionalno zakonodajo s področja izvajanja evropske kohezijske politike podane temeljne informacije, 
usmeritve in pravila za izvajanje projektov upravičencev, ki so bili izbrani na JR 12. Upravičenci so morali 
v skladu s podpisanimi pogodbami o sofinanciranju projektov navodila o izvajanju JR 12 ter njihove 
morebitne spremembe dosledno upoštevati.  
 
V skladu z navodili o izvajanju JR 12 je spremljanje napredka projekta, aktivnosti, nalog in izdatkov 
s strani ministrstva za JR 12 obvezen in kontinuiran postopek v okviru določil OPRČV 07–13, pri čemer 
so upravičenci morali spremljati izvajanje projekta predvsem z vidika:  

•  načrtovane časovne in finančne dinamike izvajanja projekta;  
•  doseganja ciljev fizičnih kazalnikov; 
•  težav in odstopanj pri izvajanju postopkov, pri čemer so o tem morali poročati ministrstvu 

v mesečnem, polletnem, letnem in končnem poročilu. 

 
Ocenjujemo, da je ministrstvo spremljalo in analiziralo izvajanje projektov za JR 12 na podlagi:   

•  ugotavljanja doseganja ciljev projekta s spremljanjem aktivnosti (učinki in rezultati); 
•  ugotavljanja skladnosti izvajanja aktivnosti s programskimi in izvedbenimi dokumenti in zastavljenimi 

cilji na ravni posameznega projekta, prednostne usmeritve in razvojne prioritete OPRČV 07–13; 
•  vsebinskih in finančnih poročil upravičenca;   
•  dodatno pridobljenih informacij od upravičencev, nadzornih organov in iz poročil kontrol po 

13. členu Uredbe Komisije (ES) št. 1828/2006 z dne 8. decembra 2006 o pravilih za izvajanje Uredbe 
Sveta (ES) št. 1083/2006 o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem 
socialnem skladu in Kohezijskem skladu ter Uredbe (ES) št. 1080/2006 Evropskega parlamenta in 
Sveta o Evropskem skladu za regionalni razvoj56 – v nadaljevanju: Uredba Komisije (ES) 
št. 1828/2006 – in iz drugih virov.  

 
Ministrstvo je spremljalo in preverjalo doseganje ciljev projektov, izbranih na JR 12: 

• mesečno oziroma trimesečno ob oddaji zahtevka za izplačilo je moral vsak upravičenec oddati tudi 
vsebinsko poročilo o izvajanju projekta;  

• na podlagi polletnega poročila, ki so ga upravičenci morali oddati do 30. 7. za tekoče leto; polletno 
poročilo vsebuje vse elemente vsebinskega poročila, ki ga upravičenci oddajo ob vsakem zahtevku za 
izplačilo, le da so podatki in analize navedeni za obdobje zadnjih šestih mesecev izvajanja projekta, ter 
dodatno posebno finančno poročilo; 

• na podlagi letnega poročila, ki ga morajo upravičenci oddati do 15. 2. za preteklo leto; letno poročilo 
vsebuje vse elemente vsebinskega poročila, ki ga upravičenci oddajo ob vsakem zahtevku za izplačilo, 
le da so podatki in analize navedeni za obdobje zadnjih 12 mesecev izvajanja projekta, ter dodatno 
posebno finančno poročilo; 

                                                      

55  Oktober 2012.  
56  UL L, št. 371 z dne 27. 12. 2006. 
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• na podlagi posebnega poročila, če je upravičenec v aktivnosti projekta vključil osebe, ki niso bile 
v evidenci brezposelnih oseb na Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje.  

 
Upravičenci so morali na zahtevo ministrstva posredovati tudi izredna poročila s predpisano vsebino 
in rokom57. Ministrstvo je organu upravljanja o JR 12 poročalo v letnih poročilih OPRČV 07–13 za 
leti 2012 in 2013.  

2.1.2.4 Ocena spremljanja uresničevanja ciljev   

Ministrstvo je v skladu z navodili organa upravljanja merilo, spremljalo in analiziralo JR 09 v programu 
ISSAR na podlagi zahtevkov upravičencev, rednih in izrednih poročil upravičencev ter letno poročalo 
organu upravljanja. 
 
Ministrstvo je letno poročalo organu upravljanja o izvajanju OPRČV 07–13 na ravni prednostnih 
usmeritev, pri čemer pa ni predstavilo podrobnega uresničevanja ciljev po posameznih projektih, temveč 
je vsako leto predstavilo samo en projekt, ki je primer dobre prakse. Ocenjujemo, da ministrstvo ni 
izdelalo poročila o doseganju ciljev za celoten JR 09 in za posamezne upravičence po projektih, ki bi bilo 
hkrati z analizami za JR 09 ustrezna strokovna podlaga za pripravo JR 12.  
 
Ministrstvo je sproti spremljalo realizacijo predvidenih aktivnosti na projektih in doseganje predvidenih 
kazalnikov za JR 12 ter pridobivalo povratne informacije upravičencev na podlagi prejetih letnih, polletnih 
in izrednih poročil oziroma po potrebi na podlagi dodatnih kontrol na kraju samem, saj projekti za JR 12 
potekajo do julija 2015. Na podlagi navedenih poročil in podatkov ter izrednega nadzora je ministrstvo 
spremljalo in analiziralo uresničevanje ciljev za 17 projektov, ki so bili sofinancirani v okviru JR 12.  
 
Pojasnilo ministrstva 
Letna poročila organu upravljanja so na ravni prednostnih usmeritev operativnega programa. V njih ministrstvo predstavi 
vse instrumente. Vsako leto se na podlagi izvajanja ministrstvo odloči za en projekt, ki ga podrobneje predstavi in ki 
predstavlja primer dobre prakse. Struktura letnega poročila ne omogoča, da bi ministrstvo predstavilo vse instrumente in 
posamezne projekte v celoti. 

2.1.3 Doseganje načrtovanih ciljev 

2.1.3.1 Javni razpis iz leta 2009 

Ministrstvo je med izvajanjem revizije pripravilo analizo doseganja ciljev JR 09, ki je pred tem ni izdelalo. 
Ugotovili smo, da je na podlagi JR 09 podprlo devet pilotnih projektov, zaključenih pa jih je bilo osem 
(tabela 2), kar predstavlja 89-odstotno realizacijo projektov (tabela 5). En projekt je bil ustavljen med 
izvedbo JR 09, eden je bil končan ob zaključku JR 09, ostalih sedem projektov oziroma dejavnosti pa se še 
nadaljuje. Trije projekti iz JR 09 so bili sofinancirani tudi na podlagi JR 12, čeprav so jih izvajali drugi 

                                                      

57  Ministrstvo je v obdobju spremljanja izvajanja projekta Svetovna kuhinja po slovensko zaznalo nekatera 

odstopanja pri izvajanju od načrtovanega, zato je upravičenca pozvalo k pripravi izrednega poročila. Ministrstvo, 

razen pri omenjenem upravičencu, ni zaznalo odstopanj od načrtovanih ciljev. Če pa je prišlo do zamujanja pri 
poročanju ali izvajanju aktivnosti pri drugih upravičencih, je ministrstvo izvedlo neposredni nadzor na kraju 

samem ali od upravičencev zahtevalo dodatna izredna poročila. Ministrstvo je na zahtevo računskega sodišča tudi 

pridobilo dodatna poročila o izvajanju aktivnosti na dan 31. 10. 2013 in izvedlo preveritev izvajanja aktivnosti 
17 upravičencev glede na načrt in pogodbo.  
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prijavitelji kot nadaljevanje projektov iz JR 09. Zgolj ena oseba iz ranljivih ciljnih skupin, ki je bila 
zaposlena na sofinanciranem projektu iz JR 09, je bila zaposlena tudi v sofinanciranem projektu iz JR 12.  
 

Tabela 2:  Število pilotnih projektov JR 09 

Št.  Upravičenci, 
izbrani na JR 09 

Naziv projekta Dejavnost 
projekta 

Stanje po zaključku JR 09 

1. ŠENT*  Turistična agencija za 
osebe s posebnimi 

potrebami – 
TURAG4ALL 

Turizem za 
invalide 

Projekt se še izvaja, dejavnost se je 
razširila s ponudbo storitev klasične 

turistične agencije. 

2. Mozaik**  V sožitju narave in 
družbe 

Eko turizem in 
eko pridelava 

zelenjave in 
začimb 

Projekt se še izvaja, nadgradnja je 
bila podprta z JR 12. 

3. BSC*** Gastronomsko 
kulturno in avtentično 

doživetje 

Kulturno-
turistična 

dejavnost 

Prekinjena pogodba že med 
izvajanjem projekta.  

4. Društvo projekt - 

Človek 

Iz koša Ekološka 

predelava 
odpadnih 

materialov 

Projekt in dejavnost se ne izvajata 

več.  

5.  Okoljsko 
raziskovalni zavod 

Center ponovne 
uporabe 

Center ponovne 
uporabe 

Projekt se še izvaja, nadgradnja je 
bila podprta z JR 12.  

6. Društvo za pomoč 

in samopomoč 
brezdomcev Kralji 

ulice 

Stare stvari v novem 

obtoku 

Humanitarna 

posredovalnica 
rabljenih 

predmetov 

Projekt se še izvaja, dejavnost ostaja 

enaka.  

7. Zavod za 
izobraževanje in 

kulturo Črnomelj 

Specializirana mobilna 
služba za pomoč na 

domu 

Specializirana 
mobilna služba 

za pomoč na 
domu 

Projekt se še izvaja, dejavnost ostaja 
enaka.  

8. Centerkontura**** Tovarna dela – vstop 
v svet dela 

Gostinstvo Projekt se še izvaja, dejavnost ostaja 
enaka.  

9. Biotehniška šola 
Rakičan 

Zaposlovanje in 
izobraževanje ranljivih 

ciljnih skupin 

Eko pridelava 
zdravilnih zelišč 

Projekta in dejavnosti ne izvaja več 
isti upravičenec. Dejavnost se 

nadaljuje in je bila podprta z JR 12. 

Opombe:   *      ŠENT - Slovensko združenje za duševno zdravje (v nadaljevanju: ŠENT); 
  **     Mozaik - društvo za socialno vključenost (v nadaljevanju: Mozaik); 

***   BSC, Poslovno podporni center, d. o. o., Kranj (v nadaljevanju: BSC); 

**** CENTERKONTURA – družba za svetovanje, socialni razvoj, usposabljanje in založništvo, d. o. o.  
(v nadaljevanju: Centerkontura). 

Vir: podatki ministrstva. 
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Na podlagi pogodb o sofinanciranju projektov, sklenjenih z izbranimi upravičenci, je ministrstvo 
načrtovalo sofinanciranje v znesku 2.000.000 evrov. Predvideni znesek sofinanciranja se je med izvajanjem 
JR 09 zmanjšal na 1.736.390 evrov oziroma za 13 odstotkov (tabela 3), ker je ministrstvo sedem 
upravičencev v fazi izvajanja projektov zaprosilo za zmanjšanje dogovorjenega obsega sofinanciranja, 
ena pogodba o sofinanciranju projekta pa je bila prekinjena. Ministrstvo je z njimi sklenilo anekse 
k pogodbam o sofinanciranju oziroma podalo soglasje k odstopu od pogodbe o sofinanciranju projekta. 
Vrednostno najpomembnejši razlog za nižjo realizacijo JR 09 od načrtovane je bila predčasna prekinitev 
pogodbe o sofinanciranju projekta, zaradi česar ni bilo realizirano sofinanciranje v znesku 210.826 evrov. 
Upravičenci so porabili 98,6 odstotka sredstev, ki jih je ministrstvo odobrilo za projekte po sklenjenih 
aneksih. 

 

Tabela 3:  Načrtovanje in realizacija projektov iz JR 09 

Št. Upravičenci, 
izbrani na JR 09 

Odobrena 
sredstva 

 
v evrih 

Odobrena 
sredstva 

 po aneksih 
v evrih 

Realizirana 
sredstva 

 
v evrih 

Načrtovano 
število vključenih 

Realizirano 
število vključitev 

Usposa-
bljanje 

Zaposlo-
vanje 

Usposa-
bljanje 

Zaposlo-
vanje 

1. ŠENT 228.118 225.342 225.342 10 3 10 3 

2. Mozaik 196.216 193.084 192.523 12 3 13 3 

3. BSC 249.550 38.72458 38.724 20 15 3 2 

4. Društvo projekt - 

Človek 

238.348 211.904 210.806 10 3 10 3 

5. Okoljsko 

raziskovalni zavod 

249.500 239.569 237.892 10 3 11 3 

6. Društvo za pomoč 
in samopomoč 
brezdomcev Kralji 

ulice 

186.680 185.960 185.490 12 3 13 3 

7. Zavod za 
izobraževanje in 

kulturo Črnomelj 

200.000 199.466 199.466 15 4 15 4 

8. Centerkontura 249.201 239.954 236.462 20 5 14 5 

9. Biotehniška šola 

Rakičan 

202.387 202.387 185.197 10 3 14 4 

 Skupaj 2.000.000 1.736.390 1.711.902 119 42 103 30 

Vir: končna poročila o izvajanju projektov upravičencev. 

 

                                                      

58  Odobrena samo upravičena sredstva, ki so se nanašala na že izvedene aktivnosti projekta.  
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Ministrstvo je z JR 09 načrtovalo, da bo v usposabljanje vključilo vsaj 150 oseb iz ranljivih ciljnih skupin, 
dejansko pa so bile vključene 103 osebe, kar predstavlja 69-odstotno realizacijo. Ministrstvo je z JR 09 
načrtovalo, da bo za najmanj eno leto zagotovilo zaposlitev za polni delovni čas vsaj 37 osebam iz ranljivih 
ciljnih skupin, dejansko pa se je na projektih zaposlilo 30 oseb, kar pomeni 81-odstotno realizacijo. Iz 
tabele 4 je razvidno, da je bilo od vseh ranljivih ciljnih skupin pri JR 09 največ zaposlitev pri mladih do 
25. leta starosti, in sicer 11, ter deset pri starejših od 50 let, sledile so osebe s težavami v duševnem razvoju 
in nekdanji odvisniki, brezdomci in pripadniki romske skupnosti.  
 
Razlog za manjše število vključitev v usposabljanje in zaposlovanje oseb iz ranljivih ciljnih skupin od 
načrtovanega je bila predčasna prekinitev pogodbe o sofinanciranju projekta s strani upravičenca BSC, ki 
je načrtoval usposabljanje 20 oseb iz ranljivih ciljnih skupin, dejansko pa je usposabljal samo tri, ter 
načrtoval zaposlitev 15 oseb, dejansko pa zaposlil samo dve. 
 

Tabela 4:  Število zaposlenih v okviru JR 09 po ranljivih ciljnih skupinah  

Št.  Upravičenci Ranljive ciljne skupine 

  Mladi do 
25. leta 

Starejši 
nad 50 let 

Osebe s 
težavami v 
duševnem 

razvoju 

Pripadniki 
romske 

skupnosti 

Nekdanji 
odvisniki 

Brezdomci 

1. ŠENT   3    

2. Mozaik  1  1  1 

3. BSC  2      

4. Društvo projekt - Človek     3  

5.  Okoljsko raziskovalni 

zavod 

1 2     

6. Društvo za pomoč in 
samopomoč brezdomcev 

Kralji ulice 

2     1 

7. Zavod za izobraževanje in 

kulturo Črnomelj 

1 3     

8. Centerkontura 5      

9. Biotehniška šola Rakičan  4     

 Skupaj 11 10 3 1 3 2 

Vir: podatki ministrstva. 
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Tabela 5:  Načrtovani in doseženi cilji JR 09 

Cilji JR 09  JR 09 

Načrtovano število izbranih projektov             do 10 

Število izbranih projektov                                                                             9 

Realizirano število izbranih projektov 8 

Realizirano število izbranih projektov, v odstotkih 89 

Načrtovano število vključenih oseb v usposabljanje iz ranljivih ciljnih skupin vsaj 150 

Realizirano število vključenih oseb v usposabljanje iz ranljivih ciljnih skupin 103 

Realizirano število vključenih oseb v usposabljanje iz ranljivih ciljnih skupin, v odstotkih 69 

Načrtovano število zaposlitev  vsaj 3759 

Realizirano število zaposlitev 30 

Realizirano število zaposlitev oseb iz ranljivih ciljnih skupin, v odstotkih 81 

Vir: podatki ministrstva za JR 09.  

 
Iz podatkov o doseganju ciljev izhaja, da je ministrstvo le delno doseglo načrtovane ciljne vrednosti iz JR 09. 
Delež oseb, vključenih v usposabljanje, znaša 69 odstotkov, medtem ko delež dosežene zaposlitve znaša 
81 odstotkov. Glavni razlog delnega doseganja načrtovanih ciljnih vrednosti JR 09 je bil v predčasni 
prekinitvi pogodbe o sofinanciranju projekta s strani upravičenca BSC med izvajanjem projekta. Razlog 
predčasne prekinitve pogodbe o sofinanciranju projekta so bile aktivnosti, ki v skladu s terminskim 
načrtom niso bile izvedene pravočasno, zato načrtovani cilji niso bili doseženi.  
 
Po zaključku projektov, sofinanciranih iz JR 09, je na projektu ohranilo zaposlitev 21 od 30 oseb, kar je 
70 odstotkov. 

2.1.3.2 Javni razpis iz leta 2012 

Ključni cilji JR 12 so bili, da bi ministrstvo sovlagalo finančna sredstva v razvoj perspektivnih tržnih 
dejavnosti upravičencev, ki bi ustvarjale delovna mesta, zagotovile usposabljanje za zasedbo teh delovnih 
mest in zaposlitev oseb iz ranljivih ciljnih skupin na teh delovnih mestih v predvidenem času trajanja 
projekta. Kot kriterij izbire vlog in cilj je bila predvidena tudi čim daljša doba trajanja projekta.  
 

                                                      

59  Vsaj 25 odstotkov od 150 vključenih oseb iz ranljivih ciljnih skupin.  
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Tabela 6:  Načrtovanje in realizacija projektov iz JR 12 

Št.  Upravičenci, 
izbrani na JR 12 

Odobrena 
sredstva 

 
v evrih 

Realizirana 
sredstva 

 do 19. 11. 2013 
 v evrih 

Načrtovano število 
vključenih  

Realizirano število 
vključitev do 19. 11. 2013 

Usposa-
bljanje60 

Zaposlo-
vanje  

Usposa-
bljanje  

Zaposlo-
vanje 

1. Dobrote, z. b. o., 
Prevalje 

292.910 92.388 6 5 4 5 

2. KORENIKA, 
Šalovci 

299.953 60.909 12 3 8 3 

3. Dobrovita* 297.708 60.176 4 4 5 4 

4. Združenje DrogArt  199.895 54.500 5 3 7 3 

5. Zavod Global 299.792 54.382 5 3 5 6 

6. ŠENT  299.983 62.323 11 5 11 5 

7. Lokalpatriot** 296.401 5.973 10 5 10 2 

8. Fundacija Vincenca 
Drakslerja za 
odvisnike, so. p. 

299.864 99.217 10 3 10 3 

9. KNOF***  165.063 50.753 9 3 9 4 

10. Pan Nutri****  299.125 34.556 10 3 10 3 

11. Združenje EPEKA, 
so. p. 

299.984 44.678 20 4 23 0 

12. Zavod Karo  299.023 53.341 15 3 15 3 

13. Zveza paraplegikov 
Slovenije 

163.130 19.103 4 4 4 4 

14. ″Regionalni sklad 
dela za Pomurje″, 
ustanova za izvajanje 
aktivne politike 
zaposlovanja 

291.688 60.965 6 3 6 3 

15. Zavod Mreža MaMa 198.412 98.464 15 3 15 3 

16. Zavod Pelikan – 
Karitas 

299.619 38.697 12 3 4 4 

17. Društvo slovensko 
makedonskega 
prijateljstva 

197.450 55.494 20 3 18 4 

 Skupaj 4.500.000 945.919 174 60 164 59 

Opombe:   *        Dobrovita, d. o. o., Ljubljana (v nadaljevanju: Dobrovita); 
**       LOKALPATRIOT Mladinski klub DNŠ (v nadaljevanju: Lokalpatriot); 

 ***     KNOF, Zavod za kreativni razvoj Sevnica (v nadaljevanju: KNOF); 

****    PAN-NUTRI, d. o. o., (v nadaljevanju: Pan Nutri). 

Vir: podatki ministrstva do 19. 11. 2013 o izvajanju projektov upravičencev za JR 12. 

                                                      

60  Načrtovano število vključenih po vlogah prijaviteljev na JR 12 je 174, medtem ko je ministrstvo za JR 12 
načrtovalo 100 vključitev. 
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Ministrstvo je v pogodbah o sofinanciranju predvidelo obvezno spremljanje ciljnih kazalnikov za izbrane 
projekte, pri čemer je število vključenih oseb razdelilo na število vključenih v usposabljanje in število 
zaposlenih.  
 

Tabela 7:  Načrtovani in doseženi cilji JR 12 

Cilji JR 12 JR 12 

Načrtovano število izbranih projektov 15 

Realizirano število izbranih projektov 17 

Realizirano število izbranih projektov, v odstotkih 113 

Načrtovano število vključenih oseb v usposabljanje iz ranljivih ciljnih skupin 100 

Realizirano število vključenih oseb v usposabljanje iz ranljivih ciljnih skupin 164 

Realizirano število vključenih oseb v usposabljanje iz ranljivih ciljnih skupin, v odstotkih 164 

Načrtovano število zaposlitev oseb iz ranljivih ciljnih skupin 45 

Realizirano število zaposlitev oseb iz ranljivih ciljnih skupin 59 

Realizirano število zaposlitev oseb iz ranljivih ciljnih skupin, v odstotkih 131 

Vir: podatki ministrstva za JR 1261.  

