Koraki za
pridobitev
statusa
socialnega
podjetja
že ustanovljenih
pravnih oseb

Pravna oseba, ki želi poslovati kot socialno podjetje, mora pridobiti status
socialnega podjetja.
Status socialnega podjetja lahko pridobi tudi že ustanovljena nepridobitna
pravna oseba (ali pridobitna, ki se s spremembo akta opredeli kot nepridobitna),
ki ni ustanovljena izključno z namenom pridobivanja dobička ter svojega
premoženja ne deli, prav tako ne deli ustvarjenega presežka prihodkov
nad odhodki in izpolnjuje pogoje in načela navedena v Zakonu o socialnem
podjetništvu (ZSocP-A, Ur. l. RS, št. 20/2011, 90/2014 – ZDU-1I, 13/2018).
Pridobitev naziva socialnega podjetja tako ne pomeni ustanavljanja nove
pravne osebe, vendar le morebitno spremembo oz. prilagoditev ustanovnih
aktov, da ustrezajo pogojem za pridobitev statusa.

KDO LAHKO PRIDOBI STATUS SOCIALNEGA PODJETJA?
• društvo
• zavod
• ustanova
• zadruga (z.o.o. in z.b.o.)
• evropska zadruga
• družbe ustanovljene po Zakonu o gospodarskih družbah (ZGD-1) - d.o.o., G.I.Z., d.d.

POGOJI, KI JIH JE POTREBNO IZPOLNJEVATI ZA PRIDOBITEV STATUSA
Status socialnega podjetja lahko nepridobitna pravna oseba pridobi, če:
• opravlja gospodarske in negospodarske dejavnosti;
• ima v svojih notranjih aktih opredeljeno omejitev (prepoved) delitve presežka
prihodkov nad odhodki oziroma premoženja med člane oziroma deležnike
socialnega podjetja;
• je neodvisna in organizacijsko samostojna v odnosu do pridobitnih gospodarskih
družb, pravnih oseb javnega prava ali lokalnih skupnosti;
• zagotavlja vključujočo obliko upravljanja, ki temelji na soodločanju in
demokratičnem načinu odločanja;
• izpolnjuje druge pogoje, ki jih določa zakon, ki ureja pravno organiziranost
posamezne vrste nepridobitne pravne osebe.
Po pridobitvi statusa lahko socialno podjetje deluje na vseh področjih
gospodarskih in negospodarskih dejavnosti.
POSTOPEK USTANOVITVE OZ. DOKUMENTI, KI JIH JE POTREBNO PRIPRAVITI ZA
PRIDOBITEV STATUSA SOCIALNEGA PODJETJA
1. Prilagojen oz. spremenjen temeljni akt pravne osebe (akt o ustanovitvi
zavoda, statut društva oziroma zadružna pravila, družbena pogodba d.o.o.),
ki mora biti potrjen na najvišjem organu pravne osebe. Sklep ustanoviteljev
ali pristojnega organa nepridobitne pravne osebe, da namerava poslovati kot
socialno podjetje

2. Osebna imena, EMŠO, državljanstvo in naslov stalnega ali začasnega
prebivališča vseh oseb, ki imajo pooblastilo za zastopanje in za društva še obseg
pooblastil (poslovodna oseba socialne podjetja je lahko ista ali druga oseba kot
zastopnik pravne organizacije). Poleg zastopnika socialnega podjetja mora biti
imenovan tudi nadzorni organ (nadzorni odbor ali preglednik).
3. Dokazilo o višini morebitnih sredstev za začetek dela oziroma za društva
vrednost premoženja
4. Podatek, da pravna oseba ni v stečajnem postopku, postopku prisilne
poravnave ali likvidacije ter da ima poravnane vse dospele davčne obveznosti
in prispevke za socialno varnost delavcev (po uradni dolžnosti obvezno le pri
preoblikovanju društva v socialno podjetje)
REGISTRSKI POSTOPEK in VLOGA ZA PRIDOBITEV STATUSA SOCIALNEGA PODJETJA
Pri pristojnem registrskem organu se predloži vloga za (do)registracijo spremembe
akta o ustanovitvi, s katero se pravna oseba preoblikuje v socialno podjetje.
Vloga mora imeti enako vsebino kot spremembe akta o ustanovitvi, predložiti
pa je potrebno tudi sklep ustanovitelja, da namerava predlagatelj poslovati kot
socialno podjetje.
Morda bo registrski organ od vas zahteval še kakšen drug dokument, npr. pri
zavodu Sklep ustanovitelja o spremembi firme zavoda, skrajšani firmi zavoda,
preoblikovanju v socialno podjetje in sklep o spremembi akta, v skladu s
priglašenim predlogom in priloženim aktom…ipd.
REGISTRSKI ORGANI POSAMEZNIH PRAVNIH OSEB
NEPRIDOBITNA
PRAVNA OSEBA

