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3.2. Uporaba inovativnih poslovnih modelov 

Priprava na poslovanje: potrebni dokumenti, 

pravni izzivi, priprava poslovnega modela



Kako odpreti socialno podjetje?
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Kaj morate vedeti:

Izberite pravno obliko 

✓ Pravna struktura podjetja je zelo pomembna, saj vpliva na davke, ki jih plačujete, denar, ki ga lahko
zberete, dokumentacijo, ki jo morate izpolniti, in vašo osebno odgovornost.

✓ Preden registrirate podjetje, pridobite davčno številko ter
vložite vlogo za pridobitev ustreznih licenc in dovoljenj, se
posvetujte s poslovnimi svetovalci, odvetniki in računovodji.

Svetujemo vam, da se za nasvet vedno obrnete na zadružno
organizacijo v svoji državi ali regiji, saj se zahteve in
postopki v posameznih državah ali regijah razlikujejo.



Kako odpreti socialno podjetje? (2) 
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Koristni nasveti za ustanovitev socialnega podjetja:

✓ Posvetujte se z regionalnimi in nacionalnimi predpisi, odvisno od tega, kdo je pristojen za razvoj socialnih
podjetij v kraju, kjer želite ustanoviti podjetje.

✓ Pravno obliko socialnega podjetja izberite na podlagi regionalnih predpisov, saj obstajajo različne oblike,
kot so zadruge, fundacije, združenja, delovna društva itd.

✓ Glede na pravni subjekt podjetja je treba pred izvedbo
temeljito preučiti ustrezne zakone in predpise ter zahtevane
postopke.

✓ Ne pozabite, da je ustanovitev socialnega podjetja enaka
ustanovitvi tradicionalnega podjetja. Glavna razlika je v
poslanstvu podjetja, ki je uresničevanje skupnih interesov
članov ali širšega gospodarskega ali družbenega interesa.



Kako odpreti socialno podjetje? (3) 
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Izberite vrsto zadruge glede na svoj poslovni načrt. 

Še en element zadrug, ki ga morate poznati, je več vrst zadrug, ki obstajajo, preden izberete vrsto podjetja, ki
ga želite ustanoviti. Seveda vsaka vrsta zadruge temelji na dejavnosti, ki jo je treba razviti, številu partnerjev
podjetja, uporabljenem začetnem kapitalu, formalni strogosti pri ustanavljanju in delovanju podjetja,
zakonodaji v posamezni državi itd:

❑ Zadruga potrošnikov

❑ Delavska zadruga 

❑ Nabavna zadruga 

❑ Zadruga proizvajalcev 

❑ Zadruga z več zainteresiranimi stranmi 

❑ Zvezna ali sekundarna zadruga 



Člani in upravljanje zadruge 04

❑ Na splošno se uporablja enostopenjska ali dvostopenjska struktura. Veliko manjših ali
tradicionalnih zadrug uporablja enotirni sistem. Dvostopenjsko strukturo uporabljajo bolj
profesionalizirane in večje zadruge z večjo stopnjo kapitalske intenzivnosti.

❑ Socialno zadrugo mora glede na državo sestavljati najmanjše število članov. Vsi člani socialnega
zadružnega podjetja imajo glasovalno pravico ne glede na število zadružnih deležev, ki jih
imajo.

❑ Ustanovna skupščina je prva faza ustanovitve zadruge.

❑ Skupščina in upravni odbor sta dva organa odločanja v
zadrugah.

❑ Letna skupščina je priložnost za člane zadruge, da se
zberejo, se pogovorijo o svoji zadrugi, sprejemajo odločitve
in pomagajo določiti njeno prihodnost.



Upravni odbor05

Med najpomembnejšimi nalogami upravnega odbora so:

❑ reševanje finančnih vprašanj zadruge.

❑ Strateško načrtovanje

❑ Upravljanje

❑ Vzpostavitev politik in postopkov.

❑ Sodelovanje članov

❑ Kooperativno zastopanje.



Finančna sredstva 06

Finančna sredstva socialnega zadružnega podjetja so sestavljena iz: 

➔ kapital družbe 

➔ različne donacije tretjih oseb 

➔ uporaba dohodka od premoženja iz poslovne dejavnosti 

➔ nepovratna sredstva Evropske unije 

➔ zapuščine, donacije in koncesije sredstev drugih mednarodnih, 
nacionalnih ali lokalnih organizacij 



Statut (1) 
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❖ Za ustanovitev socialnega zadružnega podjetja se lahko uporabi
standardni statut, ki ga dopolnijo ustanovitelji socialnega
zadružnega podjetja.