 
Na podlagi predvidenih kazalnikov za JR 12 je v tabelah 6 in 7 prikazano uresničevanje ciljev za 
17 izbranih in sofinanciranih projektov. Čeprav bodo projekti potekali do julija 2015, lahko s pomočjo 
pridobljenih podatkov ugotovimo, da trend realizacije ciljev na podlagi predvidenih kazalnikov kaže, da se 
cilji uspešno uresničujejo, saj je dosežena delna realizacija večja od načrtovanih vrednosti. Tako so na 
podlagi podatkov ministrstva upravičenci na projektih do vključno 19. 11. 2013 v usposabljanje vključili za 
64 odstotkov več oseb in zaposlili 31 odstotkov več oseb, kot je bilo načrtovano.  
 
Kot kažejo dosedanji rezultati, so upravičenci v predpisanih rokih zagotovili predvidene aktivnosti 
iz načrta v vlogi z izvedbo zagonskih poslovnih aktivnosti (najem prostorov, nakup opreme, adaptacija 
prostorov za poslovanje, priprava podlag za izvajanje dejavnosti, zasnova izvedbe trženja in poslovanja 
ob otvoritvi lokala in drugo), z usposabljanjem oseb in njihovim zaposlovanjem, pri čemer pa še ni 
mogoče oceniti tržne in poslovno-finančne vzdržnosti poslovnih idej in programov upravičencev na 
projektih ter ali bodo na konkurenčnem trgu obstali in zaposlovali delavce, saj se projekti še izvajajo.  
 
Ministrstvo je za organ upravljanja pripravilo letno poročilo62, kjer povzema opis načrtovanega prispevka 
17 upravičencev k ciljem OPRČV 07–13. V poročilu niso podrobno obrazložene in številčno prikazane 
vse načrtovane in realizirane aktivnosti, ki so se v okviru OPRČV 07–13 in JR 12 izvajale in sofinancirale 
v letu 2013. 

                                                      

61  Podatki ministrstva o realizaciji od avgusta 2012 do vključno 19. 11. 2013. 
62  Št. 5440-18/2008/61 z dne 5. 4. 2013. 
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Pojasnilo ministrstva 
Rezultati uresničevanja JR 12, ki še niso dokončni, kažejo, da so tako na ministrstvu kot tudi pri upravičencih upoštevali 
izkušnje iz prvega razpisa, zato so že ob začetku izvajanja projektov v prvem letu izkazane višje vrednosti od načrtovanih. 
Faza usposabljanj je pri večini upravičencev že zaključena, zaposlovanje se izvaja po predvideni dinamiki, kar kaže na 
oceno, da bodo predvideni cilji za JR 12 doseženi. 

2.1.3.3 Ocena doseganja načrtovanih ciljev 

Ugotavljamo, da je ministrstvo z JR 09 zaradi predčasno prekinjene pogodbe o sofinanciranju enega 
upravičenca le delno doseglo načrtovane ciljne vrednosti. Realizacija v JR 09 vključenih oseb iz ranljive 
ciljne skupine v usposabljanje je bila 69-odstotna, realizacija dosežene zaposlitve pa 81-odstotna.  
 
Pri JR 12 pa smo ugotovili, da so upravičenci na projektih v usposabljanje vključili za 54 odstotkov več 
oseb in zaposlili 31 odstotkov več oseb, kot je bilo predvideno z načrtom, pri čemer projekti še niso 
zaključeni in zato navedeni podatki niso dokončni.  
 

2.2 Učinkovitost ministrstva pri načrtovanju in izvedbi javnih 
razpisov ter pri opravljanju nadzora nad projekti 

2.2.1 Načrtovanje javnih razpisov 

2.2.1.1 Cilji, določeni v strateških dokumentih 

Strategija razvoja 06–13 je opredeljevala vizijo in cilje razvoja Republike Slovenije ter pet razvojnih 
prioritet z akcijskimi načrti. V okviru četrte razvojne prioritete "Moderna socialna država in večja 
zaposlenost", ki jo je pri načrtovanju JR 09 in JR 12 upoštevalo tudi ministrstvo, je bilo poudarjeno, da 
si bo država v obdobju od leta 2006 do leta 2013 med drugim prizadevala: 

•  s prehodom pasivnih ukrepov v aktivne ukrepe na trgu dela zagotoviti aktiviranje, zaposlovanje 
in socialno vključevanje ter 

•  izboljšati zaposljivost težje zaposljivih skupin z združevanjem zaposlitveno-izobraževalnega statusa 
in začasnega zaposlovanja v okviru netržnih zaposlitvenih priložnosti. 

 
Na podlagi strategije razvoja 06–13 je vlada marca 2008 sprejela Državni razvojni program Republike 
Slovenije za obdobje 2007–201363, ki je predstavljal instrument za uresničevanje strategije razvoja 06–13 
na področju razvojno-investicijskih programov in projektov, kjer pa razen netržnih dejavnosti niso bili 
predvideni in obravnavani prihodnji vidiki uvedbe socialnega podjetništva ali uvajanja poslovanja po 
načelih socialnega podjetništva za dejavnosti proizvodnje, prodaje proizvodov in storitev na 
konkurenčnem trgu. To je predvidel OPRČV 07–13 za delodajalce v gospodarskem, javnem in nevladnem 
sektorju, kasneje pa podrobneje opredelil in uredil ZSocP. SVLR kot organ upravljanja je Evropski 
komisiji 16. 2. 2007 posredovala v potrditev Nacionalni strateški referenčni okvir64, ki opredeljuje 
nacionalno strategijo in prednostne naloge Republike Slovenije za kohezijsko politiko v programskem 
obdobju 2007–2013 ter navaja, kako bodo porabljena sredstva, prejeta iz Evropske unije za zagotavljanje 

                                                      

63  Št. 30300-1/2008/9 z dne 20. 3. 2008. 
64  Postopek sprejemanja se je zaključil 18. 7. 2007. 
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rasti in delovnih mest v sedemletnem obdobju. V tem dokumentu so opredeljene prednostne naloge, 
okvirna letna dodelitev sredstev in seznam operativnih programov. Operativni programi določajo 
razvojno strategijo in cilje razvoja, ki jih želi država na posameznem področju doseči s finančno pomočjo 
evropskih skladov. Strateški dokument, ki je predstavljal pravno podlago za izvedbo in financiranje JR 09 
in JR 12, je bil OPRČV 07–13.  
 
Ministrstvo je JR 09 in JR 12 načrtovalo na podlagi OPRČV 07–13 v okviru četrte razvojne prioritete 
"Enake možnosti in spodbujanje socialne vključenosti" in prednostne usmeritve 4.1 "Enake možnosti na 
trgu dela in krepitev socialne vključenosti". Glavni cilj te razvojne prioritete je bil doseči večjo socialno 
vključenost in manjšo materialno ogroženost ranljivih skupin. Z aktivnostmi, ki naj bi se izvajale v okviru 
četrte razvojne prioritete, je ministrstvo zasledovalo specifičen cilj, določen v OPRČV 07–13, to je da se 
omogoči dostop do zaposlitve in usposabljanja ranljivim ciljnim skupinam z razvojem socialnega in drugih 
inovativnih oblik podjetništva65, ki ustvarjajo nova delovna mesta ter širijo socialne in druge storitve 
javnega pomena66. OPRČV 07–13 je tudi določal, da se aktivnosti te prioritete ne izvajajo v okviru 
klasičnih ukrepov aktivne politike zaposlovanja, ampak v skladu z načelom inovativnosti, ki spodbuja 
razvoj in implementacijo novih oblik integracije ranljivih skupin na trgu dela.  
 
OPRČV 07–13 je izpostavil področje socialnega podjetništva, ki na aktiven način vključuje ranljive ciljne 
skupine, ki na fleksibilnem trgu dela ne izpolnjujejo potrebnih zahtev, ter je hkrati spodbudil razvoj tistih 
storitev, ki so bile v preteklosti izrinjene s trga in so pomenile delo za določene poklice, danes pa bi lahko 
bile koristne za lokalno okolje in družbo. Socialno podjetništvo v OPRČV 07–13 na aktiven način 
vključuje ranljive ciljne skupine, ki ne sledijo zahtevam delodajalcev na fleksibilnem trgu dela, obenem pa 
spodbuja razvoj proizvodov in storitev, ki niso prisotni na trgu, so pa koristni za družbo, saj lahko 
podjetniki na projektih socialnega podjetništva z dobro poslovno idejo s proizvodi ali storitvami 
zadovoljijo potrebe na trgu in zaposlijo osebe iz ranljivih ciljnih skupin.  
 
Predvidena izvedba obeh javnih razpisov na podlagi OPRČV 07–13 naj bi bistveno prispevala 
k usposabljanju in zaposlovanju oseb iz ranljivih ciljnih oseb s sofinanciranjem projektov ministrstva in 
s tem z razvojem dejavnosti socialnega in inovativnega podjetništva, ki na konkurenčnem trgu proizvodov, 
blaga in storitev kot cilj poslovanja ne zasleduje dobičkonosnosti projektov, ampak upošteva poslovno 
vzdržnost in perspektivnost poslovnih idej in projektov na trgu.  
 
Cilji, ki jih je načrtovalo ministrstvo pri JR 09 in JR 12, niso bili predhodno predvideni v strateških 
dokumentih države, in sicer da bi bili poleg netržnih dejavnostih predvideni tudi za projekte za tržne 
dejavnosti. V OPRČV 07–13 je bila predvidena podpora projektom, ki bodo delovali po načelih socialnega 
podjetništva in ki bodo s širitvijo obstoječih ali z razvojem novih tržnih dejavnosti (na primer podjetja 
s poslovno idejo na trgu) in netržnih dejavnosti (na primer socialno-varstvene storitve za otroke, skrb za 
starejše) v usposabljanje predvidoma vključili osebe iz ranljivih ciljnih skupin ter spodbujali zaposlitev za 
polni delovni čas v usposabljanje vključenih oseb. V OPRČV 07–13 je bilo predvideno, da se ustvarjajo 
možnosti za dostop do zaposlitve in usposabljanja osebam iz ranljivih ciljnih skupin, da se vzpodbuja 
socialno podjetništvo ter podpirajo in promovirajo vse aktivnosti v gospodarskem, javnem in nevladnem 
sektorju. 

                                                      

65  V OPRČV 07–13 v prednostni usmeritvi 4.1 "Enake možnosti na trgu dela in krepitev socialne vključenosti" na 

strani 109 je predvideno, da gre za delodajalce v gospodarskem, javnem in nevladnem sektorju. 
66  Cilji, določeni v OPRČV 07–13 na strani 157. 
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Ocenjujemo, da je ministrstvo JR 09 in JR 12 načrtovalo predvsem v skladu s cilji, določenimi v 
OPRČV 07–13, saj je z obema javnima razpisoma s sofinanciranjem projektov omogočilo dostop do 
zaposlitve in usposabljanja ranljivim ciljnim skupinam ter z inovativnimi oblikami podjetništva omogočilo 
ustvarjati nova delovna mesta.  

2.2.1.2 Usklajenost aktivnosti ministrstva s predpisi Evropske unije 

Predpisi Evropske unije predpisujejo zgolj način in postopke porabe sredstev iz evropskih skladov in tako 
Republiko Slovenijo zavezujejo le v delu, ki se nanaša na postopke glede zagotavljanja upravičenosti 
izdatkov na projektih, trajanja projektov, vodenja računovodskih listin in dostopnosti do dokumentacije, 
preveritve izplačil na kraju samem ter obveščanja javnosti. Predpisi Evropske unije urejajo prednostne 
naloge pomoči, varstvo osebnih podatkov, pravila pomoči "de minimis" in izvajanje upravljavskih 
preveritev, ne posegajo pa v vsebino aktivnosti, ki jih na področju socialnega podjetništva izvaja 
ministrstvo. 
 
Ministrstvo je predvidelo upravičene in neupravičene aktivnosti in z njimi povezane upravičene 
in neupravičene stroške na projektih glede na določilo 56. člena Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006 z dne 
11. julija 2006 o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu 
in Kohezijskem skladu in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1260/199967 – v nadaljevanju: Uredba Sveta (ES) 
št. 1083/2006. Za vsakega izvajalca so bili upravičeni le tisti podrobneje navedeni stroški, ki so bili 
v pogodbah o sofinanciranju in potrjenem finančnem načrtu projekta na osnovi predloženih dokazil.  
 
Obdobje sofinanciranja upravičenih stroškov iz evropskih sredstev je določeno v 56. členu Uredbe 
Sveta (ES) št. 1083/2006 in velja od 1. 1. 2007 do 31. 12. 2015. Obdobje trajanja projektov je bilo 
določeno v pogodbah o sofinanciranju z izbranimi prijavitelji, kar je ministrstvo upoštevalo na osnovi 
Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006 pri načrtovanju ter predvidelo pri spremljanju izvedbe vseh aktivnosti 
izvajalcev za oba javna razpisa.   
 
Izvajalci so morali glede na določila pogodbe o sofinanciranju projektov ločeno voditi računovodske 
evidence na osnovi 56. člena Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006 za poslovne dogodke, povezane 
z izvajanjem projekta, ter omogočiti revizijsko sled za izvedbo upravljalnih preverjanj po 13. členu Uredbe 
Komisije (ES) št. 1828/2006.  
 
Sredstva izvajalcem za oba javna razpisa so bila dodeljena v okviru javnih razpisov, ki predstavljajo pomoč 
po pravilu "de minimis" po 2. členu Uredbe Komisije (ES) št. 1998/2006 z dne 15. decembra 2006 
o uporabi členov 87 in 88 Pogodbe pri pomoči de minimis68  – v nadaljevanju: Uredba Komisije (ES) 
št. 1998/2006. Ta določa, da sme posamezni prejemnik (prijavitelj in prijavljeni projektni partner) 
v obdobju treh zaporednih proračunskih let pridobiti največ 200.000 evrov.  
 
V skladu s 13. členom Uredbe Komisije (ES) št. 1828/2006 so bili v pogodbah o sofinanciranju projektov 
določeni postopki upravnega preverjanja vsakega zahtevka za izplačilo, ki ga predlagajo upravičenci, in 
pregledi porabe sredstev ter izvajanje aktivnosti projektov na kraju samem. Upravičenci so bili 
s pogodbami o sofinanciranju zavezani, da omogočijo tehnični, administrativni in finančni nadzor nad 
izvajanjem projekta s strani ministrstva ali organa upravljanja. 

                                                      

67  UL L, št. 210 z dne 31. 7. 2006. 
68  UL L, št. 379 z dne 28. 12. 2006. 
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Upravičenci so morali v skladu z 69. členom Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006 in določilom pogodb 
o sofinanciranju projektov predvideti in izpolnjevati zahteve informiranja in obveščanja javnosti, 
zagotavljati uporabo logotipov v skladu z Navodili za informiranje in obveščanje javnosti o kohezijskem in 
strukturnih skladih v programskem obdobju 2007–201369, ki jih je izdal organ upravljanja. 
 
Ugotovili smo, da je ministrstvo upoštevalo predpise Evropske unije pri načrtovanju JR 09 in JR 12, saj je 
določilo višino sredstev, ki je bila na razpolago za JR 09 in JR 12, upravičene dejavnosti, upravičene in 
neupravičene stroške projektov, postopke glede zagotavljanja upravičenosti izdatkov na projektih ter 
trajanje projektov. Določeni so bili tudi obdobje za porabo sredstev in obdobje upravičenosti stroškov, 
vodenje ločenih računovodskih listin ter pristojnosti, odgovornosti in naloge upravičencev. Določena sta 
bila delež sofinanciranja projektov ter državna pomoč. V JR 09 in JR 12 je ministrstvo določilo 
odgovornost upravičencev v zvezi z ukrepi za informiranje in obveščanje javnosti, varovanje osebnih 
podatkov in poslovnih skrivnosti, hrambo dokumentacije o projektih ter prepoved dvojnega financiranja. 
Vsa predpisana določila je ministrstvo vključilo tudi v pogodbe o sofinanciranju projektov iz JR 09 in 
JR 12.  

2.2.1.3 Pridobivanje stališč in mnenj drugih pristojnih organov  

Ministrstvo je v JR 09 in JR 12 navedlo, da bodo sofinancirani projekti, ki bodo razvijali tržne dejavnosti 
s prodajo blaga ali storitev s spodbujanjem socialnega podjetništva in ustvarjali delovna mesta za ranljive 
ciljne skupine, ter da bosta JR 09 in JR 12 namenjena sofinanciranju:  

• razvoja novih ali širitvi obstoječih tržnih dejavnosti; 
• usposabljanja za vključitev v delo oseb iz ranljivih ciljnih skupin; 
• ustvarjanja novih delovnih mest za zaposlitev oseb iz ranljivih ciljnih skupin. 

 
Ministrstvo je 19. 3. 2009 zaprosilo Službo Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropske zadeve, SVLR 
(Urad za kohezijsko politiko), Ministrstvo za javno upravo, Ministrstvo za gospodarstvo (Sektor za 
podjetništvo) ter Direktorat za socialne zadeve in Direktorat za invalide na ministrstvu za imenovanje 
članov delovne skupine. Ministrstvo je 4. 1. 2010 izdalo sklep o ustanovitvi in imenovanju članov 
v delovno skupino za pripravo in usklajevanje sistemskih podlag za razvoj socialnega podjetništva v 
Republiki Sloveniji, katerega namen je bil zagotoviti celovit pristop k razvoju socialnega podjetništva. 
Imenovanih je bilo osem članov s petih ministrstev oziroma služb. Za vodjo delovne skupine je bila 
imenovana članica z ministrstva.  
 
Na podlagi zapisnika prvega sestanka, ki je potekal 15. 1. 2010, smo ugotovili, da so se člani delovne 
skupine dogovorili za naloge, ki naj bi jih delovna skupina izvajala, in sicer: spremljanje priprave ZSocP, 
medsebojna izmenjava informacij o izvajanju aktivnosti, ki sodijo v okvir socialnega podjetništva, in 
medsebojno sodelovanje pri pripravi ukrepov, ki se nanašajo na različne službe oziroma ministrstva.   
 
Ugotovili smo, da so se člani delovne skupine sestali samo enkrat. Ministrstvo ni sklicalo drugih delovnih 
sestankov, zato menimo, da ministrstvo ni bilo dovolj aktivno pri delovanju te delovne skupine, ki bi po 
naši oceni lahko pripomogla k usklajenemu delovanju in pripravi skupnih ukrepov za načrtovanje razvoja 
socialnega podjetništva.  
 

                                                      

69   Služba Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropske zadeve, december 2009. 
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Ministrstvo pri načrtovanju JR 09 in JR 12 ni pozvalo k sodelovanju drugih deležnikov, da bi pridobilo 
stališča, predloge in analize od drugih pristojnih organov. Ocenjujemo, da ministrstvo zato ni v zadostni 
meri obvladovalo tveganja neustreznosti razpisa zaradi neobstoja vseh potrebnih znanj, stališč, predlogov 
in analiz za načrtovanje JR 09 in JR 12, za razvoj novih ali širitev obstoječih tržnih dejavnosti in 
ustvarjanje novih delovnih mest, kar bi zagotovilo trajnejšo zaposlitev osebam iz ranljivih ciljnih skupin.   
 
Pri načrtovanju pogojev in ciljev za oba javna razpisa bi takratno Ministrstvo za gospodarstvo z izkušnjami 
in znanji iz svojega delokroga, predvsem s podjetniškimi, finančnimi in marketinškimi znanji, lahko 
dodatno pripomoglo k večji učinkovitosti obeh javnih razpisov. Pristojno je bilo namreč za razvoj novih 
ali širitev obstoječih tržnih dejavnosti ter netržnih socialno-varstvenih storitev na projektih, ki bi po 
predvidenih ciljih v OPRČV 07–13 lahko prispevali k ustvarjanju novih delovnih mest70. 

2.2.1.4 Analiza obstoječega stanja in potreb ter predvideni učinki javnih razpisov 

Ministrstvo pri načrtovanju JR 09 in JR 12 ni izdelalo analiz dejanskega stanja potreb delodajalcev na trgu 
dela po zaposlovanju oseb iz ranljivih ciljnih skupin ter analize dotedanjih učinkov različnih že izvedenih 
ukrepov na področju usposabljanja zaposlovanja ranljivih ciljnih skupin71. Prav tako ministrstvo 
ni analiziralo stanja in možnosti razvoja novih ali širitve obstoječih tržnih dejavnosti72 oziroma tudi ni 
zaprosilo za sodelovanje Ministrstva za gospodarstvo, ki je bilo pristojno za področje širjenja tržnih 
dejavnosti. Ministrstvo tudi ni predvidelo učinkov JR 09 in JR 12 za dolgotrajnejše zaposlovanje oseb iz 
ranljivih ciljnih skupin po zaključku obeh javnih razpisov.    
 
Pojasnilo ministrstva 
Ministrstvo se je opiralo na podatke iz OPRČV 07–13, za katerega je bila izvedena SWOT 73analiza, ki je opredelila 
ranljive ciljne skupine in njihove potrebe ter priložnosti, ki jih ponuja trg. Posebnih ukrepov za zaposlovanje težje zaposljivih 
oseb iz ranljivih ciljnih skupin do priprave JR 09 ministrstvo ni izvajalo ali sofinanciralo, zato primerjave ni moglo izvesti.  
 
Ocenjujemo, da je v OPRČV 07–13 opredeljena analiza trga dela v Republiki Sloveniji, vendar samo 
do leta 2005, ki pa za ministrstvo po naši oceni ni bila dovolj aktualna za načrtovanje JR 09. Analiza stanja 
in potreb delodajalcev in brezposelnih oseb iz ranljivih ciljnih skupin bi morala biti narejena še posebej za 
JR 12, saj so se razmere na trgu dela od leta 2005 bistveno spremenile. 
 
