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Socialno podjetništvo

Osnovno in temeljno definicijo socilnega podjetništva v Sloveniji najdemo v 3. členu Zakona
o socialnem podjetništvu , v nadeljevanju (ZsocP), ki pravi da »socialno podjetništvo
predstavlja trajno opravljanje dejavnosti socialnega podjetništva ali trajno opravljanje drugih
dejavnosti pod posebnimi pogoji zaposlovanja, s proizvodnjo in prodajo proizvodov ali
opravljanjem storitev na trgu, pri čemer ustvarjanje dobička ni izključni niti glavni cilj
opravljanja dejavnosti.«
Še nekoliko širše opredeli socialno podjetništvo MDDSZ, ki pravi, da gre za inovativno
obliko podjetništva, ki rešuje socialne, gospodarske, okoljske in druge probleme na inovativen
način, a z veliko mero odgovornosti za družbo in posameznike. Kar pomeni, da ustvarja nova
delovna mesta za ranljive skupine ljudi, opravlja družbeno koristne dejavnosti, vse ob
upoštevanju načel socialnega podjetništva.

Pridobitev statusa socialnega podjetja
Za registracijo socialnega podjetja, morate upoštevati določila (ZsocP), ki natančno določajo,
kakšne pogoje mora tako podjetje izpolnjevati in katere dejavnosti lahko opravljate. Eden
osnovnih začetnih pogojev je, da ustanovite nepridobitno pravno osebo. To je lahko društvo,
zavod, ustanova, gospodarska družba, zadruga, evropska zadruga ali druga pravna oseba
zasebnega prava. Pri ustanovitvi pa morate upoštevati še pogoje, ki jih za pridobitev statusa
socialnega podjetja določa Zakon o socialnem podjetništvu. To pomeni, da v ustanovni akt
vnesete tudi sestavine in določila, ki jih bomo navedli v nadaljevanju, in upoštevate tudi druge
pogoje, ki jih določa zakonodaja. Če je pravna oseba že ustanovljena, vi pa bi se želeli
ukvarjati s socialnim podjetništvom, je treba ustrezno dopolniti oz. spremeniti temeljni akt in
izpolniti tudi druge pogoje.

Najpomembnejše določilo je, da pravna oseba ni ustanovljena izključno z namenom
pridobivanja dobička in ne deli premoženja, ustvarjenega dobička ali presežkov prihodkov
nad odhodki, kar pomeni, da si ustvarjenega presežka oziroma dobička ne boste mogli
izplačati, temveč ga boste usmerili nazaj v izvajanje osnovne dejavnosti.

Če želite, da vaše podjetje pridobi status socialnega podjetja, morate pri ustanovitvi upoštevati
načela socialnega podjetništva.

Prednosti in slabosti socialnega podjetništva
Prednosti:
•
•
•
•

pridobitev posebnih olajšav oziroma spodbud za izvajanje dejavnosti socialnega
podjetništva,
zaposlovanje določenega tipa delavcev,
omejitev odgovornosti družbenikov s prosto izbiro osnovne statusne oblike podjetja,
spodbujanje socialne kohezije in družbene pomoči.

Slabosti:
•
•

omejena delitev dobička oziroma presežka dohodkov,
relativno omejen krog predvidenih dejavnosti.
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