REGISTRSKI ORGAN

ZAKONSKA PODLAGA

Društvo

Upravna enota

Zakon o društvih
(Ur. l. RS, št. 64/11– UPB2)

Zavod

Okrožno sodišče
(Sodni register)

Zakon o zavodih
(Ur. l. RS, št. 12/91 in nasl.)

Ustanova

Pristojno ministrstvo za
izdajo soglasja k aktu

Zakon o ustanovah
(Ur. l. RS, št. št. 70/05, 91/05- popr

Zadruga in Evropska
zadruga

Okrožno sodišče
(Sodni register)

Zakon o zadrugah
(Ur. l. RS, št.97/09)

Družba z omejeno odgovornostjo – d.o.o.

Okrožno sodišče
(Sodni register)

Zakon o gospodarskih družbah (Ur. l.
RS, št. 65/09–UPB3 in nasl.)

Pogoji za pridobitev statusa socialnega podjetja so določeni z ZSocP-A in
zakonodajo, ki ureja organiziranost posamezne vrste nepridobitne pravne osebe.
Registrski organ odloči o vpisu nepridobitne pravne osebe v register z odločbo,
pri tem pa odloči tudi, da se pri firmi oz. imenu nepridobitne pravne osebe v
register vpiše dostavek »socialno podjetje« (so. p.). Z vpisom tega dostavka v
register ali javno evidenco pravna oseba pridobi status socialnega podjetja in
lahko začne poslovati kot socialno podjetje.

POROČANJE O ZAČETKU OPRAVLJANJA DEJAVNOSTI
V roku enega leta po pridobitvi statusa je potrebno pristojnemu ministrstvu
predložiti dokazilo o začetku opravljanja dejavnosti. Socialno podjetje pošlje
dopis z dokazilom o začetku opravljanja dejavnosti (npr. pogodbo o izvajanju
storitev, računovodski izkaz ali drugo listino) na naslov ministrstva. Socialno
podjetje mora izpolnjevati pogoje tudi po pridobitvi statusa, sicer le-tega izgubi.
Pristojno ministrstvo je Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo.
LETNO POROČANJE
Socialno podjetje predloži letno poročilo Agenciji RS za javnopravne evidence in
storitve – AJPES v predpisanih rokih za posamezno vrsto pravne osebe. Letnemu
poročilu je potrebno poleg obveznih sestavin za posamezno vrsto pravne osebe
priložiti tudi del poročila, ki se nanaša izključno na poslovanje socialnega podjetja.
Letno poročilo socialnega podjetja mora vsebovati:
• prikaz razmejitve prihodkov iz dejavnosti socialnega podjetništva od prihodkov
iz drugih dejavnosti in drugih virov, z opredelitvijo odstotka glede na višino
sredstev;
• prikaz prihodkov in odhodkov iz naslova spodbud, olajšav in oprostitev;
• prikaz števila zaposlenih delavcev v najmanj devetih mesecih v letu in števila
prostovoljcev;
• način razporejanja presežkov prihodkov nad odhodki po namenu;
• pojasnilo o doseganju ciljev socialnega podjetništva in namena socialnega
podjetja.
Poleg tega je potrebno letnemu poročilu priložiti še oceno nadzornega organa
socialnega podjetja o pravilnosti in popolnosti podatkov v letnem poročilu.
Zato mora nadzorni organ pred sprejetjem letnega poročila opraviti nadzor nad
pravilnostjo in zakonitostjo finančnega in materialnega poslovanja socialnega
podjetja in pravilnostjo vodenja poslovnih knjig ter izpolnjevanjem ciljev
socialnega podjetništva.
DODATNA VPRAŠANJA?
Za vsa nadaljnja vprašanja in svetovanja smo vam na voljo na stičnih točkah
projekta SocioLab. Kontaktirajte nas preko e -pošte: info@sociolab.si ali obiščite
našo spletno stran www.sociolab.si