Ocenjujemo, da bi moralo ministrstvo v fazi načrtovanja JR 09 in JR 12 analizirati stanje glede potreb pri 
zaposlovanju ranljivih ciljnih skupin ter skupaj z Ministrstvom za gospodarstvo izdelati tudi analizo stanja 
in možnosti razvoja novih ali širitve obstoječih tržnih dejavnosti. Ne glede na to, da je ministrstvo 
opredelilo JR 09 kot pilotni projekt in JR 12 kot nadaljevalni projekt, ocenjujemo, da bi na podlagi takih 
analiz ministrstvo pridobilo natančnejše podatke o populaciji ranljivih ciljnih skupin ter imelo boljšo 

                                                      

70  Na podlagi 30. člena ZDU-1-UPB4 (Uradni list RS, št. 113/05) so bile naloge Ministrstva za gospodarstvo med 
drugim tudi razvoj podjetniškega sektorja in konkurenčnosti drobnega gospodarstva, turizma in drugo.  

71  Izvedeni so bili ukrepi v okviru aktivne politike zaposlovanja, kot na primer usposabljanje na delovnem mestu in 

zaposlovanje invalidov v državi v okviru Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje.  
72  Nabor predvidenih tržnih dejavnosti, kjer bi lahko bile možnosti za usposabljanje in zaposlovanje, kot na primer 

ekološko kmetijstvo, ravnanje z odpadki, gostinstvo, določene proizvodne dejavnosti, trgovina, turizem in drugo. 
73  SWOT (angl.: strengths, weaknesses, opportunities and threats) – analiza prednosti, pomanjkljivosti, priložnosti in 

groženj. 



36 SPODBUJANJE SOCIALNEGA PODJETNIŠTVA | Revizijsko poročilo 

 

 

strokovno podlago za okvirno oceno perspektivnejših tržnih dejavnosti, kjer bi bilo mogoče spodbuditi 
socialno podjetništvo za zaposlovanje ranljivih ciljnih skupin. 

2.2.1.5 Načrtovanje razpisnih pogojev  

2.2.1.5.1 Javni razpis iz leta 2009 

Ministrstvo je v JR 09 od prijaviteljev in projektnih partnerjev74 zahtevalo, da:  

• gre za pravne osebe, ki imajo v ustanovitvenem aktu določen neprofitni značaj ter vračajo vse 
dohodke v osnovno dejavnost oziroma ne delijo dobička med lastnike, temveč ga vlagajo v razvoj 
dejavnosti, ter na dan prijave opravljajo dejavnost v Republiki Sloveniji; 

• imajo ustrezno pravno in finančno sposobnost, vključno s sposobnostjo vnaprejšnjega financiranja 
projekta, ter razpolagajo z ustreznimi tehničnimi zmogljivostmi za izvedbo projekta; 

• ima vsaj en član projektnega partnerstva izkušnje z delom z ranljivimi ciljnimi skupinami; 
• v okviru projekta v aktivnost usposabljanja vključijo najmanj 10 in največ 20 oseb iz ranljivih skupin 

ter za najmanj eno leto zagotovijo zaposlitev za polni delovni čas za najmanj 25 odstotkov oseb, 
vključenih v usposabljanje, kar pomeni, da realizirajo minimalno tri zaposlitve; 

• niso v stečajnem postopku, postopku prenehanja, postopku prisilne poravnave ali likvidacije ter imajo 
poravnane vse davke in druge obvezne dajatve na dan oddaje vloge; 

• niso kršili določil o nenamenski porabi sredstev, prejetih iz ESS, ali drugih javnih sredstev ter niso bili 
pravnomočno obsojeni zaradi kaznivega dejanja v zvezi s svojim profesionalnim ravnanjem.  

 
V razpisni dokumentaciji je ministrstvo objavilo obrazce, ki so jih morali prijavitelji izpolniti glede 
vsebinske zasnove projekta in finančnega načrta izdatkov na projektu. Prijavitelji so morali podati tudi 
izjavo o izpolnjevanju razpisnih pogojev in izjavo o projektnem partnerstvu ter soglasje, da lahko 
ministrstvo vsa potrebna dokazila, ki jih prijavitelji niso priložili, preverja iz uradnih evidenc. Ministrstvo je 
navedbe, da so pravne osebe, ki opravljajo dejavnost v državi, in višino že dodeljenih sredstev pomoči po 
pravilu "de minimis" preverjalo iz uradnih evidenc.  
 
Prijavitelji so morali izpolnjevati še naslednje dodatne pogoje, da: 

• v projekt vključijo vsaj enega projektnega partnerja; 
• na dan prijave na javni razpis zaposlujejo vsaj eno osebo za polni delovni čas ter 
• so že izvedli vsaj en projekt, katerega najmanjša zaprošena vrednost sofinanciranja je znašala 

50.000 evrov. 

 
Ministrstvo je s pogojema, da morajo biti v projekt vključeni projektni partnerji in da mora vsaj 
en projektni partner imeti izkušnje z ranljivimi ciljnimi skupinami, želelo vzpostaviti povezovanje različnih 
institucij in organizacij, ki naj bi vsaka s svojega vidika in na svoj način prispevala k reševanju določene 
problematike. Pogoja, da mora prijavitelj na dan prijave zaposlovati vsaj eno osebo za polni delovni čas ter 
da je moral izvesti vsaj en projekt, katerega najmanjša zaprošena vrednost sofinanciranja je znašala 
50.000 evrov, pa izhajata iz izkušenj ministrstva pri projektu EQUAL 2004–2006, ki je pokazal, da taki 
projekti zahtevajo veliko administrativnega dela. Ministrstvo je pri projektu EQUAL 2004–2006 
ugotovilo, da so lahko prijavitelji, ki so imeli vzpostavljeno tekoče poslovanje, že takoj zagotavljali 

                                                      

74  Projektni partnerji predstavljajo povezavo več različnih institucij in organizacij, ki vsaka s svojega vidika in na svoj 
način prispeva k reševanju določene problematike.  
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administrativno gotovost in zanesljivost pri oddajanju mesečnih poročil ter vse dodatne zahteve glede 
sofinanciranja iz ESS75. Ministrstvo je v procesu kontrole na projektu EQUAL 2004–2006 odkrivalo 
veliko število predvsem administrativnih napak, zaradi katerih se je močno zavleklo izplačevanje rednih 
mesečnih zahtevkov, kar je vplivalo na nelikvidnost izvajalskih organizacij. Temu se je ministrstvo 
z navedenimi pogoji pri JR 09 želelo izogniti.  
 
Ministrstvo je na podlagi izkušenj s projekta EQUAL 2004–2006 kot dodatni pogoj za presojo določilo 
zahtevano referenco, da so prijavitelji že uspešno izvedli podoben projekt v ocenjenem znesku 
50.000 evrov. S tem se je želelo izogniti vlogam prijaviteljev, ki praktičnih projektnih izkušenj za delo 
z ranljivimi ciljnimi skupinami še niso imeli in za katere bi obstajalo tveganje, da projekta ne bi zmogli 
v rokih vnaprej financirati z lastnimi sredstvi in uspešno dokončati projekta ter realizirati načrtovano 
usposabljanje in zaposlovanje.  
 
Ocenjujemo, da so bili dodatni pogoji ministrstva smiselno določeni, saj jih je ministrstvo načrtovalo na 
osnovi izkušenj s projekta EQUAL 2004–2006, saj drugih primerjav in analiz takrat ni bilo.  
 
Ministrstvo med pogoji ni posebej zahtevalo zagotovila o trajanju projektov po izteku sofinanciranja. Zato 
ocenjujemo, da ministrstvo pri načrtovanju razpisnih pogojev ni dovolj upoštevalo trajnostnega vidika 
zaposlitve oseb iz ranljivih ciljnih skupin. Ministrstvo pri JR 09 od prijaviteljev v razpisnih pogojih ni 
zahtevalo predložitve poslovnih načrtov, v katerih bi prijavitelji predstavili poslovanje podjetja, tržno 
analizo za projekt, SWOT analizo projekta, finančne predračune poslovanja podjetja, kadrovski načrt, 
terminski načrt izvedbe projekta, razvoj produkta ali storitve, ekonomsko utemeljitev upravičenosti 
projekta in drugo, da bi lahko že v fazi preverjanja vlog izločilo prijavitelje, ki ne bi mogli uresničiti 
predpisanih zahtev na projektu.  

2.2.1.5.2 Javni razpis iz leta 2012  

Ministrstvo je v JR 12 od prijaviteljev zahtevalo izpolnjevanje naslednjih pogojev, da:  

• je prijavitelj pravna oseba, ki ima v ustanovitvenem aktu določeno neprofitno delovanje in da 
premoženje, dobiček ter presežke prihodkov nad odhodki uporablja za vlaganje v razvoj dejavnosti 
oziroma deli pod posebnimi pogoji del dobička članom, upravi in delavcem v deležu, ki ne presega 
20 odstotkov; 

• je prijavitelj na dan prijave registriran za opravljanje dejavnosti v državi; 
• ima prijavitelj sposobnost vnaprejšnjega financiranja projekta ter razpolaga z ustreznimi tehničnimi 

zmogljivostmi za izvedbo projekta; 
• ima prijavitelj poravnane vse davke in druge obvezne dajatve v skladu z nacionalno zakonodajo; 
• prijavitelj ni v stečajnem postopku; 
• prijavitelj ni kršil določil o namenski porabi sredstev iz ESS.  

 

Dodatni pogoji, ki so jih morali izpolnjevati prijavitelji: 
• prijavitelj je moral na dan prijave zaposlovati vsaj eno osebo za polni delovni čas; 
• prijavitelj je predložil izdelan poslovni načrt za dejavnost, ki se bo izvajala v projektu.  

 

                                                      

75  Zagotavljanje ustrezne revizijske sledi, ločeno računovodstvo in knjigovodstvo, preprečevanje dvojnega 
financiranja, vodenje in koordiniranje ostalih sodelujočih partnerjev projekta. 
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Ministrstvo je v razpisno dokumentacijo vključilo zahtevane obrazce in priloge, ki so jih morali prijavitelji 
izpolniti ter predložiti glede vsebinske zasnove projekta in finančnega načrta izdatkov na projektu, 
vključno s pripravo poslovnega načrta. Prijavitelji so morali podati tudi izjavo o izpolnjevanju razpisnih 
pogojev in izjavo o projektnem partnerstvu ter soglasje, da lahko ministrstvo vsa potrebna dokazila, ki jih 
prijavitelji niso priložili, preverja iz uradnih evidenc. Ministrstvo je navedbe, da so pravne osebe, ki 
opravljajo dejavnost v državi, da imajo poravnane davke, da niso kršili določil o namenski porabi sredstev, 
prejetih iz ESS, ter višino že dodeljenih sredstev pomoči po pravilu "de minimis" preverjalo iz uradnih 
evidenc.  
 
V razpisni dokumentaciji JR 12 so bili glede usposabljanja in zaposlovanja oseb iz ranljivih ciljnih skupin 
dodatno določeni pogoji za kandidiranje na javnem razpisu, med drugim, da mora biti v okviru projekta 
zagotovljena zaposlitev vsaj trem osebam iz ranljivih ciljnih skupin za obdobje najmanj 18 mesecev za 
nedoločen ali določen čas s polnim delovnim časom ali vsaj šestim osebam za najmanj polovični delovni 
čas oziroma v obsegu vsaj treh zaposlitev za polni delovni čas.  
 
V primerjavi z JR 09 pa ministrstvo med pogoji za JR 12 ni posebej predvidelo, da bi moralo biti v vlogi 
določeno minimalno število oseb, ki bodo predhodno vključene v usposabljanje. Ko je bilo treba osebe 
pred zaposlitvijo usposobiti in je to projekt predvideval, je ministrstvo prijaviteljem na javni razpis 
v razpisni dokumentaciji omogočilo vključevanje oseb iz ranljivih ciljnih skupin v usposabljanje. Pri tem je 
bilo predvideno, da bo moralo njihovo usposabljanje trajati najmanj 100 ur, prijavitelj pa bo lahko med 
upravičene stroške projekta vključil tudi nastale stroške za vključene osebe, ki so v razpisni dokumentaciji 
opredeljeni76 kot dodatek za aktivnost in dodatek za prevoz.  
 
V okviru JR 12 je morala biti pri prijavitelju glede na razpisane pogoje zaposlena vsaj ena oseba za polni 
delovni čas. Izvajanje projektov ESS je po izkušnjah ministrstva administrativno zahtevno in zahteva vsaj 
eno osebo, ki je zadolžena izključno za administrativni vidik projekta (na primer priprava zahtevkov za 
izplačilo, poročil in ostalih zadev na zahtevo ministrstva). Na ta način je ministrstvo skušalo zagotoviti 
večjo gotovost, da se bodo izbrani projekti že v pričetku tekoče in nemoteno izvajali ter da bosta 
zagotovljeni tudi finančna in administrativna zanesljivost pri oddajanju mesečnih poročil ter vseh ostalih 
zahtevah iz JR 12.  
 
Pogoj za predhodno sposobnost vnaprejšnjega financiranja projekta77 in sposobnost zagotavljanja 
tehničnih zmogljivosti je bil uveden na podlagi predhodnih izkušenj s projekta EQUAL 2004–2006 in 
z JR 09, ki so pokazale, da so imeli izvajalci, ki niso bili administrativno, tehnično in finančno sposobni in 
usposobljeni, veliko težav pri izvajanju projektov. Način financiranja projektov ESS temelji na pravilu 
povračil, kar pomeni, da morajo izbrani prijavitelji nastale stroške pred uveljavljanjem v celoti plačati sami. 
Ministrstvo je zato od prijaviteljev zahtevalo sposobnost vnaprejšnjega financiranja projekta, kar so morali 

                                                      

76  V razpisni dokumentaciji za JR 12 je navedeno, da so upravičeni stroški usposabljanj in dela za osebe iz ranljivih 

ciljnih skupin v okviru javnega razpisa dodatek za aktivnost in dodatek za prevoz ter jih dobijo vključene osebe na 

projektu.  
77  Prijavitelji so morali pripraviti poslovni načrt, v okviru katerega so bili poleg SWOT analize, marketinških in 

kadrovskih načrtov pripravljeni tudi petletni finančni načrti poslovanja in načrti izkaza denarnih tokov (cash flow) 

s kazalci poslovanja in z utemeljitvijo ekonomike poslovne zamisli ter utemeljitvijo sposobnosti finančne 
uspešnosti in izvedbe projekta.  



Revizijsko poročilo| SPODBUJANJE SOCIALNEGA PODJETNIŠTVA 39 

 

 

izkazati v poslovnem načrtu78. Prijavitelji so morali v vlogah utemeljiti, ali izpolnjujejo tehnične (oprema, 
najem prostorov) in druge pogoje za izvajanje dejavnosti ter to izkazati v načrtu aktivnosti.  
 
Preverili smo, ali so bile v vlogah prijaviteljev v poslovnem načrtu pripravljene vse zahtevane tržne analize 
in poslovno-finančne projekcije, in pregledali, ali so bile ocene za izbrane prijavitelje dovolj utemeljene. 
Vloge so vsebovale vse zahtevane podatke ter izdelane ekonomske utemeljitve poslovne ideje in finančne 
projekcije.  
 
JR 12 je bil pripravljen tako, da naj bi osebam iz ranljivih ciljnih skupin omogočil usposabljanje in 
zaposlitev v različnih dejavnostih. Z določitvijo pogoja, da morajo prijavitelji predložiti tudi poslovni 
načrt, je ministrstvo želelo k prijavi spodbuditi tudi pravne osebe, ki ne delujejo izključno na področju dela 
z osebami iz ranljivih ciljnih skupin, na primer podjetja, ki opravljajo katerokoli gospodarsko dejavnost in 
bi v okviru svoje že obstoječe dejavnosti vključila in zaposlila osebe iz ranljivih ciljnih skupin, oziroma je 
tiste pravne osebe, ki delujejo na področju sociale in dela z ranljivimi ciljnimi skupinami, želelo spodbuditi 
k podjetniškemu razmišljanju. Ta pogoj je predstavljal tudi spodbudo za trajnostno zasnovane projekte, saj 
so morali poslovni načrti prijaviteljev vključevati strategijo opravljanja dejavnosti tudi po končanju 
financiranja projektov s strani ministrstva.  
 
V JR 12 je bila na podlagi izkušenj z JR 09, ki je pokazal na težavo pomanjkanja podjetniških znanj in 
znanj trženja proizvodov in storitev prijaviteljev, tako določena smiselna zahteva, da mora prijavitelj 
predložiti izdelan poslovni načrt za dejavnost, ki jo bo izvajal v okviru projekta. Ta pogoj ni bil dovolj 
podrobno opredeljen, saj ministrstvo ni določilo, kako naj prijavitelji v vlogi utemeljijo perspektivnost 
poslovne ideje in poslovno-finančno vzdržnost projektov kot pogoj za načrtovano usposabljanje in 
zaposlovanje oseb. Ministrstvo od prijaviteljev v poslovnem načrtu, razen SWOT analize, ni posebej 
zahtevalo dodatnih marketinških in poslovno-finančnih vidikov poslovne ideje, produktov ali storitev ter 
poslovno-finančne vzdržnosti tudi po zaključku projekta, kar bi pomenilo podrobnejši ekonomski 
preizkus79 o konkurenčnosti na trgu in zmožnosti nadaljnjega poslovanja in zaposlovanja oseb iz ranljivih 
ciljnih skupin za zagotovitev podlag za poslovni obstoj in trajnost projektov80.  

2.2.1.5.3 Ocena načrtovanja pogojev za javni razpis iz leta 2009 in javni razpis iz leta 2012 

Ocenjujemo, da so bili predvideni razpisni pogoji za JR 09 in JR 12 ustrezni in da so bili naravnani 
k opredeljenim ciljem usposabljanja in zaposlovanja ranljivih ciljnih skupin na izbranih projektih.  

                                                      

78  Poleg utemeljitve ekonomike poslovne ideje so prijavitelji izdelali poslovne in finančne projekcije poslovanja, 

v katerih so morali utemeljiti ekonomsko upravičenost in uspešnost ter izvedbo projekta.  
79  Test Feasibility check ali preveritev izvedljivosti projekta in poslovno-finančne vzdržnosti. 
80  Dobra marketinško preverjena poslovna ideja, ki je tudi poslovno-finančno vzdržna in koristno rešuje določene 

družbene potrebe na trgu, je lahko poleg drugih pogojev dobra podlaga za obstoj in širjenje dejavnosti na 

projektih socialnega podjetništva, saj projekt z dobro poslovno idejo lahko zadovoljuje določeno družbeno 
potrebo kupcev.  
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2.2.1.6 Določitev meril za izbor projektov  

2.2.1.6.1 Javni razpis iz leta 2009 

Ministrstvo je v objavi in razpisni dokumentaciji JR 09 navedlo, da bo strokovna komisija za izvedbo 
postopka JR 09 formalno popolne ter pravočasno prispele vloge ocenila na podlagi treh splošnih meril:  

•  prispevek projekta k enakim možnostim na trgu dela; 
•  prispevek projekta h krepitvi socialne vključenosti za vključene osebe iz ranljive ciljne skupine; 
•  prispevek projekta k povečanju dostopa do zaposlitve in usposabljanja ciljnim skupinam z razvojem 

socialnega podjetništva.  

 
Ministrstvo je v razpisni dokumentaciji navedlo, da bo ocenilo, ali so prijavitelji navedena splošna merila 
izpolnjevali ali ne. Podrobnejših kriterijev in načina ocenjevanja splošnih meril ni opredelilo. 
 
Ocenjujemo, da ministrstvo na podlagi tako opredeljenih splošnih meril JR 09 vlog ni moglo ustrezno 
oceniti, saj ni opredelilo kriterijev in načina ocenjevanja splošnih meril. Ker je določilo, da bo vloge 
uvrstilo v nadaljnje ocenjevanje na podlagi izpolnjevanja splošnih meril, ocenjujemo, da so splošna merila 
po vsebini predstavljala pogoje in ne meril. Vendar pa ministrstvo v razpisni dokumentaciji ni opredelilo, 
kako bo preverjalo prispevek vlog k posameznim navedenim želenim vidikom socialnega podjetništva, 
zato ni določilo objektivnega načina preverjanja vlog za njihovo uvrstitev v nadaljnji postopek. Strokovna 
komisija je tako imela možnost presojanja vlog na podlagi subjektivnih kriterijev, ki jih je ob ocenjevanju 
vlog določala sama81. Ocenjujemo, da ministrstvo zato ni ustrezno obvladovalo tveganja, da bodo 
sofinancirani tudi projekti, ki ne bodo prispevali k opredeljenim ciljem JR 09.  
 
V razpisni dokumentaciji so bila določena merila za ocenjevanje formalno popolnih in pravočasno 
prispelih vlog, ki so prikazana v tabeli 8. 
 

Tabela 8:  Merila za ocenjevanje vlog za JR 09 

Merila Največje število točk 

Ustreznost projekta  30  

Zasnova projekta  25  

Ustreznost partnerstva  20 

Finančni vidik 15  

Trajnost  10  

Skupaj 100  

Vir: JR 09. 

