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PRIDOBITEV STATUSA SOCIALNEGA PODJETJA 
 

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. 
 
V socialno podjetništvo se lahko vključujejo nepridobitne pravne osebe, ki izkazujejo javno koristni in 
socialni značaj: 
 

• so ustanovljene na podlagi prostovoljne odločitve; 

• imajo nepridobitni namen zaposlovanja najbolj ranljivih skupin ljudi na trgu dela; 

• člani v njih delujejo prostovoljno; 

• pri upravljanju so samostojne; 

• praviloma vključujejo prostovoljsko delo; 

• odločitve sprejemajo vsi člani enakopravno; 

• v odločanje vključujejo tudi deležnike; 

• zagotavljajo preglednost finančnega poslovanja; 

• delujejo v korist svojih članov in javno korist. 
 
Zakonodaja, ki ureja socialno podjetje: Zakon o socialnem podjetništvu (ZSocP). 
 
Kako lahko registriramo so.p.? 
 
Status socialnega podjetja lahko pridobi nepridobitna pravna oseba, npr. društvo, zavod, ustanova, 
zadruga, evropska zadruga, zaposlitveni center, invalidsko podjetje, gospodarska družba ipd., ki 
izpolnjuje načela socialnega podjetništva ter pogoje navedene v ZSocP-A, predvsem pa: 
 

• opravlja gospodarske in negospodarske dejavnosti, 
• ne deli premoženja in presežka prihodkov nad odhodki, 
• 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 in 
• izpolnjuje druge pogoje, ki jih določa ta zakon in zakon, ki ureja pravno organiziranost 

posamezne vrste nepridobitne pravne osebe. 

Vloga za registracijo nepridobitne pravne osebe, ki namerava poslovati kot socialno podjetje mora 
poleg vsebine in prilog, ki jih določajo posebni predpisi, vsebovati še: 

• sklep ustanoviteljev ali pristojnega organa nepridobitne pravne osebe, da namerava 
poslovati kot socialno podjetje; 

• osebna imena, EMŠO, državljanstvo in naslov stalnega ali začasnega prebivališča vseh oseb, 
ki imajo pooblastilo za zastopanje in obseg pooblastil za društva; 

• dokazilo o višini morebitnih sredstev za začetek dela oziroma vrednosti premoženja; 
• 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); 

• pa še opomba, morda bo katero sodišče od vas zahtevalo še kakšen drugi dokument, kot je 
na primer 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. 

Enako vsebino mora imeti tudi vloga za registracijo spremembe akta o ustanovitvi ali temeljnega akta, 
s katero se nepridobitna pravna oseba preoblikuje v socialno podjetje. 

Po registraciji nepridobitne pravne osebe registracijski organ o dodelitvi statusa obvesti AJPES in 
Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, ki vodi tudi evidenco socialnih podjetji. 

V pravnem prometu mora socialno podjetje uporabljati firmo ali ime z dostavkom »socialno podjetje« 
ali okrajšavo »so.p.«. 

Prednosti statusa socialnega podjetja: 
• pridobitev posebnih olajšav oziroma spodbud za izvajanje dejavnosti socialnega podjetništva 

in zaposlovanje določenega tipa delavcev, 
• omejitev odgovornosti družbenikov s prosto izbiro osnovne statusne oblike podjetja, 
• spodbujanje socialne kohezije in družbene pomoči. 

  
Slabosti statusa socialnega podjetja: 

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

• Kako pridobiti status socialnega podjetja?. Združenje Socialna ekonomija Slovenije 

• Spot.gov.si: https://spot.gov.si/sl/teme/socialno-podjetnistvo/  

• https://www.sociolab.si/wp-content/uploads/2021/10/Prirocnik-ustanovitev-sop-za-pregled.pdf  
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