❖ Vsebina statuta je opredeljena z zakonodajo.

❖ Statut vsebuje določbe, ki so potrebne, v skladu s tem zakonom,
sicer pa se sklicuje na določbe ustreznih zakonov.

❖ Okvirni standardni statuti so običajno na voljo v elektronski obliki na
spletni strani ministrstva za delo.



Zakon (2) 
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❖ Statut zadruge mora vsebovati te obvezne vsebinske elemente, ki jih je treba spremeniti in po potrebi 
dopolniti z dodatnimi elementi:  

•ime in trgovsko ime zadruge,  

•kraj sedeža podjetja, 

•cilje zadruge, vključno s tem, ali je zadruga enonamenska ali večnamenska, 

•pogoje in postopke za sprejem, odstop/izstop, izključitev in začasno izključitev članov, 

•vrednost ter najmanjše in največje število delnic, ki jih vpiše vsak član, 

•postopek in pogoje za vpis in vplačilo delnic, 



Statut (3) 
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•vrsto finančne obveznosti članov,

•upravljanje zadružnih registrov in dokumentov, ki jih je treba hraniti,

•pogoje in postopke za sklic in izvedbo generalne skupščine (oblika obvestila, določitev in obveščanje o
dnevnem redu, izvolitev predsednika skupščine, sklepčnost, glasovanje itd.),
•omejena velikost in odgovornosti upravnega odbora,
•pogoje in postopke za sklic upravnega odbora in nadzornega sveta,
•financiranje: oblikovanje kapitala, oblikovanje zakonskih rezerv in skladov,
•razdelitev presežka in kritje izgub,
•razdelitev kapitala v primeru prenehanja članstva ali likvidacije zadruge,
•opredelitev proračunskega leta,
•revidiranje,
•pogoji in postopki za prostovoljno prenehanje,
•postopki reševanja sporov,
•navedba katere koli druge pravne zadeve,
•postopek za spremembo pravilnika/statuta.



Registracija10

❑ Register se vodi v Državnem registru za socialno in solidarnostno
gospodarstvo, dostop do njega pa je za vse zainteresirane
brezplačen.

❑ Vpis je treba opraviti v pristojnem registru zadrug: tistem, ki
pripada Ministrstvu za delo ali enakovrednemu, ali v regionalnem
registru, odvisno od države, v roku, ki ga določa veljavna
zakonodaja.

❑ Socialno zadrugo z registracijo pridobi dostop do finančnih
instrumentov in uživa finančne spodbude in podporne ukrepe za
socialno podjetništvo.

❑ Register je lahko nacionalni ali regionalni, odvisno od države in
obsega zadruge.



Ali naj ustanovim zadružno družbo? (1) 11

Upoštevati morate naslednja merila:

Odgovornost: Zadružni delničarji so omejeno odgovorni za dolgove in obveznosti podjetja, vključno z 
odgovornostjo za nezakonita dejanja drugih delničarjev in delavcev.

Oblikovanje: Ustanovitev zadruge je zmerno zahtevna z vidika bremena in stroškov. Od tega, ali boste 
ustanovili profitno ali neprofitno zadrugo, je odvisno, kakšne ukrepe je treba sprejeti. Poleg običajnih 
formalnosti za ustanovitev gospodarske družbe bo organizacija zadruge skoraj zagotovo vključevala tudi 
vnaprejšnjo odločitev o tem, kdaj in kako razdeliti dobiček v obliki patronatskih dividend.

Struktura upravljanja: Struktura upravljanja zadruge je tako kot 
njena ustanovitev odvisna od tega, ali je zadruga profitna ali 
neprofitna, in sledi strukturi upravljanja običajnih profitnih in 
neprofitnih podjetij.



Ali naj ustanovim zadružno družbo? (2) 12

Delovanje: Delovanje zadruge je zamudno in drago. Izvolitev in razrešitev direktorjev, zapolnitev prostih mest
v upravnem odboru, organizacija sestankov upravnega odbora in delničarjev, hranjenje zapisnikov teh
sestankov, evidentiranje sklepov upravnega odbora in odobritev pomembnih odločitev uprave s strani
delničarjev so zajeti v državnih zakonih o gospodarskih družbah.