 

                                                      

81  Primer prvega splošnega pogoja je prispevek projekta k enakim možnostim na trgu dela. Strokovna komisija je ta 

splošni pogoj ocenjevala na ocenjevalnem listu, in sicer z 'da', če je projekt izpolnjeval določeni pogoj, oziroma 

z 'ne', če pogoja ni izpolnjeval. Ocenjujemo, da strokovna komisija na podlagi navedenega splošnega pogoja brez 
podrobnih navodil ni mogla natančno oceniti, kaj pomeni prispevek projekta k enakim možnostim na trgu dela.  
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Merila so bila podrobneje opisno opredeljena s podmerili, in sicer je bilo za vsako merilo določenih 
od dve do šest podmeril. Za ocenjevanje podmeril je bila izdelana ocenjevalna lestvica s štirimi ocenami, 
in sicer 5 – povsem ustrezno, 3 – delno ustrezno, 1 – sprejemljivo in 0 – neustrezno. Merila in podmerila 
so podrobneje predstavljena v prilogi 1. 
 
Pojasnilo 
Merila za JR 09 so bila določena na podlagi dokumenta Merila za izbor operacij, financiranih iz sredstev Evropskega 
socialnega sklada v okviru OPRČV 07–1382, in na podlagi strokovnih izhodišči JR 09. 
 
Ocenjujemo, da so Merila za izbor operacij, financiranih iz sredstev Evropskega socialnega sklada v okviru 
OPRČV 07–13, določala le merila za izbor operacij, opredeljenih na ravni razvojnih prioritet 
in prednostnih usmeritev v skladu z OPRČV 07–13, medtem ko so strokovna izhodišča JR 09 vsebovala 
zgolj podlage za pripravo meril za izbor, ki so bila zelo splošna in nenatančna. Ministrstvo je zato za vsako 
merilo določilo podmerila, s katerimi je podrobneje opredelilo zahtevane elemente meril. Ministrstvo 
podmeril ni natančneje razčlenilo in obrazložilo ter ni določilo, kako se posamezno podmerilo ocenjuje. 
Ker način ocenjevanja posameznega podmerila ni bil natančno določen, so lahko člani strokovne komisije 
dodeljevali točke po svoji subjektivni presoji. Ministrstvo glede na navedeno ni upoštevalo 6. točke tretjega 
odstavka 220. člena Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije83, ki določa, da 
mora razpisna dokumentacija vsebovati tudi način uporabe in namen posameznih meril. 
 
Pojasnilo ministrstva 
Kakovosti pilotnih projektov na področju razvoja socialnega podjetništva ni mogoče oceniti z eksaktnimi in merljivimi 
številkami in deleži. Vendar pa smo z merili želeli zagotoviti čim večjo objektivnost pri ocenjevanju, nismo pa želeli 
postavljati omejitev pri razvoju posameznih projektnih idej, saj je šlo pri JR 09 za financiranje pilotnih projektov. 
 
Na primeru ocenjevanja projekta prijavitelja Okoljsko raziskovalni zavod, ki je v ocenjevanju na podlagi 
povprečne ocene treh članic strokovne komisije prejel 88,7 točke, sta dve članici projekt ocenili 
s 86 točkami, tretja pa s 94 točkami, kar je prevelika ocenjevalna razlika.  
 
Ocenjujemo, da bi bili na podlagi natančno opredeljenega načina ocenjevanja podmeril in natančnih 
navodil strokovni komisiji za ocenjevanje upravičenci podrobno seznanjeni, kako bodo ocenjene njihove 
vloge, na podlagi česar bi lažje pripravili kakovostnejše ponudbe. Ker ni bil določen način ocenjevanja 
vlog, ministrstvo ni ustrezno obvladovalo tveganja, da bi bili izbrani projekti, ki niso ustrezali ciljem JR 09.  

2.2.1.6.2 Javni razpis iz leta 2012 

Ministrstvo je merila za izbor v JR 12 opredelilo ob upoštevanju meril, ki jih je določilo pri Javnem razpisu 
za spodbujanje enakih možnosti in socialne vključenosti na trgu dela84. Tudi ta javni razpis se je izvajal 
v okviru OPRČV 07–13, četrte razvojne prioritete "Enakost možnosti in spodbujanje socialne 
vključenosti" in prednostne usmeritve 4.1 "Enake možnosti na trgu dela in krepitev socialne vključenosti".  
 

                                                      

82  Merila za izbor operacij, financiranih iz sredstev Evropskega socialnega sklada v okviru OPRČV 07–13, so bila 
potrjena na 1. dopisni seji nadzornega odbora razvoja človeških virov, ki je potekala od 1. 2. do 15. 2. 2008, in jih 

je izdal organ upravljana. 
83  Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09, 3/13.  
84  Uradni list RS, št. 59/10.  
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Ministrstvo je merila za izbor vlog za JR 12 (tabela 9) določilo tudi na podlagi meril in kriterijev iz JR 09, 
ki so bili določeni na podlagi strokovnih izhodišč za JR 09. Pri JR 12 je ministrstvo dalo poseben poudarek 
merilu zagotavljanja trajnosti projekta, saj je želelo izbrati projekte, ki bi po zaključku sofinanciranja lahko 
obstali na trgu. Merila za JR 12 je oblikovalo tudi na podlagi dokumenta Merila za izbor operacij, 
financiranih iz sredstev Evropskega socialnega sklada v okviru OPRČV 07–13, ki ga je izdala SVLR 
v vlogi organa upravljanja in ki določa usmeritve za oblikovanje meril za izbor operacij.  
 

Tabela 9:  Merila za ocenjevanje vlog za JR 12 

Merila  Največje število točk 

Ustreznost projekta  70  

Izvedljivost projekta  35  

Stroškovna učinkovitost   35  

Usposobljenost za izvedbo projekta 25  

Zagotovitev trajnosti  35  

Skupaj 200 

Vir: JR 12. 

 
Ministrstvo je za ocenjevanje posameznega merila opredelilo podmerila in določilo, da jih bo ocenilo 
z uporabo metode semantičnega diferenciala in predvidene ocenjevalne lestvice85 z ocenami86 5 – povsem 
ustrezno, 4 – ustrezno, 3 – delno ustrezno, 2 – sprejemljivo, 1 – pogojno sprejemljivo in 0 – nesprejemljivo, 
vendar pa ni bil določen način točkovanja. Merila in podmerila za JR 12 podrobneje prikazujemo v 
prilogi 2. Največje možno skupno število točk je znašalo 200 točk, v predlog za sofinanciranje pa so bile 
uvrščene vloge, ki so dosegle 60 odstotkov vseh točk oziroma 120 točk. Ker način ocenjevanja ni bil 
določen, ni bilo mogoče objektivno ocenjevanje vlog. Iz opravljenih ocen vlog zato ni bilo mogoče 
ugotoviti, na katerih podlagah je strokovna komisija dodeljevala ocene. Ker strokovna komisija za 
ocenjevanje vlog ni imela ustreznih navodil, ministrstvo ni ustrezno obvladovalo tveganja, da bodo vloge 
ocenjene subjektivno in ne bodo izbrani projekti, ki bi bili v skladu s cilji JR 12.  
 
Ministrstvo je strokovni komisiji v pomoč pri ocenjevanju predvidelo in pripravilo vzorec izpolnjenega 
ocenjevalnega lista z največjimi vrednostmi za posamezno merilo, vključno z opisom razlogov in pogojev, 
kdaj bi jih vloge lahko dosegle, ni pa vnaprej izdelalo načina ocenjevanja, če vloge za posamezno merilo 
niso dosegle vseh možnih točk. Z izdelavo načina ocenjevanja meril bi ministrstvo omogočilo ocenjevanje 
stopnje doseganja meril na podlagi dokazil in vlog prijaviteljev in objektivnejše ocenjevanje strokovne 
komisije na način, kot ga je ministrstvo določilo za ocenjevanje podmerila 3.3 – stroškovna učinkovitost 
(priloga 2).  
 

                                                      

85  Pri metodi semantičnega diferenciala ocenjevanja vlog vprašani ocenjevalec poda oceno po presoji vloge na 

ocenjevalni list in jo pisno utemelji na podlagi predvidene lestvice za podmerila od 1 do 5 oziroma za nekatera 

od 1 do 10 na podlagi ocene stopnje doseganja maksimalne vrednosti.  
86  Za večino podmeril je bila v uporabi 5-stopenjska ocenjevalna lestvica, za nekatera podmerila pa 10-stopenjska. 
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Ministrstvo je v razpisni dokumentaciji za JR 12 podrobno predvidelo, katera dokazila in priloge ter izjave 
morajo prijavitelji poleg obrazložitev projekta v vlogah predložiti, da lahko strokovna komisija na teh 
podlagah izvede ocenjevanje vlog. 
 
Ocenjujemo, da so bila predvidena merila ministrstva za JR 12 ustrezno določena, vendar pa bi moralo 
ministrstvo natančneje določiti način ocenjevanja posameznih podmeril, da bi zagotovilo objektivnost 
ocenjevanja vlog.  

2.2.1.6.3 Ocena meril za izbor projektov   

V razpisni dokumentaciji za JR 09 in JR 12 je ministrstvo natančno predvidelo dokazila, priloge ter izjave, 
ki so jih morali predložiti prijavitelji v vlogah, da bi bile te formalno popolne. Predvidena merila 
in podmerila za JR 09 in merila za JR 12 so bila po naši oceni ustrezna, vendar pa ministrstvo ni določilo 
načina točkovanja posameznih podmeril, ki bi omogočil objektivno ocenjevanje vlog.  
 
Predvidena merila iz javnih razpisov JR 09 in JR 12 so bila ustrezna, ni pa bil določen način njihovega 
ocenjevanja, kar bi zagotovilo objektivno podlago za ocenjevanje in točkovanje vlog prijaviteljev.  
 
Ministrstvo je v JR 09 merilu "trajnost" določilo največ 10 od možnih 100 točk. Ker je zaposlenost eden 
izmed temeljnih ciljev JR 09, ocenjujemo, da bi moralo ministrstvo temu merilu pri ocenjevanju vlog dati 
večji poudarek.  

2.2.1.7 Določitev predvidenih sredstev za sofinanciranje projektov za javni razpis iz leta 2009 in 
leta 2012 

2.2.1.7.1 Določitev predvidenih sredstev za JR 09 

Ministrstvo je pri določanju skupne vrednosti JR 09, ki je znašala 2.000.000 evrov, in zaprošenega zneska 
posameznega prijavitelja, ki je lahko znašal od 150.000 evrov do 250.000 evrov, upoštevalo Uredbo 
Komisije (ES) št. 1998/2006, ki v okviru pravila pomoči "de minimis" določa, da posamezni prejemnik 
pomoči v treh letih ne sme prejeti več kot 200.000 evrov. Ministrstvo je glede na to, da financiranje 
projekta lahko traja do 24 mesecev in da projekt izvaja več projektnih partnerjev, določilo, da lahko 
najvišji znesek projekta znaša 250.000 evrov. Pri določanju tega zneska je upoštevalo, da pilotni projekti 
ob začetku za zagon potrebujejo več sredstev zaradi usposabljanja in zaposlitve oseb iz najbolj ranljivih 
ciljnih skupin, zahtevnega administrativnega in vsebinskega vodenja ter dela mentorjev. Ministrstvo pri 
določanju višine vrednosti JR 09 in višine zaprošenega zneska posameznega prijavitelja ni določilo, koliko 
sredstev je namenjenih širitvi dejavnosti, koliko usposabljanju in koliko dejanski zaposlitvi. 
 
Ministrstvo je JR 09 v celoti načrtovalo na podlagi strokovnih izhodišč za JR 09, ki so skupni znesek 
sofinanciranih projektov kot največji zaprošeni znesek za projekt opredelili na podlagi pravil pomoči 
"de minimis". V strokovnih izhodiščih niso bile izdelane utemeljitve, da bo s takim načinom določitve 
največjih zneskov projektov mogoče doseči cilje JR 09, niti jih ni izdelalo ministrstvo.  
 
Ministrstvo je v razpisni dokumentaciji opredelilo upravičene dejavnosti in njihove upravičene in 
neupravičene stroške. Med upravičenimi stroški je opredelilo posredne stroške87, ki niso smeli presegati 

                                                      

87  Posredne stroške v JR 09 so predstavljali stroški telekomunikacij, elektrike, ogrevanja, upravljanja, materialni 
stroški, stroški najema poslovnih prostorov.  
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10 odstotkov neposrednih upravičenih stroškov projekta. Ministrstvo je za organ upravljanja pripravilo 
obrazložitev, da je dovoljen delež posrednih stroškov določen na podlagi meril, ki jih je uporabilo pri 
projektu EQUAL 2004-200688, saj je za 20 sofinanciranih projektov v okviru projekta EQUAL 2004–200689 
ugotovilo, da so posredni stroški v povprečju znašali 10 odstotkov. 
 
Ocenjujemo, da je ministrstvo določilo posredne stroške posameznega projekta v pavšalnem znesku 
10 odstotkov od celotnih stroškov projekta na podlagi predloženega izračuna. Ocenjujemo pa, da bi 
ministrstvo pri načrtovanju JR 09 tako primerjavo moralo izdelati tudi za načrtovanje višine sofinanciranja 
projektov in posameznega projekta.  
 
Ocenjujemo, da ministrstvo zneskov in deležev sofinanciranja projektov ni ugotavljalo na podlagi 
upravičenih stroškov, temveč zgolj na podlagi pravila "de minimis". Zato je za vse projekte določilo enake 
zneske sofinanciranja, ki so znašali od 150.000 evrov do 250.000 evrov. Tako ministrstvo ni omogočilo 
različnega sofinanciranja projektov, ki bi bolj spodbujalo projekte, ki so bili glede na cilje JR 09 
perspektivnejši, saj bi zaposlovali osebe iz ranljivih ciljnih skupin v daljšem časovnem obdobju.  

2.2.1.7.2 Določitev predvidenih sredstev za JR 12 

Ministrstvo je ocenilo, da skupna okvirna vrednost JR 12 znaša 4.500.000 evrov. Določilo jo je na podlagi 
izkušenj z JR 09 in predhodnega izkazanega interesa možnih prijaviteljev s partnerji, saj je ocenilo, da naj 
bi se na JR 12 prijavilo najmanj 15 ali več prijaviteljev, pri čemer naj bi največji znesek na projekt znašal 
300.000 evrov sredstev za posameznega prijavitelja z vključenim partnerjem na projektu.  
 
Ministrstvo je določilo znesek financiranja posameznega projekta ter skupno vrednost za JR 12 na podlagi 
rezultatov in izkušenj z izvajanjem projektov iz JR 09. Končna vrednost osmih izbranih projektov, ki so 
bili sofinancirani v okviru JR 09, je znašala 1.700.000 evrov, kar predstavlja na leto približno 
100.000 evrov za posamezni projekt. Ker pa JR 12 določa obdobje izvajanja projektov med 24 in 
36 mesecev, je ministrstvo določilo najvišji možni znesek 300.000 evrov za posamezni projekt. Zaradi 
upoštevanja pravila "de minimis" je ministrstvo pri določitvi višine posameznega projekta moralo 
upoštevati tudi določila Uredbe Komisije (ES) št. 1998/2006. To pomeni, da lahko projekt, v katerem 
sodeluje samo prijavitelj, prejme največ 200.000 evrov, če pa prijavitelj prijavi projekt skupaj s projektnimi 
partnerji, pa vsi skupaj lahko prejmejo največ 300.000 evrov.  
 
Pravilo "de minimis" je tako predstavljalo podlago za določitev zgornje meje sredstev sofinanciranja, ki jih 
lahko prejmejo izbrani prijavitelji. Odobreni zneski sofinanciranja izvajalcem pa bi morali biti različno 
določeni na podlagi analize potreb ranljivih ciljnih skupin na trgu dela ter perspektivnosti poslovnih idej 
prijaviteljev in izdelanega okvirnega in ekonomsko utemeljenega finančnega načrta potrebnih izdatkov za 
presojo sofinanciranja vlog glede na perspektivnost projektov90 in učinke pri vključitvi različnega števila 
oseb v usposabljanje in zaposlovanje na projektih. Ministrstvo za določitev skupne vrednosti JR 12 in za 
določitev višine zaprošenega zneska tudi ni izdelalo preveritvene ocene potrebnih izdatkov vsaj enega 

                                                      

88  Končno poročilo o izvajanju programa Pobude skupnosti EQUAL v Republiki Sloveniji v obdobju od 2004 

do 2008, marec 2010. 
89  Realizacija projekta EQUAL 2004–2006 za 20 sofinanciranih projektov je bila 5.274.061 evrov, od tega so stroški 

človeških virov znašali 62 odstotkov vseh sredstev. 
90  Projekt je perspektiven, če bo z dobro poslovno idejo po prenehanju subvencioniranja države julija 2015 lahko  

z dejavnostjo sam ustvaril dovolj prihodkov in naprej zaposloval osebe iz ranljivih ciljnih skupin.  
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projekta glede na učinke projekta, da bi preverilo ekonomsko upravičenost načrta izdatkov glede na učinke 
usposabljanja in zaposlovanja. Ocenjujemo, da bi ministrstvo s sofinanciranjem projektov z večjimi učinki 
spodbudilo prijavo projektov, ki zagotavljajo trajnejše zaposlitve. Menimo, da ministrstvo ni obvladovalo 
tveganja, da so prijavitelji finančne načrte izdatkov prilagodili predvidenemu najnižjemu oziroma 
najvišjemu okvirnemu znesku sofinanciranja projektov ministrstva in da so izvajalci s partnerji na projektih 
dobili predvidene največje zneske. S standardiziranimi predračunskimi stroški bi na podlagi izkušenj 
s podobnih projektov glede na učinke usposabljanja in zaposlovanja na ministrstvu oblikovali orientacijske 
podlage za lažjo presojo napovedanih upravičenih stroškov na projektih.  
 
Ugotavljamo, da ministrstvo ni predvidelo, da bi bil znesek sredstev za sofinanciranje posameznega 
projekta odvisen od ocenjenih učinkov usposabljanja in zaposlovanja glede na stopnjo perspektivnosti in 
poslovno-finančne vzdržnosti projekta. JR 12 je bil zastavljen tako, da bi vsi izbrani projekti lahko dobili 
maksimalni možni znesek sredstev, in sicer v primeru izbranih prijaviteljev 200.000 evrov, v primeru 
prijavitelja s projektnimi partnerji pa 300.000 evrov. Prav tako ugotavljamo, da ocena števila projektov, 
kvote in zneska sofinanciranja za JR 12 ne temelji na nobeni izdelani analizi. Menimo, da bi morali biti 
projekti različno sofinancirani glede na predvideni časovni okvir trajanja projekta, perspektivnost projekta 
in predvidene učinke usposabljanja. 

2.2.1.7.3 Ocena določitve predvidenih sredstev za JR 09 in JR 12 

Ministrstvo bi moralo na podlagi analize vzpostaviti vzročno zvezo med zneskom sofinanciranja in 
perspektivnostjo projektov, ki imajo večjo tržno in poslovno vzdržnost in s tem omogočajo usposabljanje 
in zaposlovanje večjega števila brezposelnih oseb iz ranljivih ciljnih skupin na daljši rok, ter tako 
diferencirati načrtovane zneske sofinanciranja posameznega projekta. Predvideno bi moralo biti različno 
sofinanciranje projektov glede na časovni okvir trajanja in perspektivnost projekta ter predvidene učinke 
usposabljanja in zaposlovanja.  

2.2.1.8 Načrtovanje evalvacije in ocen izvedbe javnih razpisov 

Ministrstvo je za JR 09 in JR 12 na podlagi OPRČV 07–13 predvidelo izdelavo evalvacije, ki jo pripravi 
organ upravljanja. Ni pa predvidelo, da bi tudi samo izdelalo oceno izvedbe javnih razpisov, čeprav je bilo 
v strokovnih izhodiščih JR 09 predvideno, da naj se ob izvajanju pilotnih projektov JR 09 oblikuje skupina 
neodvisnih strokovnjakov za spremljanje izvajanja učinkov in rezultatov izbranih pilotnih projektov. 
Ministrstvo predloga ni upoštevalo, čeprav je bil JR 09 namenjen izvajanju pilotnih projektov, s kakršnimi 
ni imelo izkušenj. Ministrstvo bi lahko na podlagi kazalnikov za oceno učinkov JR 09 pridobilo 
pomembne podatke in informacije za učinkovitejše načrtovanje JR 12. Tudi pri načrtovanju JR 12 
bi moralo predvideti oceno izvedbe javnega razpisa, da bi lahko analiziralo učinkovitost in uspešnost 
spodbujanja socialnega podjetništva.   
 
Organ upravljanja je oktobra 2008 izdal Smernice organa upravljanja za vrednotenje OPRČV 07–1391, ki 
so bile namenjene vsebinskemu vrednotenju operacij in aktivnosti v okviru prednostnih usmeritev ter 
vsebinskemu in sistemskemu vrednotenju in izvajanju operativnih programov za zagotavljanje informacij 
o vsebinski in sistemski ustreznosti izvajanja evropske kohezijske politike. Ocenjujemo, da bi bile 
Smernice organa upravljanja za vrednotenje OPRČV 07–13 ustrezna podlaga za določitev kazalnikov za 
izdelavo ocene izvedbe JR 09 in JR 12.  

                                                      

91  Št. 3083-70/2007/25. 
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Inštitut Republike Slovenije za socialno varstvo je 30. 11. 2008 za ministrstvo pripravil dokument 
z naslovom Inštrumenti za izvedbo evalvacije programov v podporo družini. Ocenjujemo, da bi bil tudi ta 
dokument ministrstvu lahko ustrezna podlaga za pripravo kazalnikov za izdelavo ocene izvedbe JR 09 in 
JR 12 za ocenjevanje ustreznosti92, učinkovitosti93, uspešnosti94, koristnosti95 ter vzdržnosti96 obeh javnih 
razpisov.  

2.2.2 Izvajanje javnih razpisov 

2.2.2.1 Strokovna komisija za ocenjevanje in izbor projektov 

Ministrstvo je 6. 5. 2009 izdalo sklep o imenovanju in nalogah strokovne komisije za izvedbo postopka 
JR 09. V strokovno komisijo so bile imenovane tri predstavnice ministrstva97, predstavnica Ministrstva za 
kulturo98 in predstavnica Ministrstva za javno upravo99. Ocenjujemo, da je bila strokovna komisija za JR 09 
sestavljena iz članic različnih pristojnih področij z različnimi znanji in izkušnjami.  
 
Pri JR 12 je bilo šest članov strokovne komisije za ocenjevanje in izbor imenovanih na podlagi Sklepa 
o imenovanju strokovne komisije za izvedbo postopka Javnega razpisa za spodbujanje razvoja socialnega 
podjetništva II100. Ministrstvo je pri predlogu določanja ministrstev in pristojnih področij, iz katerih naj bi 
bili imenovani člani strokovne komisije, izhajalo predvsem iz zahteve po strokovnosti članov, ki so morali 
izpolnjevati zahtevane pogoje101, določene v 4. členu Uredbe o postopkih, merilih in načinu dodeljevanja 
sredstev za spodbujanje razvojnih programov in prednostnih nalog102. Izpolnjevanje razpisnih pogojev je 
bilo razvidno iz življenjepisov, dokazil o izobrazbi in navedenih letih delovnih izkušenj kandidatov na 
področju sociale ali sorodnih dejavnosti, ki so bili imenovani kot člani strokovne komisije.  
 
Pri JR 012 je ministrstvo želelo zagotoviti heterogenost strokovne komisije, zato je v strokovno komisijo 
poleg predstavnikov ministrstva in Ministrstva za javno upravo imenovalo tudi predstavnika nevladnih 
organizacij, kar naj bi prispevalo h kakovosti dela strokovne komisije pri ocenjevanju in izboru vlog 
prijaviteljev.  
 
Ocenjujemo, da sta bili strokovni komisiji za JR 09 in JR 12 sestavljeni iz članov in članic različnih 
pristojnih organov z različnimi strokovnimi znanji in delovnimi izkušnjami s področja sociale.  

                                                      

92  Ali so rezultati, namen in cilji JR 09 in JR 12 ustrezni glede na potrebe uporabnikov. 
93  Ali količina in kakovost rezultatov JR 09 in JR 12 ustrezata količini in kakovosti vloženih sredstev za doseganje 

teh rezultatov. 
94  V kolikšni meri JR 09 in JR 12 prispevata k doseganju ciljev iz OPRČV 07–13. 
95  Ali imata JR 09 in JR 12 vpliv na ciljne skupine v skladu z njihovimi potrebami. 
96  Ali so spremembe in koristi takšne, da bodo trajale tudi po zaključku javnega razpisa. 
97  Ena predstavnica z Direktorata za socialne zadeve in dve iz Službe za Evropski socialni sklad.  
98  Sektor za evropske zadeve in kulturni razvoj. 
99  Sektor, ki je zadolžen za nevladne organizacije. 
100  Sklep ministra, št. 5440-6/2011/21 z dne 27. 10. 2011.   
101  Univerzitetna izobrazba ali visoka strokovna izobrazba s specializacijo ali magisterijem in najmanj pet let delovnih 

izkušenj s področja, za katerega se dodeljujejo sredstva.  
102  Uradni list RS, št. 56/11.  
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2.2.2.2 Ocenjevanje in izbira projektov glede na merila  

2.2.2.2.1 Javni razpis iz leta 2009 

Postopek odpiranja in ocenjevanja vlog je vodila strokovna komisija, ki je na seji določila103, da odpiranje 
vlog ne bo javno. Strokovna komisija je najprej preverila upravičenost prijaviteljev in izpolnjevanje 
osnovnih pogojev. Iz zapisnika o odpiranju vlog104 je razvidno, da je strokovna komisija obravnavala 
39 vlog, od tega je bilo 10 vlog formalno popolnih, 28 vlog nepopolnih, ena vloga pa ni izpolnjevala 
formalnega pogoja neprofitnosti. Prijavitelje, ki so oddali nepopolne vloge, je strokovna komisija pozvala, 
da jih v roku osmih dni dopolnijo.  
 
Kar 72 odstotkov vseh prispelih vlog je bilo nepopolnih, čeprav je ministrstvo 22. 6. 2009 pripravilo 
informativno delavnico za potencialne prijavitelje na javni razpis, kjer jim je predstavilo vsebino razpisne 
dokumentacije in postopek izpolnjevanja prijavnih obrazcev, na svoji spletni strani pa objavilo tudi 
pogosta vprašanja in odgovore105. Najpogostejši razlogi za nepopolnost vlog so bili, da prijavitelji niso 
priložili zahtevane fotokopije ustanovnega ali drugega temeljnega akta, iz katerega bi bil razviden 
neprofitni značaj prijavitelja in projektnega partnerja, niso izpolnili vseh zahtevanih podatkov, določenih 
v prijavnici JR 09, in nepopolne izjave prijaviteljev o partnerstvu.  
 
Zaradi velikega števila prejetih nepopolnih vlog je strokovna komisija v splošnih ugotovitvah in 
priporočilih o izvajanju JR 09, ki jih je izdelala po zaključku JR 09, predlagala, da ministrstvo ob izvedbi 
prihodnjega javnega razpisa izvede seminar za potencialne prijavitelje z namenom nudenja pomoči za 
pripravo kakovostnih vlog, ki bi jih prijavitelji prijavili na javni razpis.  
 
Prijavitelji so ustrezno dopolnili 25 vlog, ki so bile ob oddaji nepopolne, tako da je strokovna komisija 
v nadaljevanju postopka ocenila 35 formalno popolnih vlog na podlagi petih meril in pripadajočih 
podmeril v skladu z ocenjevalno lestvico, predstavljeno v točki 2.2.1.6.1 tega poročila. V predlog za 
sofinanciranje so se uvrstile vloge, ki so pri ocenjevanju prejele najmanj 60 točk. 
 
Vsako vlogo so ocenile tri članice strokovne komisije, čeprav je bilo v razpisni dokumentaciji opredeljeno, 
da bo vloge ocenjevalo pet članov strokovne komisije. Skupno število točk posamezne vloge je bilo 
določeno na podlagi povprečja ocen članic. Članice strokovne komisije so za vsako vlogo izpolnile 
ocenjevalni list, iz katerega je razviden postopek ocenjevanja. Po naši oceni ocenjevalni listi niso vsebovali 
ustreznih navodil za ocenjevanje vlog, na podlagi katerih bi člani strokovne komisije imeli natančno 
določeno ocenjevalno lestvico za ocenjevanje podmeril od 0 do 5 točk. Zato so bili ocenjevalni listi brez 
podrobnejših navodil za točkovanje posameznih podmeril nenatančni, nepopolni in na njihovi podlagi 
strokovna komisija ni mogla objektivno oceniti posameznega merila oziroma podmerila. V ocenjevalnem 
listu so poleg ocen po posameznih merilih in podmerilih članice strokovne komisije podale tudi končno 
oceno vloge in priporočila za izbor. Na podlagi končne ocene vlog so bili pripravljeni seznam vlog 
z dodeljenimi ocenami in obrazložitvami ocen ter splošne ugotovitve in priporočila.  
 

                                                      

103  Zapisnik 2. dopisne seje, št. 5440-11/2009/45 z dne 17. 8. 2009. 
104  Št. 5440-11/2009/47 z dne 21. 8. 2009.  
105  [URL: http://www.mddsz.gov.si/si/o_ministrstvu/javne_objave/javni_razpisi_in_javna_narocila/]. 
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Pojasnilo ministrstva 
Članice strokovne komisije so se pred začetkom ocenjevanja formalno popolnih vlog dogovorile, da bodo zaradi številčnosti in 
obsežnosti prejetih vlog vsako formalno popolno vlogo ocenile (le) tri članice strokovne komisije ter da bo rezultat njihovega 
ocenjevanja predstavljal matematični izračun povprečja treh ocen. Ne glede na to pa je na podlagi ocen vseh pet članic 
strokovne komisije skupaj obravnavalo vse formalno popolne vloge z vidika doseganja namena in ciljev javnega razpisa ter 
skupaj pripravilo predlog prejemnikov sredstev, ki so ga podpisale predsednica in vse članice strokovne komisije. S tem je bilo 
zagotovljeno, da so bile vse članice seznanjene z vsebino predlaganih projektov.  
 
Ocenjujemo, da je strokovna komisija ocenila vloge v skladu z določenimi ocenjevalnimi merili in 
podmerili ter ocenjevalno lestvico. Ker ni bil izdelan način ocenjevanja meril in podmeril, ni bilo mogoče 
oceniti, ali je vloga dobila ustrezno število točk, saj strokovna komisija ni imela jasnega navodila, kdaj 
posamezno podmerilo oceniti z oceno povsem ustrezno, delno ustrezno, sprejemljivo ali neustrezno.  
 
Pojasnilo ministrstva 
Pri pilotnem projektu JR 09 je šlo za vsebine, pri katerih je bilo ocenjevanje članic strokovne komisije do določene mere del 
njihove subjektivne strokovne presoje. Končna ocena pa je predstavljala povprečje treh ocen, kar je zagotavljalo objektivnost 
oziroma preprečilo preveliko subjektivnost posamezne ocenjevalke. V JR 12 je ministrstvo navodila za ocenjevalce dodatno 
nadgradilo in dopolnilo z natančnejšimi pojasnili, kaj se pričakuje pri posameznem podmerilu, ter dodalo rubriko za pisno 
obrazložitev in utemeljitev vsakega posameznega podmerila.  
 

Ministrstvo je v JR 09 na opisani način ocenjevalo 35 vlog prijaviteljev, saj je od 39 prispelih vlog štiri 
zavrglo. Izbralo je devet vlog, 26 pa jih je zavrnilo. Ocenjujemo, da ministrstvo ni zagotovilo objektivnega 
načina ocenjevanja prejetih vlog. Čeprav je v razpisni dokumentaciji določilo, da bo vloge ocenjevalo 
pet članov strokovne komisije, so jih ocenjevale le tri članice. Ker ni določilo kriterijev in načina 
ocenjevanja podmeril, je strokovni komisiji dopustilo subjektivno ocenjevanje vlog, zaradi česar 
ni ustrezno obvladovalo tveganja, da izbrani projekti niso prispevali k uresničevanju zastavljenih ciljev 
projekta. 

2.2.2.2.2 Javni razpis iz leta 2012 

V postopku ocenjevanja so vloge ločeno ocenili trije člani strokovne komisije. Pri JR 12 je šlo za presojo 
vlog za prijavljene projekte z nekaterimi vsebinami za delo in zaposlovanje oseb iz ranljivih ciljnih skupin 
s področja socialnega podjetništva, pri katerih je težko postaviti zgolj kvantitativna merila, ki bi članom 
strokovne komisije omogočila čim bolj objektivno ocenjevanje vlog. Člani strokovne komisije so morali 
svoje ocene v točkah za posamezne vloge tudi pisno utemeljiti, prav tako je morala strokovna komisija 
podati skupne utemeljitve razlogov za podano oceno.  
 
V objavi javnega razpisa je bilo določeno, da se bodo v predlog za sofinanciranje lahko uvrstile vloge, ki 
bodo dosegle najmanj 120 točk, kar je 60 odstotkov vseh možnih točk. Iz sklepov ministrstva o izbiri je 
razvidno, da je izbralo in sofinanciralo projekte, ki so dosegli najvišje predvideno število točk. Ministrstvo 
je na predlog strokovne komisije izbiralo projekte, ki so bili po njeni presoji najbolj ustrezni, skladni in 
logično povezani z namenom in ciljem javnega razpisa ter so sledili ciljem OPRČV 07–13, ki so bili 
logično zasnovani, finančno izvedljivi in učinkoviti, kjer je bil prijavitelj ali prijavitelj skupaj s projektnimi 
partnerji najbolj usposobljen za izvedbo projekta socialnega podjetništva ter za katere je bilo iz ocen 
v poslovnem načrtu mogoče predvideti, da bodo z dejavnostjo nadaljevali tudi po zaključku sofinanciranja 
prek ESS.  
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Ministrstvo je na opisani način ocenjevalo 83 vlog, saj je od 93 prispelih 10 vlog zavrglo, ker niso ustrezale 
predpisanim pogojem. Izbralo je 17 vlog, 54 vlog ni bilo izbranih, 12 vlog pa je bilo zavrnjenih106. 
Ocenjevanje vlog za JR 12 je bilo opravljeno na podlagi vnaprej pripravljenih pravil in meril. Ocenjujemo, 
da je zahteva, da morajo biti ustrezno obrazloženi in utemeljeni poslovni načrti za izvedbo posameznega 
projekta del vloge prijavitelja, strokovni komisiji omogočila boljši vpogled v načrtovano poslovanje 
projektov in izbor projektov, s katerimi je mogoče uspešneje doseči zastavljene cilje JR 12. Čeprav 
v razpisni dokumentaciji ni bil podrobneje določen način ocenjevanja vlog, so člani strokovne komisije za 
ocenjevanje vlog prejeli jasna navodila z izdelanim vzorcem za ocenjevanje vlog. 

2.2.2.2.3 Ocenjevanje vlog 

Ocenjujemo, da način ocenjevanja podmeril v JR 09 in JR 12 ni bil določen, zato so člani strokovne 
komisije lahko posamezna podmerila ocenjevali na podlagi subjektivne presoje.  
 
Vloge v JR 09 so ocenjevale tri članice strokovne komisije in ne pet, kot je bilo opredeljeno v razpisni 
dokumentaciji. Predvidene podlage za delo strokovne komisije v ocenjevalnih listih so bile nenatančne in 
nepopolne, zato strokovna komisija JR 09 ni imela zadostnih informacij o predvidenem načinu 
ocenjevanja posameznega merila oziroma podmerila. Ministrstvo je v JR 12 preglednost ocenjevanja vlog 
izboljšalo, saj je strokovni komisiji zagotovilo ocenjevalne liste s podrobneje opredeljenim načinom 
ocenjevanja posameznega podmerila. 

2.2.2.3 Pogodbe o sofinanciranju projektov 

2.2.2.3.1 Javni razpis iz leta 2009 

Ministrstvo je leta 2009 z devetimi izbranimi prijavitelji podpisalo pogodbe o sofinanciranju projektov. Ob 
podpisu pogodbe o sofinanciranju za izbrane projekte je pripravilo Navodilo posredniškega telesa 
o izvajanju in financiranju projektov upravičencem, izbranim na javnem razpisu za spodbujanje razvoja 
socialnega podjetništva 2009–2012107 (v nadaljevanju: navodila o izvajanju JR 09), v katerem so 
podrobneje obrazložene obveznosti prijaviteljev glede poročanja, upravičenosti aktivnosti in stroškov na 
projektu, spremljanja izvajanja projekta, nadzora, informiranja javnosti in druge določbe. 
 
Obvezne sestavine pogodb o sofinanciranju projektov so bile določene v 13. členu Uredbe o izvajanju 
postopkov evropske kohezijske politike v Republiki Sloveniji v programskem obdobju 2007–2013108. 
Ministrstvo je v pogodbah o sofinanciranju projektov določilo naslednje pomembnejše obvezne sestavine:  

•  predmet pogodbe in aktivnosti projekta, 
•  namen projekta in učinki oziroma rezultati projekta, 
•  projektni partner, 
•  upravičeni stroški in dokazila upravičenca, 
•  višina subvencije za osebe iz ranljive skupine, 
•  pogodbena vrednost, izplačila sredstev in rok izvedbe projekta, 
•  obveznosti ministrstva in upravičenca, 

                                                      

106  V izreku zavrnjenih vlog je bilo utemeljeno, zakaj so pomanjkljive, saj na primer ni bilo utemeljeno, kako bodo 
prijavitelji razvijali tržno dejavnost in socialno podjetništvo in kako bodo z lastnimi prihodki zagotavljali 

poslovno-finančno vzdržnost po zaključku projekta.   
107  Št. 5440-11/2009/60 z dne 8. 12. 2009. 
108  Uradni list RS, št. 17/09, 40/09, 3/10, 79/10, 4/13, 89/14.  
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•  nenamenska poraba sredstev in neizpolnjevanje pogodbenih obveznosti, 
•  kršitev, sprememba pogodbenih obveznosti in odstop od pogodbe, 
•  nadzor nad porabo sredstev – izvajanje preverjanja, nadzor, prepoved dvojnega financiranja, 
•  dolžnosti upravičenca pri spremljanju projekta in poročanje o projektu. 

 
Ministrstvo je v skladu s 13. členom Uredbe o izvajanju postopkov evropske kohezijske politike 
v Republiki Sloveniji v programskem obdobju 2007–2013 v pogodbah o sofinanciranju projektov 
zagotovilo, da so bili določeni cilji, nameni in vsi ključni elementi JR 09 ter vgrajena ustrezna varovala za 
preprečitev nenamenske porabe sredstev v času sofinanciranja projektov. Za nenamensko porabo se šteje, 
če se sredstva ne porabljajo za namen, opredeljen v pogodbi, če izvajalec navaja netočne podatke ali se 
ugotovijo nepravilnosti in odstopanja od pogodbe, kar podrobneje pojasnjujemo v nadaljevanju.  
 
Ministrstvo je v JR 09 v pogodbe z izvajalci vključilo določilo, da so odobrena sredstva za projekte 
namenska in da jih mora upravičenec porabiti izključno za izvajanje projekta v skladu s pogoji, navedenimi 
v javnem razpisu ter v razpisni dokumentaciji. V pogodbi je tudi podrobneje določeno, kaj se šteje za 
nenamensko porabo sredstev, obenem pa je bila predvidena obveznost izvajalca, da ministrstvu omogoči 
nadzor nad porabo sredstev z dostopom do rezultatov projekta ter dokumentacije o projektu in vpogled 
vanjo, vključno s kontrolo na kraju samem. V pogodbi so bile podrobno predvidene tudi sankcije 
v primeru ugotovljene nenamenske porabe sredstev izvajalca. 
 
V pogodbah o sofinanciranju projektov je bil naveden natančen naziv projekta ter vse aktivnosti, ki jih 
morajo upravičenci glede na vlogo izvesti. Določeno je bilo natančno število oseb iz ranljivih ciljnih 
skupin, ki so bile vključene v usposabljanje in v zaposlitve, navedeni so bili tudi vsi projektni partnerji, ki 
so sodelovali na projektu. Določeni so bili vsi upravičeni stroški projekta ter potrebna dokazila, ki so bila 
podlaga za izplačilo. Navedeno je bilo tudi, da se ob predhodnem soglasju ministrstva med posameznimi 
kategorijami stroškov dovoli prenašanje do 20 odstotkov vrednosti upravičenih stroškov posamezne 
kategorije. 6. člen je določal, da se ob zaposlitvi upravičencu na podlagi predložitve zahtevka izplača 
subvencija v znesku 7.500 evrov za vsako zaposleno osebo in da mora upravičenec, če zaposlena oseba 
predčasno preneha delovno razmerje, zagotoviti nadomestno zaposlitev. Navedena je bila vrednost 
pogodbe, predvidena sta bila dinamika izplačevanja sredstev za štiri leta, posebej za evropska sredstva in 
slovensko udeležbo, ter rok zaključitve vseh aktivnosti. V 10. členu so bile določene obveznosti 
ministrstva in upravičenca. Pogodba o sofinanciranju je opredeljevala tudi nadzor nad izvajanjem 
pogodbenih obveznosti, in sicer nenamensko porabo sredstev, neizpolnjevanje pogodbenih obveznosti, 
kršitev pogodbenih obveznosti, spremembo pogodbenih obveznosti in odstop od pogodbe. Pri nadzoru 
nad porabo sredstev je bilo navedeno, da ministrstvo in organ upravljanja izvajata preverjanje računov in 
drugih verodostojnih listin. Na podlagi 19. člena pogodbe o sofinanciranju projektov se je upravičenec 
zavezal, da projekt ni prejel sredstev iz drugih javnih virov oziroma da bo v nasprotnem primeru povrnil 
vsa izplačana sredstva z zakonitimi zamudnimi obrestmi od dneva nakazila do dneva vračila. V pogodbi 
o sofinanciranju projektov je bilo določeno, da morajo upravičenci upoštevati navodila organa upravljanja 
glede revizijske sledi, načina hranjenja vsebinske in finančne dokumentacije, načina spremljanja in 
poročanja o izvajanju in financiranju projekta, o varovanju osebnih podatkov, o prenosu in kršitvah 
avtorskih pravic ter podobnem.  
 
Ocenjujemo, da ministrstvo v pogodbah o sofinanciranju projektov za JR 09 ni predvidelo načina, da bi 
lahko spremljalo projekte tudi po končanem sofinanciranju projektov, v smislu kasnejšega priporočila 
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organa upravljanja109, naj upravičenci še vsaj tri leta po zaključku projekta poročajo o rezultatih projekta. 
Tako bi lahko preverjalo izvajanje zaposlovanja v obdobju sofinanciranja in po poteku projektov, kar je bil 
pomemben cilj javnega razpisa, katerega namen je bil sofinancirati projekte, ki bi prispevali k ustvarjanju 
delovnih mest za osebe iz ranljivih ciljnih skupin in zagotovili trajnost njihovih zaposlitev.   
 
Računsko sodišče pa je v revizijskem poročilu Predlog zaključnega računa proračuna Republike Slovenije 
za leto 2011110, ki se nanaša tudi na JR 09, priporočilo ministrstvu, naj pri naslednjih razpisih, povezanih 
s socialnim podjetništvom, prijavitelje zaveže k ohranitvi doseženih zaposlitev v projektu.  

2.2.2.3.2 Javni razpis iz leta 2012 

Ministrstvo je avgusta 2012 s 17 izbranimi prijavitelji na JR 12 podpisalo pogodbe o sofinanciranju 
projektov. Ob podpisu pogodbe o sofinanciranju je za izbrane projekte pripravilo navodila o izvajanju 
JR 12, kjer so podrobneje obrazložene obveznosti prijaviteljev glede poročanja, upravičenosti aktivnosti in 
stroškov na projektu, spremljanja izvajanja projekta, nadzora, informiranja javnosti in druge določbe.  
 
Ministrstvo je v pogodbe o sofinanciranju projektov vključilo vse obvezne sestavine, določene v 13. členu 
Uredbe o izvajanju postopkov evropske kohezijske politike v Republiki Sloveniji v programskem 
obdobju 2007–2013 in v 13. členu Uredbe o postopku, merilih in načinih dodeljevanja sredstev za 
spodbujanje razvojnih programov in prednostnih nalog. Ministrstvo je v pogodbah o sofinanciranju 
projektov zagotovilo, da so bili določeni cilji, nameni in vsi ključni elementi JR 12 ter vgrajena ustrezna 
varovala za preprečitev nenamenske porabe sredstev v času sofinanciranja projektov, kar podrobneje 
pojasnjujemo v nadaljevanju. Za nenamensko porabo sredstev v času sofinanciranja projektov se šteje, če 
se sredstva ne porabljajo za določen namen po pogodbi, če izvajalec navaja netočne podatke ali se 
ugotovijo nepravilnosti in odstopanja od pogodbe. Pogodbe o sofinanciranju projektov v 11. členu 
določajo vse ključne elemente obveznosti prejemnikov sredstev oziroma upravičencev, obveznosti 
ministrstva pa so določene v 10. členu. Pogodba o sofinanciranju projektov v 6. členu določa obveznost 
upravičenca, da zaposli osebe iz ranljivih ciljnih skupin, kot je to predvidel in zagotovil v vlogi na javni 
razpis, ter obveznost upravičenca, da zagotovi nadomestno zaposlitev, če zaposleni osebi predčasno 
preneha delovno razmerje.  
 
Ministrstvo je v pogodbah o sofinanciranju projektov zavezalo izbrane prijavitelje k izpolnjevanju ciljev 
OPRČV 07–13 ter določil JR 12. Poleg tega je v njih v poglavju "Nadzor nad izvajanjem pogodbenih 
obveznosti" predvidelo mehanizme nadzora in sankcije za neizpolnjevanje pogodbenih obveznosti, za 
neizpolnjevanje ciljev OPRČV 07–13 ter določil JR 12.  
 
Nadzor nad izvajanjem projekta predvideva tudi kontrole na kraju samem. Prijavitelj mora ministrstvu 
omogočiti tehnični, administrativni in finančni nadzor nad izvajanjem projekta, katerega sofinanciranje je 
predmet pogodbe. Ministrstvo pa mora prijavitelje seznaniti, kdo je pristojen za izvajanje nadzora in 
kakšne so dolžnosti prijavitelja v postopku izvedbe nadzora. Določena je tudi sankcija za opustitev 
pogodbene dolžnosti izbranega prijavitelja.  
 
Ministrstvo izvajanje pogodbenih obveznosti pri izbranih projektih spremlja in kontrolira prek 
posredovanih poročil, kjer mora izvajalec poročati o izpolnjevanju zastavljenih nalog tako, da ministrstvu 

                                                      

109  Poročilo o vrednotenju prednostnih usmeritev s področja trga dela, julij 2012. 
110  Št. 320-15/2011/214 z dne 28. 9. 2012.  
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posreduje zahtevke za povračila sredstev z dokazili o namenski porabi sredstev na projektu, ki so pogoj za 
izplačilo sredstev.   
 
Cilji v pogodbah o sofinanciranju projektov sledijo ciljem JR 12 ter OPRČV 07–13. Splošni in specifični 
cilji posameznega projekta v okviru JR 12 so bili določeni v vlogah, na podlagi katerih so bili upravičenci 
izbrani. Predmet sofinanciranja in izvajanja projektov, ki je za JR 12 določen v pogodbi in v vlogi 
izbranega prijavitelja111, predstavlja tisto obveznost prejemnika sredstev za izpolnitev zastavljenih 
aktivnosti in ciljev na projektu, ki jo v obdobju sofinanciranja projektov spremlja in nadzira ministrstvo.  
 
Ministrstvo je pri JR 12 v pogodbah o sofinanciranju projektov predvidelo, da lahko spremlja projekte tudi 
po končanem sofinanciranju, in sicer tako, da morajo upravičenci še eno leto po zaključku projekta 
zagotavljati podatke o vključenih in zaposlenih osebah ter da morajo pripravljati in ministrstvu 
posredovati poročila o poteku, rezultatih in doseganju načrtovanih ciljev pri zaposlovanju oseb iz ranljivih 
ciljnih skupin na projektih in poročati o porabljenih sredstvih v fazi izvajanja projektov in po zaključku 
projektov.  
 
V pogodbah o sofinanciranju projektov je predvideno, da ministrstvo upravičencu, ki ne izpolnjuje 
pogodbenih obveznosti oziroma z njimi zamuja, določi rok za odpravo nepravilnosti. Če upravičenec 
kljub pozivu pomanjkljivosti v predpisanem roku ne bi odpravil, bi mu po določilih pogodbe 
o sofinanciranju projektov ministrstvo moralo določiti ustrezne ukrepe kot odziv na neizpolnjevanje 
pogodbenih obveznosti. Ustrezne ukrepe oziroma zahteve do upravičenca bi moralo ministrstvo določiti 
po podrobni presoji posameznega primera ter v skladu z določili podpisane pogodbe. Če upravičenec 
predpisanih ukrepov ne bi upošteval, je v pogodbi o sofinanciranju projektov predvideno, da lahko 
ministrstvo od nje odstopi in zahteva vračilo že prejetih sredstev skupaj z zakonitimi obrestmi, ki so 
obračunane od dneva nakazila do dneva vračila.  
 
V skladu z določili Uredbe o izvajanju postopkov pri porabi sredstev evropske kohezijske politike 
v Republiki Sloveniji v programskem obdobju 2007–2013 ter določili Uredbe o postopku, merilih 
in načinih dodeljevanja sredstev za spodbujanje razvojnih programov in prednostnih nalog je ministrstvo 
v pogodbe o sofinanciranju projektov vključilo določilo, da so odobrena sredstva za projekte namenska in 
jih mora upravičenec porabiti izključno za izvajanje projekta v skladu s pogoji, navedenimi v javnem 
razpisu ter razpisni dokumentaciji. V pogodbi o sofinanciranju projektov je podrobno predpisano, kaj se 
šteje za nenamensko porabo sredstev, obenem pa je določena obveznost upravičenca, da ministrstvu pri 
nadzoru porabe sredstev kadarkoli omogoči dostop do fizičnih rezultatov projekta ter dokumentacije 
o projektu in vpogled vanjo, vključno s kontrolo na kraju samem. Podrobno so določene tudi sankcije za 
ugotovljeno nenamensko porabo sredstev. 
 
Nenamensko porabo sredstev med drugim preprečuje tudi določilo pogodbe o sofinanciranju projektov, 
ki določa nadzor nad izvajanjem projekta. Upravičenec mora omogočiti tehnični, administrativni 
in finančni nadzor nad izvajanjem projekta, katerega sofinanciranje je predmet pogodbe. Določena je tudi 
sankcija, če upravičenec ne bi omogočil izvedbe nadzora.  
 

                                                      

111  V vlogi izbranega prijavitelja so morale biti podrobneje navedene in obrazložene vse aktivnosti in poslovni načrti 
ter obveznost usposabljanja in zaposlovanja, ki so morali biti glede na določila pogodbe realizirani. 
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Če pri izvajanju projekta prihaja do zamud ali sprememb, ima upravičenec možnost, da v skladu 
s pogodbo o tem obvesti ministrstvo, ki odloči o predlogu upravičenca.  
 
Ministrstvo je z izbranimi prijavitelji iz JR 12 sklenilo ustrezne pogodbe o sofinanciranju projektov, saj so 
bili v njih določeni cilji in nameni JR 12 ter vsi ključni elementi in vgrajena ustrezna varovala za 
preprečitev nenamenske porabe sredstev v času sofinanciranja projektov. Vključevale so tudi določilo, da 
lahko ministrstvo še eno leto po zaključku projekta spremlja podatke o vključenih osebah, poteku 
projektov ter porabljenih sredstvih med in po zaključku projektov. 
 
Ocenjujemo, da bi ministrstvo moralo spremljati projekte še tri leta po njihovem izteku tudi za JR 12 
in preverjati, ali so osebe po zaključku sofinanciranja projekta še zaposlene. S tem bi lahko ugotavljalo 
trajnost zaposlovanja oseb na izbranih projektih, ki so bili s tem namenom sofinancirani, ter ocenjevalo, ali 
je z razpisom doseglo učinke in izbralo najbolj perspektivne in poslovno uspešne projekte ter z dobro 
poslovno idejo, projekte, ki so na konkurenčnem trgu obstali, dobro poslovali in dolgoročno zaposlovali.  

2.2.2.3.3 Ocena pogodb o sofinanciranju projektov iz javnega razpisa iz leta 2009 in javnega razpisa iz 
leta 2012 

Ministrstvo je zagotovilo ustrezne pogodbe o sofinanciranju projektov, saj so bili v njih določeni cilji 
in nameni JR 09 in JR 12, natančno so bili določeni vsi ključni elementi ter predvidena varovala za 
preprečitev nenamenske porabe sredstev v času sofinanciranja projektov. Vendar pa ministrstvo kot 
pomemben cilj obeh javnih razpisov v pogodbah o sofinanciranju projektov ni predvidelo spremljanja 
izvajanja projektov in zaposlitve oseb iz ranljivih ciljnih skupin še vsaj tri leta po zaključku sofinanciranja, 
kar bi bilo smiselno glede na kasnejše priporočilo organa upravljanja. Na ta način bi lahko spremljalo in 
ugotavljalo trajnost zaposlovanja oseb na izbranih projektih, ki so bili s tem namenom 
sofinancirani. Pogodbe o sofinanciranju projektov so vsebovale tudi sankcije za nenamensko porabo 
sredstev oziroma če upravičenec ne bi omogočil nadzora pristojnim institucijam. 

2.2.2.4 Evalvacija učinkov javnega razpisa iz leta 2009 

Ministrstvo je izvedbo evalvacije JR 09 načrtovalo v sodelovanju z organom upravljanja, ki je zadolžen za 
evalvacije v okviru tehnične pomoči OPRČV 07–13, ni pa načrtovalo in izdelalo lastne ocene doseganja 
predvidenih ciljev in učinkov JR 09.  
 
Namen tehnične pomoči OPRČV 07–13 je bil zagotoviti učinkovito izvajanje operativnega programa, 
razvojnih prioritet, prednostnih usmeritev in operacij. V OPRČV 07–13 je določeno, da se bodo v okviru 
tehnične pomoči izvajale tudi različne študije, vrednotenja, poročila in strokovne ocene. Ocenjujemo, da 
v okviru tehnične pomoči organ upravljanja za JR 09 do konca leta 2013 ni pripravil vrednotenja za 
prednostno usmeritev 4.1, kamor sodi tudi JR 09. V skladu s točkama 4.1 in 4.2 Navodil organa 
upravljanja za načrtovanje, spremljanje, poročanje in vrednotenje izvajanja kohezijske politike 
v programskem obdobju 2007–2013112 je organ upravljanja odgovoren za izbiro izvajalca za vrednotenje. 
Organ upravljanja na podlagi teh navodil pozove ministrstvo k podaji predlogov za izvajanje vrednotenj. 
 
Organ upravljanja je 5. 1. 2012 obvestil ministrstvo, da pripravlja izhodišča in specifikacijo za sukcesivno 
javno naročilo za vrednotenje četrte razvojne prioritete, in ga pozvalo, naj posreduje seznam 

                                                      

112  Št. 3083-70/2007-75 z dne 3. 12. 2012. 
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instrumentov, ki bi jih ministrstvo želelo vključiti v vrednotenje, in ključna vprašanja, na katera bi želeli 
pridobiti odgovor neodvisnih evalvatorjev. Ministrstvo je 30. 1. 2012 posredovalo organu upravljanja 
odgovor glede vrednotenja JR 09 ter splošna in specifična vprašanja, na katera naj bi odgovorila evalvacija 
za JR 09. Organ upravljanja do zaključka revizije še ni posredoval izdelane evalvacije za JR 09. 
 
Pojasnilo ministrstva 
Sočasno z izvajanjem JR 09 je ministrstvo v sodelovanju z organom upravljanja načrtovalo sprotno vrednotenje posameznih 
projektov, vrednotenje doseganja ciljev v okviru OPRČV 07–13 ter ciljev politik. Organ upravljanja je v letu 2010 začel 
s postopkom izbora zunanjega evalvatorja programov in projektov, ki se financirajo iz sredstev ESS na podlagi 
OPRČV 07–13113. Izdelana je bila evalvacija nekaterih ukrepov, ki se izvajajo v okviru prednostnih usmeritev in 
razvojnih prioritet114, ne pa tudi evalvacija vrednotenja prednostne usmeritve v okviru četrte razvojne prioritete. Razloga za to 
ministrstvo ne pozna. 
 
Na podlagi OPRČV 07–13 je organ upravljanja odgovoren za izvedbo in koordinacijo vrednotenj, vendar 
pa bi ministrstvo po naši oceni moralo izvesti tudi oceno izvajanja JR 09, da bi pridobilo podlage za 
nadaljnje izvajanje javnih razpisov na področju socialnega podjetništva. Na podlagi te ocene kot povratne 
analize bi ministrstvo lahko ocenilo, ali so bili doseženi cilji JR 09, učinkovitost izvedbe JR 09, izdelalo 
bi podlage za načrtovanje JR 12 in nadaljnjih ukrepov in aktivnosti spodbujanja socialnega podjetništva, 
ugotovilo bi primere dobre prakse in se izognilo uporabi vsebin oziroma pristopov, ki niso vodili 
k ustreznim rezultatom. 

2.2.3 Izvajanje nadzora nad projekti 

2.2.3.1 Spremljanje in nadziranje izvajanja pogodb 

V reviziji smo preverjali, ali je ministrstvo spremljalo in nadziralo izvajanje pogodb, preverjali smo 
izvajanje aktivnosti upravičencev glede na pogodbo in načrt iz vloge, ali je ministrstvo izvajalo ustrezne 
preveritve pred izplačili zahtevkov, spremljalo poročanje o izvajanju projektov in zahtevalo izredna 
poročila oziroma dokazila o usposabljanju in zaposlitvi oseb. Poročanje o poteku in rezultatih porabljenih 
sredstev projektov ter nadzor nad izvajanjem projektov obeh javnih razpisov sta bila določena v navodilih 
o izvajanju JR 12115 ter v pogodbah o sofinanciranju projektov (tabela 10).  
 

                                                      

113  Št. objave JN9151/2009 z dne 4. 11. 2009. 
114  [URL: http://www.eu-skladi.si/skladi/crpanje-evropskih-sredstev/studije-in-vrednotenja/studije-in-vrednotenja-

za-programsko-obdobje-2007-2013/vrednotenja-2007-2013/operativni-program-razvoja-cloveskih-virov]. 
115  September 2010. 
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Tabela 10:  Preglednica zahtev za poročanje  

Naziv poročila Roki za poročanje 

 JR 09 JR 12 

Mesečno poročilo - skupaj z zahtevkom za izplačilo - skupaj z zahtevkom za izplačilo 

Polletno poročilo116 - do 7. 7. tekočega leta 

- do 7. 1. naslednjega leta 

- do 30. 7. tekočega leta 

Letno poročilo117 - do 15. 3. tekočega leta za preteklo leto - do 15. 2. tekočega leta za preteklo leto 

Končno poročilo118 - do 31. 1. 2012 - do 31. 12. 2015  

Načrtovanje napovedi 
izplačil119  

- ob podpisu pogodbe ter do 30. 1. 
v letu oziroma ob vsaki spremembi 
načrtovane napovedi 

- ob podpisu pogodbe ter do 30. 1.  
v letu oziroma ob vsaki spremembi 
načrtovane napovedi 

Poročilo o nepravilnostih  - takoj ob nastanku nepravilnosti 

- do 5. 1. tekočega leta (za obdobje od 
1. 10. do 31. 12. preteklega leta) 

- do 5. 4. tekočega leta (za obdobje od 
1. 1. do 31. 3. tekočega leta) 

- do 5. 7. tekočega leta (za obdobje od 
1. 4. do 30. 6. tekočega leta) 

- do 5. 10. tekočega leta (za obdobje od 
1. 7. do 30. 9. tekočega leta) 

- takoj ob nastanku nepravilnosti 

- do 5. 1. tekočega leta (za obdobje od 
1. 10. do 31. 12. preteklega leta) 

- do 5. 4. tekočega leta (za obdobje od 
 1. 1. do 31. 3. tekočega leta) 

- do 5. 7. tekočega leta (za obdobje od 
1. 4. do 30. 6. tekočega leta) 

- do 5. 10. tekočega leta (za obdobje od 
1. 7. do 30. 9. tekočega leta) 

Poročanje o spremembi 
projekta 

- pet dni po spremembi projekta - pet dni po spremembi projekta 

Poročanje o spremembi 
partnerskega sporazuma 

- pet dni po spremembi sporazuma - pet dni po spremembi sporazuma 

Poročanje o izvedeni 
kontroli na kraju samem 

- v roku, ki ga določi organ, ki je 
izvedel kontrolo 

- v roku, ki ga določi organ, ki je izvedel 
kontrolo 

Izredna poročila  - v roku, ki ga določi ministrstvo  - v roku, ki ga določi ministrstvo  

Viri: pogodbe o sofinanciranju projektov na podlagi JR 09 in JR12. 

 
V pogodbah o sofinanciranju projektov so bili določeni upravičeni stroški in potrebna dokazila za nastale 
stroške, pogodbena vrednost s predvideno dinamiko izplačevanja sredstev za sofinanciranje projekta, 

                                                      

116  V polletnem poročilu upravičenec poroča o vsebinski in finančni realizaciji projekta, doseganju kazalnikov ter 
poda kvalitativno analizo izvajanja operacije. 

117  V letnem poročilu upravičenec poroča o finančni realizaciji aktivnosti projekta, doseženih kazalnikih, tako 

vsebinskih kot fizičnih, ter poda kvalitativno analizo projekta za preteklo obdobje. 
118  V končnem poročilu je bilo treba vpisati tudi druge informacije o izvajanju projekta, med drugim morebitne 

razloge za nedoseganje ciljev oziroma nedoseganje kazalnikov, informacije o bistvenih odstopanjih 

od načrtovanega obsega sredstev ter opisati razloge za to.  
119  Upravičenci so morali načrtovati in ministrstvu napovedati izplačila za izvajanje projektov. 
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pogoji za izplačila zahtevkov upravičencem, obveznosti ministrstva in upravičencev, nadzor nad 
izvajanjem pogodbenih obveznosti, nadzor nad porabo sredstev in dodatna določila, v katerih je bilo med 
drugim določeno tudi spremljanje in poročanje upravičencev o projektu. Upravičenci so morali 
ministrstvu poročati o poteku in rezultatih porabljenih sredstev ter o doseganju načrtovanih ciljev v vseh 
fazah izvajanja projekta. 
 
Obveznosti upravičencev ob neizpolnjevanju pogodbenih obveznosti so bile določene v pogodbah 
o sofinanciranju projektov. Če so upravičenci ugotovili, da projekta ne bodo mogli izvesti v predvidenem 
obsegu ali v pogodbeno določenem roku, so morali najpozneje v petih delovnih dneh od ugotovitve 
oziroma nastanka razloga za spremembo pogodbenih obveznosti ministrstvu pisno obrazložiti in 
utemeljiti, da ne bodo mogli izpolniti pogodbene obveznosti in da bo prišlo do finančne, vsebinske 
oziroma časovne spremembe projekta. Ministrstvo se je nato odločilo o potrditvi predlaganih sprememb. 
Če upravičenci niso izvedli opisanega postopka, je lahko ministrstvo odstopilo od pogodbe. Upravičenci 
morajo ministrstvu povrniti neupravičeno prejeta sredstva skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi.   
 
Vse podatke o izvajanju projekta so morali upravičenci vnašati v informacijski sistem ISARR, v modul za 
vnos podatkov, ki je namenjen spremljanju, poročanju in izvajanju projektov, ki jih sofinancira Evropska 
unija120. Ob oddaji zahtevka za izplačilo na ministrstvo so morali upravičenci v sistem ISARR vnesti 
oziroma izpolniti tudi: 

• vsebinsko poročilo o izvajanju projekta, 
• finančno poročilo o izvajanju projekta ter 
• zbirni obrazec121. 

 
V okviru preverjanj po podpisu pogodbe o sofinanciranju projektov se v skladu s 13. členom Uredbe 
Komisije (ES) št. 1828/2006 izvajajo administrativne kontrole in kontrole na kraju samem. 
Administrativne kontrole se nanašajo na preverjanja vsakega zahtevka za izplačilo, ki ga predložijo 
upravičenci, s kontrolami na kraju samem pa se izvajajo pregledi posameznih operacij na kraju samem.  
 
Administrativne kontrole izvaja ministrstvo pred izplačilom sredstev iz državnega proračuna. Preveri 
celoten znesek za izplačilo in vso spremljajočo dokumentacijo (pogodbe, seznam računov, naročilnice, 
dobavnice, bančne garancije, poročilo o napredku, časovne preglednice, dokumentacija o izvedbi javnega 
naročila, dokumentacija o zaposlitvah in usposabljanjih, dokazila o plačilu in drugo). Med administrativne 
kontrole sodi tudi preverjanje na terenu, ki ga izvede skrbnik pogodbe, da preveri oziroma zagotovi 
upravičenost izplačila nastalih stroškov in izdatkov projekta.  
 
Kontrole na kraju samem izvajata služba za kontrolo in nadzor ministrstva ter organ upravljanja v skladu s 
pogodbami o sofinanciranju projektov. Namen kontrol na kraju samem je zagotoviti, da so stroški 
projekta, ki so jih upravičenci v zahtevkih uveljavljali, resnično nastali in da so se sredstva uporabljala za 
namen, za katerega so bila dodeljena. Ministrstvo in organ upravljanja sta na kraju samem preverjala, ali je 
bila navedena aktivnost upravičenca dejansko opravljena, ali so se stroški na podlagi računov v zahtevkih 
upravičencev nanašali na izvedene aktivnosti, ali so bili spoštovani vsi predpisani postopki, ali so bili 
izvedeni vsi potrebni kontrolni pregledi zahtevkov upravičencev in drugo. 

                                                      

120  Način vnosa podatkov v informacijski sistem je bil določen v Navodilih za uporabo modula za vnos podatkov – 

MVP (ISARR), ki jih je izdala SVRL 27. 3. 2009. 
121  Zbirni obrazec predstavlja seznam vseh vnesenih listin v sistem ISARR, ki imajo finančno vrednost.  
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Za izvajanje kontrole na kraju samem so morali upravičenci v skladu s pogodbo o sofinanciranju 
projektov ministrstvu in organu upravljanja omogočiti vpogled v računalniške programe, listine in 
postopke v zvezi z izvajanjem projektov. Sodelovati so morali tudi pri izvedbi teh kontrol in se nanje 
ustrezno pripraviti. Ministrstvo in organ upravljanja sta morala pripraviti poročilo o izvedeni kontroli na 
kraju samem in ga posredovati upravičencem. Upravičenci so morali ministrstvu in organu upravljanja 
posredovati odzivno poročilo v določenem roku.  

2.2.3.1.1 Javni razpis iz leta 2009  

Ministrstvo je v navodilih o izvajanju JR 09 upravičencem podalo temeljne informacije, usmeritve in 
pravila za izvajanje projektov122. Potek pregleda, potrjevanje zahtevka za izplačilo in dokazila za 
izkazovanje stroškov so bili podrobno določeni v navodilih o izvajanju JR 09. Upravičenci so morali 
nastale stroške na projektih dokazovati s kopijami originalnih računov, pogodb, drugih računovodskih 
listin enake dokazne vrednosti in dokazil o plačilu, ki so se neposredno nanašali na izvedene aktivnosti, ter 
z dokazili o izvedenih postopkih izbire zunanjih izvajalcev.  
 
V reviziji smo na petih projektih preverili, ali je ministrstvo spremljalo in nadziralo izvajanje pogodb na 
podlagi JR 09, izvajalo nadzor nad izvajanjem aktivnosti upravičencev glede na pogodbo in načrt 
prijavitelja v vlogi kot tudi ustrezne preveritve pred izplačili zahtevkov, preverjalo zahtevana poročila 
upravičencev ter zahtevalo izredna poročila oziroma dokazila za dejansko usposabljanje in zaposlitve oseb. 
Preverili smo tudi, ali so se izvajale kontrole na kraju samem.    
 
Na podlagi opravljenega pregleda sistema nadziranja v strokovni službi ministrstva in razvidnih sledi 
opravljenih kontrol v dokumentaciji za pet projektov ocenjujemo, da je ministrstvo spremljalo in izvajalo 
kontrole pogodb o sofinanciranju JR 09. Ministrstvo je redno spremljalo izvajanje pogodb na podlagi 
rednih mesečnih poročanj123 in polletnih, letnih in končnih poročil izvajalcev, saj so bili projekti za JR 09 
zaključeni. 
 
Ministrstvo je vsem upravičencem JR 09 posredovalo dopis124, v katerem jih je pozvalo k predložitvi 
izrednega poročila o zagotavljanju trajnosti projekta po zaključku izvajanja projekta. Vsi upravičenci so 
izredna poročila posredovali do predpisanega roka. Ministrstvo na podlagi izrednih poročil ni pripravilo 
skupnega poročila, v katerem bi predstavilo ugotovitve o problematiki zagotavljanja trajnosti projektov, 
izbranih na JR 09. Ocenjujemo, da bi s tako analizo izrednih poročil ministrstvo pridobilo informacije za 
pripravo boljših podlag za izvedbo JR 12.  
 
Služba za kontrolo in nadzor ministrstva je opravila 13 kontrol, organ upravljanja pa eno kontrolo na kraju 
samem. Ministrstvo je ob zamudah pri poročanju upravičencev, zamudah izvajanja aktivnosti ali ob 
nepravilnih navedbah upravičencev v zahtevkih ali poročilih opravilo kontrolo na kraju samem.  
 

                                                      

122  Postopki izvajanja projektov, poročanje o projektih, spremljanje izvajanja projektov, določila glede finančnega 
poslovanja upravičencev, nadzor nad izvajanjem projektov, revizijske sledi in hramba dokumentacije ter 

informiranje in obveščanje javnosti o projektu. 
123  Vsebinska in finančna poročila so del posredovanih zahtevkov za izplačila upravičencev. 
124  Z dne 12. 12. 2011. 
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Na podlagi končnih poročil, poročil in zapisnikov o kontrolah na kraju samem smo za JR 09 za vse 
sofinancirane projekte ugotovili, da je ministrstvo pri upravičencih preverjalo realizacijo aktivnosti 
v skladu s pogodbo, kontrolo upravičenih stroškov, kontrolo državnih pomoči, pristnost in pravilnost 
originalne dokumentacije, spoštovanje nacionalne zakonodaje in zakonodaje Evropske unije, spoštovanje 
nacionalnih pravil in pravil Evropske unije o informiranju in obveščanju, ločenost računovodskega 
spremljanja in evidentiranja poslovnih dogodkov ter doseganje zastavljenih ciljev in kazalnikov projektov, 
prepoved dvojnega financiranja projektov, arhiviranje dokumentacije in ustreznost revizijske sledi.  
 
Ugotovili smo, da je ministrstvo pri enem upravičencu, in sicer BSC, v času izvajanja projekta ugotovilo, 
da ni izpolnjeval pogodbenih obveznosti. Z upravičencem je bila 30. 10. 2009 sklenjena pogodba 
o sofinanciranju projekta Gastronomsko kulturno avtentično doživetje. Glavna ugotovitev iz poročila 
ministrstva o opravljeni kontroli na kraju samem125 je bila, da upravičenec ni izvajal aktivnosti po 
dogovorjenem terminskem načrtu. Iz sklepov zapisnika sestanka med ministrstvom in upravičencem126 je 
razvidno, da je ministrstvo ugotovilo nespoštovanje pogodbenih obveznosti, in sicer nespoštovanje rokov, 
ciljev projekta in navodil o izvajanju JR 09, ter neodzivnost upravičenca glede rednih in izrednih poročil in 
upravičencu predlagalo sporazumen odstop od pogodbe ali nadaljevanje projekta in njegovo podaljšanje 
za največ tri mesece pod določenimi pogoji. Pogoji ministrstva so bili, da upravičenec do 15. 12. 2010 za 
nazaj predloži vso manjkajočo dokumentacijo, redna in izredna poročila, pogodbe o vključitvi vsaj desetih 
oseb iz ranljive ciljne skupine in najkasneje do konca februarja 2011 sklene pogodbe o zaposlitvi z vsaj 
tremi osebami, ki so bile vključene v program usposabljanja, za najmanj eno leto. Upravičenec je skupaj 
s projektnimi partnerji 3. 12. 2010 podal prošnjo za odstop od pogodbe zaradi težav pri vključevanju 
ciljnih skupin v projekt. Ministrstvo je izdalo soglasje k odstopu od pogodbe o sofinanciranju projekta127. 
Iz poročila ministrstva o izpolnjevanju določil soglasja k odstopu od pogodbe128 izhaja, da je ministrstvo 
upravičencu odobrilo upravičene stroške v znesku 38.724 evrov, ki so se nanašali na že izvedene aktivnosti 
projekta, kar je bilo v skladu s pogodbo o sofinanciranju projekta129.  
 
V končnih poročilih, poročilih in zapisnikih o izvedenih kontrolah na kraju samem niso bile ugotovljene 
druge večje nepravilnosti izvajalcev. Ocenjujemo, da je ministrstvo izvedlo dovolj kontrol na kraju samem, 
saj posebnih razlogov za izvedbo kontrol pri izvajalcih, kot so na primer večja odstopanja od načrta, 
zamude ali ugotovljene nepravilnosti pri kontroli posredovanih zahtevkov in poročil, zamude pri izvedbi 
aktivnosti uvajanja dejavnosti, usposabljanja in zaposlovanja po programih, ni bilo. 
 
Ocenjujemo, da je ministrstvo pri JR 09 izvajalo zahtevane kontrole nad izvajanjem projektov pri 
upravičencih na kraju samem v skladu s 13. členom Uredbe Komisije (ES) št. 1828/2006 in v skladu 
s 17. členom pogodb o sofinanciranju projektov, saj je preverilo, ali so bili prijavljeni izdatki realni in ali so 
bili zahtevki z dokazili in poročili upravičenca pravilni in popolni. 

                                                      

125  Št. 0600-772/2010/4 z dne 19. 11. 2010. 
126  Št. 54400-19/2009-18 z dne 2. 12. 2010. 
127  Št. 4060-53/2009/25 z dne 13. 12. 2010. 
128  Št. 54400-19/2009-22 z dne 1. 6. 2011. 
129  Pogodba o sofinanciranju projekta je določala, da upravičenec lahko odstopi od pogodbe na podlagi utemeljenih 

razlogov in ne izgubi pravice do sofinanciranja tistih upravičenih stroškov, ki se nanašajo na že izpeljane 

aktivnosti. Med utemeljene razloge sodijo razlogi, nastali po sklenitvi pogodbe, ki niso rezultat dejanj 
upravičenca, so nepričakovani in jih upravičenec ni mogel preprečiti, odpraviti in se jim izogniti. 
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2.2.3.1.2 Javni razpis iz leta 2012 

Ministrstvo v okviru izbranih projektov na JR 12 mesečno oziroma trimesečno spremlja izvajanje 
predvidenih pogodbenih obveznosti, in sicer ob pregledu zahtevkov za izplačilo, ki jih upravičenci lahko 
posredujejo mesečno ali vsake tri mesece.  
 
V reviziji smo preverjali, ali je ministrstvo spremljalo in kontroliralo izvajanje pogodb za JR 12, izvajalo 
nadzor nad izvajanjem aktivnosti upravičencev glede na pogodbo in načrt v vlogi prijavitelja kot tudi 
ustrezne preveritve pred izplačili zahtevkov z zahtevanimi dokazili in računi ter ali je zahtevalo izredna 
poročila oziroma dokazila za usposabljanje in zaposlitve oseb na sofinanciranih projektih. 
 
Potek pregleda in potrjevanja zahtevkov za izplačilo podrobno določajo navodila o izvajanju JR 12. 
Administrativno kontrolo zahtevkov za izplačilo z dokazili in poročili na ministrstvu preverjajo v Službi za 
finance in v Službi za kontrole130. 
 
Ocenjujemo, da je ministrstvo za sofinancirane projekte JR 12 v Službi za kontrole ministrstva ob 
predložitvi zahtevkov za izplačilo sredstev z zahtevanimi dokazilnimi prilogami sproti izvajalo zahtevane 
administrativne kontrole in preveritve. Ministrstvo je od 17 upravičencev zahtevalo in pridobilo zahtevana 
letna poročila za izvedene aktivnosti za leto 2012 in polletna poročila za leto 2013 ter eno izredno 
poročilo131 in izvedlo kontrole na kraju samem132. Ministrstvo je od vseh 17 prejemnikov pridobilo 
odgovore s pojasnili in prilogami glede izvedenih poslovnih aktivnosti od avgusta 2012 do 31. 10. 2013, iz 
katerih izhaja, da bistvenih odstopanj in zamud od načrtov ni bilo in da so se aktivnosti izvajale po 
pogodbi.  
 
Ministrstvo je od januarja do junija 2013 ob ugotovljenih zamudah pri izvajanju projektov v skladu 
s pogodbo o sofinanciranju projektov pri izvajalcih Lokalpatriot, Zveza paraplegikov Slovenije, KNOF, 
Dobrovita, Fundacija Vincenca Drakslerja za odvisnike, so. p. in Zavod Mreža MaMa, Ljubljana izvedlo 
kontrolne postopke in prvim trem podalo tudi priporočila. 
 
Ocenjujemo, da je ministrstvo spremljalo in izvajalo kontrole pogodb o sofinanciranju projektov JR 12. 
Ministrstvo je redno spremljalo izvajanje pogodb na podlagi rednih mesečnih poročanj in polletnih, letnih 
ter izrednih poročil. 

2.2.3.1.3 Ocena izvajanja nadzora nad projekti 

Upravičenci so vse podatke o izvajanju projekta vnašali v informacijski sistem ISARR, ki je namenjen 
spremljanju, poročanju in izvajanju OPRČV 07–13, ter poleg zahtevkov za izplačilo predložili vsa 
potrebna in zahtevana dokazila in poročila o izvedenih aktivnostih na projektih. Ministrstvo je za JR 09 in 
JR 12 redno spremljalo in nadziralo izvajanje pogodb na podlagi mesečnih, polletnih, letnih in izrednih 
poročil ter po potrebi pri upravičencih izvedlo tudi neposreden nadzor na kraju samem.  

                                                      

130  Preverjanje zahtevkov za izplačilo, s predložitvijo računov, drugih dokumentov, prilog in drugih dokazilnih listin, 
preverjanje vsebinskega poteka projektov kot tudi upravičenosti stroškov na projektu, zavrnitev oziroma 

dopolnitev ali popravek zahtevkov za izplačilo.   
131  Izredno poročilo o izvajanju projekta Zavod za globalno učenje in razvoj.  
132  Zapisniki o izvedenih izrednih kontrolah na kraju samem za projekte, in sicer pri upravičencih Lokalpatriot, 

Zveza paraplegikov Slovenije in KNOF. 
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Službe ministrstva so za JR 09 in JR 12 izvajale predvidene kontrole in po potrebi tudi dodatne kontrole 
nad izvajanjem projektov oziroma namensko porabo sredstev pri upravičencih na kraju samem v skladu 
s 13. členom Uredbe Komisije (ES) št. 1828/2006 in s pogodbami o sofinanciranju projektov JR 09 in 
JR 12, sklenjenimi med ministrstvom in upravičenci. Ker ministrstvo za pregledane primere projektov 
JR 09 in za projekte JR 12, ki smo jih preverili do 19. 11. 2013, ni ugotovilo večjih odstopanj in 
nepravilnosti pri poročanju in predloženih zahtevkih z dokazili, ocenjujemo, da so bile izvedene kontrole 
na kraju samem ustrezne, izvedene pri dovolj upravičencih in dovolj pogoste.   
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3. MNENJE 
Revidirali smo aktivnosti ministrstva, pristojnega za spodbujanje socialnega podjetništva, povezane 
z javnim razpisom iz leta 2009 in javnim razpisom iz leta 2012, ter ocenili uspešnost in učinkovitost 
ministrstva pri načrtovanju, izvajanju ter nadziranju obeh javnih razpisov. Ministrstvo za delo, družino in 
socialne zadeve je s 14. 3. 2013 na podlagi Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o Vladi 
Republike Slovenije (ZVRS-G) nadaljevalo z delom kot Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve 
in enake možnosti. Na podlagi Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o Vladi Republike Slovenije 
(ZVRS-H) je 16. 12. 2014 del delovnega področja Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake 
možnosti prešel v pristojnost Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo. 
 
Da bi izrekli mnenje o smotrnosti aktivnosti, povezanih z javnima razpisoma, smo odgovorili na vprašanji, 
ali je bilo ministrstvo uspešno pri doseganju ciljev in učinkovito pri načrtovanju, izvajanju in nadziranju 
javnih razpisov za spodbujanje socialnega podjetništva.  
 

3.1 Mnenje o uspešnosti pri doseganju ciljev javnega razpisa iz 
leta 2009 in javnega razpisa iz leta 2012 

Ministrstvo je aktivnosti za spodbujanje socialnega podjetništva načrtovalo na podlagi Operativnega 
programa razvoja človeških virov za obdobje 2007–2013, ki temelji na Strategiji razvoja Slovenije 2006–2013, 
Državnem razvojnem programu Republike Slovenije za obdobje 2007–2013 in Nacionalnem strateškem 
referenčnem okviru. Menimo, da je ministrstvo pri načrtovanju obeh javnih razpisov, prek katerih je 
dodeljevalo sredstva za sofinanciranje socialnega podjetništva, predvidelo določljive, izvedljive in merljive 
cilje, ki so bili pomembni in časovno opredeljeni, vendar pa ni bilo mogoče ugotoviti, ali je pri načrtovanju 
preverilo njihovo uresničljivost. Javna razpisa je načrtovalo zgolj na podlagi pridobljenih strokovnih 
izhodišč, iz katerih niso bile razvidne podlage za določitev ciljev, ki bi omogočale ocenitev uresničljivosti 
in pomembnosti načrtovanih ciljev.  
 
Ministrstvo je pri načrtovanju predvidelo spremljanje in analiziranje uresničevanja načrtovanih ciljev obeh 
javnih razpisov z uporabo kazalnikov.  
 
Ministrstvo po dokončanju javnega razpisa iz leta 2009 ni analiziralo, ocenilo in pripravilo končnega 
poročila ter izdelalo ocene izvedbe javnega razpisa kot povratne analize o doseganju ciljev glede na 
predvidene učinke usposabljanja in zaposlovanja v pilotnih projektih pri izbranih uporabnikih. Notranjim 
organizacijskim enotam Službe Vlade Republike Slovenije za lokalno samoupravo in regionalno politiko je 
poročalo o izvedenih projektih javnega razpisa v letnih poročilih o izvajanju Operativnega programa 
razvoja človeških virov za obdobje 2007–2013 za leti 2009 in 2010 v skladu z Navodili organa upravljanja 
za načrtovanje, spremljanje, poročanje in vrednotenje izvajanja kohezijske politike v programskem 
obdobju 2007–2013. 



62 SPODBUJANJE SOCIALNEGA PODJETNIŠTVA | Revizijsko poročilo 

 

 

Na podlagi podatkov ministrstva in kazalnikov za pregled uresničevanja ciljev menimo, da so bili pri 
javnem razpisu iz leta 2009 cilji glede števila projektov, vključenih oseb v usposabljanje in zaposlitve oseb 
iz ranljivih ciljnih skupin le delno doseženi, saj je bilo v usposabljanje vključenih 69 odstotkov 
predvidenega števila oseb, za katere naj bi s projekti zagotovili usposabljanje, zaposlitev pa je bila 
zagotovljena za 81 odstotkov načrtovanega števila oseb iz ranljivih ciljnih skupin. Na podlagi podatkov 
ministrstva, poročil in kazalnikov za javni razpis iz leta 2012 smo za izbrane projekte, ki bodo potekali do 
julija 2015, ugotovili, da so se zastavljeni cilji uspešno uresničevali, saj so bili vsi realizirani kazalniki večji 
od načrtovanih. Tako je bilo do 19. 11. 2013 v usposabljanje vključenih 54 odstotkov več oseb in 
zaposlenih 31 odstotkov več oseb, kot je bilo načrtovano. Tržne in poslovno-finančne vzdržnosti 
poslovnih idej in programov izbranih projektov za javni razpis iz leta 2012 še ni bilo mogoče preveriti, saj 
projekti še niso zaključeni in zato ni bilo mogoče ugotoviti, ali bodo na konkurenčnem trgu obstali in 
zaposlovali delavce v daljšem časovnem obdobju.  
 
Ocenjujemo, da je bilo ministrstvo pri načrtovanju in izvajanju tako javnega razpisa iz leta 2009 kot 
javnega razpisa iz leta 2012 delno uspešno, saj ciljev ni načrtovalo na podlagi ugotovljenih potreb 
delodajalcev na trgu in ni predvidelo ciljnih rezultatov zaposlovanja in usposabljanja, ki bi jih uresničilo 
s sofinanciranjem perspektivnih projektov na podlagi obeh javnih razpisov v daljšem časovnem obdobju. 
Poleg tega tudi ni izdelalo evalvacije doseganja ciljev kot povratne analize zaključenega javnega razpisa iz 
leta 2009.  
 

3.2 Mnenje o učinkovitosti pri načrtovanju, izvajanju in 
nadziranju javnega razpisa iz leta 2009 in javnega razpisa iz 
leta 2012 

Ministrstvo je oba javna razpisa načrtovalo na podlagi predpisov Evropske unije. Ocenjujemo, da je 
določilo znesek sredstev, namenjenih sofinanciranju, upravičene dejavnosti, upravičene in neupravičene 
stroške projektov, postopke glede zagotavljanja upravičenosti izdatkov na projektih, trajanje projektov, 
delež sofinanciranja, pristojnosti, odgovornosti in naloge upravičencev v skladu z zahtevami predpisov 
Evropske unije.  
 
Ministrstvo pa javnih razpisov ni načrtovalo v sodelovanju z Ministrstvom za gospodarski razvoj in 
tehnologijo, s čimer bi zagotovilo ustrezna ekonomska, finančna in tržna znanja za določitev predmeta 
posameznega javnega razpisa in pogojev ter meril za izbiro projektov ter tako omogočilo učinkovitejše 
doseganje ciljev obeh javnih razpisov.  
 
Ministrstvo ni izdelalo ocene izvajanja javnega razpisa iz leta 2009 oziroma ni podrobneje in zavezujoče 
določilo metodoloških podlag in kazalnikov za merjenje in analiziranje doseženih ciljev in učinkov. 
Menimo, da za to ni pridobilo ustreznih povratnih informacij o učinkovitosti izvedenega javnega razpisa 
ter o ustreznosti, učinkovitosti, uspešnosti in vzdržnosti projektov, ki so bili sofinancirani, na podlagi česar 
bi lahko bolje načrtovalo javni razpis v letu 2012 in nadaljnje ukrepe in aktivnosti za spodbujanje 
socialnega podjetništva. 
 
Pogoji za sodelovanje prijaviteljev, ki jih je določilo ministrstvo v obeh javnih razpisih, so bili smiselni, 
vendar pa niso temeljili na aktualnih podatkih o potrebah ranljivih ciljnih skupin ter delodajalcev.  
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Strokovni komisiji obeh javnih razpisov so sestavljali člani različnih pristojnih organov in s predpisano 
izobrazbo ter z znanji in izkušnjami s socialnega področja.  
 
Ministrstvo ni opredelilo načina ocenjevanja meril in podmeril za ocenjevanje vlog v javnem razpisu iz 
leta 2009, zato ni bilo mogoče ugotoviti, ali so bile prijave ocenjene tako, da bi bilo z izbranimi projekti 
mogoče v največji meri doseči cilje javnega razpisa. Točkovanje meril in podmeril je bilo odvisno od 
subjektivne presoje članov strokovne komisije. Pri javnem razpisu iz leta 2012 ministrstvo v razpisni 
dokumentaciji ni opredelilo načina ocenjevanja vlog, zato ta ni bil znan prijaviteljem ob predložitvi vlog. 
Čeprav je ministrstvo s kasnejšo izdelavo navodil strokovni komisiji za ocenjevanje omogočilo 
primerljivejše ocenjevanje vlog, pa ni zagotovilo ustrezne objektivnosti ocenjevanja, saj načina ocenjevanja 
ni določilo ob pripravi razpisne dokumentacije, temveč ob prejemu vlog, kar je lahko vplivalo na določitev 
načina ocenjevanja.  
 
Ministrstvo ni izvedlo preveritve primernosti in logičnosti ter izvedljivosti projekta z oceno izdatkov za 
vsaj en projekt, zato ni obvladovalo tveganja, da so prijavitelji finančne načrte projektov prilagodili 
predvidenemu znesku sofinanciranja. Znesek sofinanciranja za izbrane projekte ni bil določen na podlagi 
izdelanih analiz in primerjav s primerljivimi projekti ob upoštevanju predvidenih učinkov teh projektov, 
temveč zgolj na podlagi izdelanih splošnih strokovnih podlag, ki niso vsebovale ustreznih utemeljitev za 
določitev upravičenih stroškov projektov, in ob upoštevanju pravila "de minimis". Ministrstvo tudi ni 
izdelalo načina razporejanja sredstev med projekti na podlagi ocenjenih upravičenih stroškov projektov, 
s čimer bi omogočilo sofinanciranje projektov z boljšo poslovno idejo in poslovno-finančno vzdržnostjo, 
kar bi omogočilo dolgoročno zaposlitev več oseb iz ranljivih ciljnih skupin. 
 
Ministrstvo je z izbranimi prijavitelji sklenilo ustrezne pogodbe o sofinanciranju projektov, saj so bili 
v pogodbah določeni cilji in namen javnih razpisov, natančno so bili določeni vsi ključni elementi ter 
vgrajena ustrezna varovala za preprečitev nenamenske porabe sredstev v obdobju sofinanciranja. 
Ministrstvo v pogodbah o sofinanciranju projektov na podlagi javnega razpisa iz leta 2009 ni predvidelo 
spremljanja zaposlenosti oseb na projektih po končanem sofinanciranju. Obveznost spremljanja zaposlitev 
na projektih je vključilo v pogodbe o sofinanciranju projektov na podlagi javnega razpisa iz leta 2012, 
vendar le za eno leto po zaključku sofinanciranja, zato ne bo pridobilo ustreznih podatkov o trajnosti 
zaposlitev oseb na izbranih projektih za oceno dolgoročne uspešnosti projektov. 
 
Ministrstvo je pri obeh javnih razpisih redno spremljalo izvajanje pogodb na podlagi rednih mesečnih 
poročanj in polletnih, letnih in končnih poročil ter izvajalo tudi kontrole pri upravičencih, ki so zamujali 
s poročili ali z izvedenimi aktivnostmi. Prav tako je izvajalo ustrezne administrativne in finančne kontrole 
ob predložitvi zahtevkov za izplačila.  
 
Ocenjujemo, da je bilo ministrstvo pri načrtovanju, izvajanju in nadziranju obeh javnih razpisov za 
spodbujanje socialnega podjetništva delno učinkovito. Pri načrtovanju učinkov ni izhajalo iz ugotovljenega 
dejanskega in želenega ciljnega stanja ter potreb trga, ni izvedlo preveritve primernosti in logičnosti ter 
izvedljivosti projekta, ni določilo najvišje vrednosti projektov glede na ocenjene upravičene stroške 
v povezavi s predvidenimi učinki usposabljanja in zaposlovanja, ni izdelalo ocene izvedbe kot povratne 
analize za zaključen javni razpis iz leta 2009 in na podlagi teh izsledkov ni opredelilo metodološke podlage 
in kazalnikov za spremljanje izvajanja javnega razpisa iz leta 2012 ter za prihodnje ukrepe in aktivnosti 
ministrstva za trajnejše in učinkovitejše zaposlovanje oseb iz ranljivih ciljnih skupin s spodbujanjem 
socialnega podjetništva. 
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4. PRIPOROČILA 
Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo priporočamo, naj pri izvajanju ukrepov, povezanih 
s spodbujanjem socialnega podjetništva, izboljša poslovanje:  

• s premišljenim in ciljnim načrtovanjem, ki bo temeljilo na opravljenih analizah in ugotovljenih 
potrebah, ter z izdelavo analiz stanja in evalvacijami doseganja ciljev in učinkov že izvedenih ukrepov 
za spodbujanje socialnega podjetništva; 

• z določitvijo zneskov sofinanciranja glede na perspektivnost in poslovno-finančno vzdržnost 
projektov ter s tem povezanimi učinki zaposlovanja; 

• s spremljanjem projektov in njihovih učinkov vsaj tri leta po zaključku sofinanciranja; 
• s tesnejšim sodelovanjem vseh pristojnih organov, da bi sistemsko pripomogli k odpiranju novih 

delovnih mest v okviru projektov spodbujanja socialnega podjetništva. 

 
 
Pravni pouk 
 
Tega poročila na podlagi tretjega odstavka 1. člena Zakona o računskem sodišču ni dopustno izpodbijati 
pred sodišči in drugimi državnimi organi. 
 
 
 
 
Mag. Jorg Kristijan Petrovič, 
prvi namestnik predsednika 
 
 
 
Prilogi: 2 
 
 
Poslano:  

1. Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo, priporočeno; 
2. dr. Ivanu Svetliku, priporočeno; 
3. mag. Andreju Vizjaku, priporočeno; 
4. dr. Anji Kopač Mrak, priporočeno; 
5. Jožefu Petroviču, priporočeno; 
6. dr. Dušanu Mramorju, priporočeno; 
7. Državnemu zboru Republike Slovenije, priporočeno; 
8. arhivu. 
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5. PRILOGI 
Priloga 1: Pregled meril in podmeril s točkami za ocenjevanje vlog za JR 09 

Merila za JR 09 Podmerila Maksimalno 
število točk 

Točke za 
podmerilo 

1. Ustreznost projekta  30  

 1.1 Utemeljitev problema in potreb ciljnih skupin je 
ustrezna. 

 5 

 1.2 Projekt izkazuje potencial in zrelost za razvoj 
predlagane dejavnosti in razvoj poslovne ideje. 

 5 

 1.3 Projekt smiselno vključuje ali nadgrajuje učinke 
in rezultate predhodnih projektov in iniciativ. 

 5 

 1.4 Specifični cilji projekta so konkretni in ustrezni 
glede na utemeljitev projekta in opisan problem. 
Cilji so realno dosegljivi v času izvedbe projekta.  

 5 

 1.5 Projekt izkazuje skladnost z lokalnimi in 
regionalnimi strategijami in programi.  

 5 

 1.6 Projekt predstavlja nove rešitve, ki presegajo 
dosedanjo prakso v dejavnosti, ki jo razvija, ali na 
področju vključevanja oseb iz ranljive ciljne skupine. 
Projekt spodbuja prenos dobrih praks.  

 5 

2. Zasnova projekta  25  

 2.1 Zasnova projekta je logična.  5 

 2.2 Izbrane metode oziroma načini vključevanja 
ciljne skupine oseb iz ranljive ciljne skupine so 
primerni. Potrebe ciljnih skupin se v projektu 
ustrezno obravnavajo.  

 5 

 2.3 Načrtovane aktivnosti so potrebne za izvedbo 
projekta ter izvedljive v predvidenem času za 
izvedbo projekta. 

 5 

 2.4 Učinki projekta so ustrezno opredeljeni in 
merljivi.  

 5 

 2.5 Uporaba učinkov projekta je ustrezna in 
izvedljiva ter prinaša neposredne koristi za razvoj 
dejavnosti in ciljno skupino.  

 5 
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Merila za JR 09 Podmerila Maksimalno 
število točk 

Točke za 
podmerilo 

3. Ustreznost partnerstva  20  

 3.1 Projektno partnerstvo je ustrezno vzpostavljeno 
glede na problem, ki se v projektu obravnava. 

 5 

 3.2 Vloge prijavitelja in partnerjev ustrezajo 
nalogam, ki so predvidene v načrtu aktivnosti. 
Vključenost partnerjev v projekt je uravnotežena.  

 5 

 3.3 Prijavitelj izkazuje ustrezne izkušnje za 
upravljanje in vodenje projekta. 

 5 

 3.4 Projektni partnerji izkazujejo ustrezne izkušnje 
za izvedbo v projektu predvidenih aktivnosti.  

 5 

4. Finančni vidik  15  

 4.1 Stroški projekta so skladni z načrtovanimi 
aktivnostmi. Proračun projekta ustreza vključenosti 
posameznih partnerjev v projekt. 

 5 

 4.2 Vsi stroški so primerno ocenjeni in potrebni za 
doseganje načrtovanih učinkov in rezultatov.  

 5 

 4.3 Razdelitev stroškov po letih ustreza 
terminskemu načrtu aktivnosti. Napoved porabe 
sredstev po letih je realna.  

 5 

5. Trajnost  10  

 5.1 Pričakovati je, da bodo rezultati projekta po 
njegovem zaključku trajni s kadrovskega, finančnega 
in institucionalnega vidika.  

 5 

 5.2 Pričakovati je ohranitev v projektu ustvarjenih 
zaposlitev oseb iz ranljive ciljne skupine. 
Predvideno je spremljanje udeležencev projekta po 
končanem usposabljanju.  

 5 

Vir: razpisna dokumentacija ministrstva za JR 09.  
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Priloga 2: Pregled meril in podmeril s točkami za ocenjevanje vlog za JR 12 

Merila Podmerila Maksimalno 
število točk 

Točke za 
podmerilo 

1. Ustreznost projekta  70  

 1.1 Utemeljitev problema, priložnosti in potreb je 
ustrezna in v skladu z namenom in ciljem javnega 
razpisa. 

 10 

 1.2 Projekt smiselno vključuje ali nadgrajuje učinke 
in rezultate predhodnih projektov in/ali iniciativ 
prijavitelja ali projektnega partnerja, ki obravnavajo 
opisan problem, priložnost, potrebo. 

 5 

 1.3 Utemeljitev prepoznanih potreb in razlogov za 
izbor oseb iz ranljive ciljne skupine je ustrezna.  

 5 

 1.4 Splošni cilji projekta (rezultati) so skladni in 
logično povezani z namenom in ciljem javnega 
razpisa ter upoštevajo cilje Operativnega programa 
razvoja človeških virov za obdobje 2007–2013. 

 10 

 1.5 Specifični cilji projekta (rezultati) so konkretni in 
ustrezni glede na splošne cilje in utemeljitev projekta. 

 5 

 1.6 Projekt izkazuje skladnost z 
lokalnimi/regionalnimi strategijami in programi.  

 5 

 1.7 Projekt predstavlja inovativne rešitve, ki 
presegajo dosedanjo prakso v dejavnosti, ki jo 
razvija organizacija, ali na področju vključevanja 
oseb iz ranljive ciljne skupine. 

 5 

 1.8 Dejavnost, ki se bo izvajala v okviru projekta, 
izkazuje javni interes in zagotavlja dodatno 
ponudbo proizvodov ali storitev za večjo kakovost 
življenja ljudi in bivanja v okolju.  

 5 

 1.9. Značilnost okolja in notranjih virov organizacije 
ter prepoznane tržne priložnosti izkazujejo 
potencial za dolgoročni razvoj dejavnosti.  

 5 

 1.10 Splošni rezultati dejavnosti, ki jo razvija 
organizacija (prijavitelj), so realni in logično 
povezani z utemeljitvijo projekta.  

 5 

 1.11 Specifični cilji dejavnosti (rezultati), ki jo razvija 
prijavitelj, so skladni in logično povezani z 
utemeljitvijo projekta. 

 5 

 1.12 Učinki doseženih ciljev (rezultatov) projekta in 
dejavnosti prinašajo neposredne koristi za razvoj 
dejavnosti in izboljšanje kakovosti življenja in 
socialne vključenosti osebam iz ranljive ciljne 
skupine.  

 5 
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Merila Podmerila Maksimalno 
število točk 

Točke za 
podmerilo 

2. Izvedljivost projekta  35  

 2.1 Načrtovanje aktivnosti/nalog in opravila so 
potrebna in vsebinsko ustrezna za izvedbo projekta 
in doseganje zastavljenih ciljev. 

 5 

 2.2 Načrtovane aktivnosti so realno izvedljive v 
predvidenem obdobju trajanja projekta, upoštevajoč 
kritična tveganja in probleme.  

 5 

 2.3 Načrt organiziranosti človeških virov je v skladu 
z načrtovanimi aktivnostmi. 

 5 

 2.4 Izbrane metode oziroma načini vključevanja 
oseb iz ranljive ciljne skupine v projektne aktivnosti 
so ustrezne in prilagojene potrebam posamezne 
ranljive ciljne skupine.  

 5 

 2.5 Načrtovane aktivnosti informiranja in 
obveščanja javnosti so ustrezno časovno in 
vsebinsko opredeljene.  

 5 

 2.6 Izbrana orodja tržnega komuniciranja so skladna 
s trženjsko strategijo in upoštevajo zastavljene cilje 
razvoja dejavnosti.  

 5 

 2.7 Prepoznana so kritična tveganja in problemi, ki bi 
lahko ogrozili izvedbo projekta/dejavnosti, in 
predvideni jasno opredeljeni ukrepi za njihovo odpravo.  

 5 

3. Stroškovna učinkovitost  35  

 3.1 Vsi stroški so ustrezno ocenjeni, skladni z 
načrtovanimi aktivnostmi in potrebni za doseganje 
načrtovanih učinkov in rezultatov.  

 5 

 3.2 Načrtovane investicije oziroma nakup strojev in 
opreme so utemeljeni in potrebni za uspešnost 
projekta in dolgoročni razvoj dejavnosti.  

 5 

 3.3* Pridruženi partnerji oziroma lokalna in širša 
skupnost aktivno sodelujejo v projektnem partnerstvu, 
kar se odraža v finančnem prispevku oziroma 
prispevku, ki ni finančne narave, in drugih vrstah 
prispevkov, ki jih ni mogoče finančno ovrednotiti.  

 10* 

 3.4 Višina stroškov projekta je ustrezna v primerjavi 
s pričakovanimi rezultati. Razmerja med vrednostjo 
posameznih kategorij stroškov so ustrezna glede na 
načrtovane aktivnosti.  

 10 

 3.5 Razdelitev stroškov po letih ustreza terminskemu 
načrtu aktivnosti. Napoved porabe sredstev po letih je 
realna.  
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Merila Podmerila Maksimalno 
število točk 

Točke za 
podmerilo 

4. Usposobljenost za 
izvedbo projekta 

 25  

 4.1 Prijavitelj ima reference in izkazuje ustrezne 
izkušnje za upravljanje in vodenje projekta ter za 
delo z osebami iz ranljive ciljne skupine oziroma jim 
zagotavlja zaposlitev.  

 5 

 4.2 Prijavitelj ima reference glede sodelovanja v 
projektih primerljivih vsebin in izkušnje glede 
izvajanja primerljivih dejavnosti.  

 5 

 4.3 Organizacijska struktura in kadrovske 
sposobnosti prijavitelja in projektnih partnerjev 
izkazujejo potencial za učinkovito organiziranost 
poslovnih procesov, strokovno izvajanje in uspešno 
izvedbo projekta in razvoja dejavnosti.  

 5 

 4.4 Zagotovljena je tehnična sposobnost prijavitelja 
in projektnih partnerjev za izvajanje projektnih 
aktivnosti.  

 5 

 4.5 V projektu so jasno opredeljene vloge 
prijavitelja, projektnih partnerjev (pri projektnem 
partnerstvu), pridruženih partnerjev oziroma 
lokalne in širše skupnosti.  

 5 

5. Zagotavljanje trajnosti  35  

 5.1 Prijavitelj ima vizijo in načrt dolgoročnega 
razvoja dejavnosti in v času projekta ustvarja pogoje 
za njen nadaljnji razvoj tudi po zaključku projekta.  

 10 

 5.2 Pričakovati je ohranitev v projektu ustvarjenih 
zaposlitev za osebe iz ranljive ciljne skupine tudi po 
zaključku projekta. 

 10 

 5.3 Na podlagi vloge je realno pričakovati, da se 
bodo v projektu nabavljeni stroji, oprema in 
pohištvo uporabljali za nadaljevanje razvoja 
dejavnosti tudi po zaključku projekta in se njegova 
namembnost ne bo spreminjala še pet let po 
zaključku projekta. 

 5 

 5.4 Učinke in rezultate projekta je mogoče prenesti 
(aplicirati) na druga geografska območja Republike 
Slovenije, druge dejavnosti ali na druge ciljne 
skupine.  

 5 

 5.5 Pričakovati je, da bo imel projekt podporo na 
lokalni, regionalni ali državni ravni tudi po zaključku.  

 5 

Vir: razpisna dokumentacija ministrstva za JR 12.  
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* Podrobnejša razčlenitev podmerila 3.3:  
Pridruženi partnerji oziroma lokalna in širša skupnost aktivno sodelujejo v projektnem partnerstvu, kar se 
odraža v finančnem prispevku oziroma prispevku, ki ni finančne narave, in drugih vrstah prispevkov, ki jih 
ni mogoče finančno ovrednotiti.  

• 1 točka: enkraten prispevek lokalne skupnosti, ki se ne da finančno ovrednotiti in ne prinaša trajnejšega 
sodelovanja (na primer priporočilo pri najemanju kredita), je pa dokazljiv z izjavo ali s pismom 
o nameri lokalne skupnosti; 

• 2 točki: finančni prispevek lokalne skupnosti in/ali finančno ovrednoten prispevek, ki ni finančne 
narave in znaša od 0,1 do 0,5 odstotka največje možne vrednosti vseh upravičenih stroškov projekta, 
ki jih sofinancira ministrstvo; 

• 3 točke: finančni prispevek lokalne skupnosti in/ali finančno ovrednoten prispevek, ki ni finančne 
narave in znaša od 0,51 do 1 odstotka največje možne vrednosti vseh upravičenih stroškov projekta, 
ki jih sofinancira ministrstvo; 

• 4 točke: finančni prispevek lokalne skupnosti in/ali finančno ovrednoten prispevek, ki ni finančne 
narave in znaša od 1,1 do 1,5 odstotka največje možne vrednosti vseh upravičenih stroškov projekta, 
ki jih sofinancira ministrstvo; 

• 5 točk: finančni prispevek lokalne skupnosti in/ali finančno ovrednoten prispevek, ki ni finančne 
narave in znaša od 1,51 do 2 odstotka največje možne vrednosti vseh upravičenih stroškov projekta, 
ki jih sofinancira ministrstvo; 

• 6 točk: finančni prispevek lokalne skupnosti in/ali finančno ovrednoten prispevek, ki ni finančne 
narave in znaša od 2,1 do 2,5 odstotka največje možne vrednosti vseh upravičenih stroškov projekta, 
ki jih sofinancira ministrstvo; 

• 7 točk: finančni prispevek lokalne skupnosti in/ali finančno ovrednoten prispevek, ki ni finančne 
narave in znaša od 2,51 odstotka do 3 odstotke največje možne vrednosti vseh upravičenih stroškov 
projekta, ki jih sofinancira ministrstvo; 

• 8 točk: finančni prispevek lokalne skupnosti in/ali finančno ovrednoten prispevek, ki ni finančne 
narave in znaša od 3,1 do 3,5 odstotka največje možne vrednosti vseh upravičenih stroškov projekta, 
ki jih sofinancira ministrstvo; 

• 9 točk: finančni prispevek lokalne skupnosti in/ali finančno ovrednoten prispevek, ki ni finančne 
narave in znaša od 3,51 odstotka do 4 odstotke največje možne vrednosti vseh upravičenih stroškov 
projekta, ki jih sofinancira ministrstvo; 

• 10 točk: finančni prispevek lokalne skupnosti in/ali finančno ovrednoten prispevek, ki ni finančne 
narave in znaša od 4,1 odstotka in več največje možne vrednosti vseh upravičenih stroškov projekta, 
ki jih sofinancira ministrstvo. 

 
Druga podmerila v okviru meril za JR 12 niso bila tako razdelana kot podmerilo 3.3. 
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