Lastništvo sredstev/delitev dobička: V zadrugi so sredstva podjetja na splošno v lasti zadruge,
delničarji/člani pa v njih nimajo neposrednega finančnega deleža. Delničarji v profitni zadrugi imajo v lasti
samo podjetje, vendar je njihov neposredni finančni interes v delnicah, ki jih imajo.

Davčna obravnava: "Dvojno obdavčevanje je ena največjih
pomanjkljivosti zadruge, ki deluje kot podjetje. Zadružni
dobiček je lahko obdavčen dvakrat: najprej na ravni podjetja in
nato še na ravni posameznika, ko se dobiček razdeli kot
dividende delničarjem. Zadruge se lahko za razliko od drugih
podjetij dvojni obdavčitvi izognejo tako, da dobiček namesto
dividend iz delnic razdelijo članom kot "pokroviteljske
dividende".



Pravni postopek (1) 
13

1. Predložitev zahtevka za registracijo

Kandidat za socialno podjetje se prijavi v nacionalni register vseh, ki je pristojen v vsaki državi ali regiji:

❖ Statut socialnega podjetja, ki so ga podpisali ustanovni člani.

❖ Vsak ustanovni član posebej podpiše izjavo o sodelovanju ali nesodelovanju v drugem socialnem zadružnem podjetju.

❖ Podpisana je izjava o merilu zaposlovanja oseb iz ranljivih skupin v
odstotkih (običajno opredeljeno z nacionalno zakonodajo).

❖ Podpisana so tudi druga ustrezna dokazila (če so potrebna).

Oddelek za registracijo preveri predložene podatke in nadaljuje z:
- vpis socialnega podjetja v matično knjigo.
- zagotovitev potrdila o registraciji, ki velja za začetek opravljanja katere koli
poslovne dejavnosti.
- potrditev statuta



Pravni postopek (2)
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2. Predložitev dodatnih podatkov

Registrirano socialno zadružno podjetje predloži:

❖ Vloga za registracijo dodatnih podatkov (natančen naslov in sestava usmerjevalnega odbora).

❖ Potrdilo o začetku opravljanja dejavnosti pri davčnem uradu.

❖ Zapisnik o ustanovitvi organa usmerjevalnega odbora.

Oddelek za registracijo preveri predložene podatke in nadaljuje
z:
- odobritev zahtevka za registracijo dodatnih podatkov.
- potrditev potrdila o registraciji (velja do predložitve prvega
letnega programa dejavnosti in poročila, kjer ga nadomesti
potrdilo o članstvu).



Pravni proces (3)
15

3. Bančni račun

Za ustanovitev zadruge je potrebna ustanovitev bančnega računa v imenu družbe za vplačilo osnovnega
kapitala. Zadruga mora v svojem imenu odpreti bančni račun, ki mu sledi besedna zveza "v ustanavljanju", in
vplačani kapital vplačati kot denarni vložek.

4. Davčni urad

o Zahtevek za davčno identifikacijsko številko.
o Registracija v davek na gospodarske dejavnosti.
o Prijava za vpis v popis davčnih zavezancev.

5. Urad za socialno varnost

o Vloga za registracijo zadruge v sistemu socialne varnosti.
o Registracija delavcev zadruge v splošni sistem socialne varnosti.
o Registracija delovnih partnerjev v posebni ureditvi za samozaposlene

delavce socialne varnosti.



Pravni postopek (4)
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6. Javna listina o ustanovitvi

V več državah ali območjih javno listino o ustanovitvi podpišejo vsi družbeniki in ustanovni člani v navzočnosti
notarja. Običajno vsebuje:

o Zapisnik ustanovne skupščine
o Nominalno razmerje partnerjev
o Poslovnik
o Izraz volje za ustanovitev zadruge
o Prikaz vpisa in izplačila socialnih prispevkov
o Socialni prispevki, ki jih je plačal vsak partner
o Vrednost, pripisana sredstvom, ki jih prispevajo partnerji (če obstajajo)
o Potrdilo o deponiranju prispevkov na bančnem računu
o Trenutna potrditev imena podjetja zadruge
o Če so v zadrugo vključene pravne osebe, tudi potrdilo o soglasju skupščine, s katerim je bila odobrena

njihova vključitev v zadrugo.



Praktična dejavnost 
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60 minut 

- Natisnjen obrazec: pisalo/ 
svinčnik, označevalci in 
označevalci (neobvezno) 

- Digitalna oblika: naprava, 
povezana z internetom 
(računalnik, prenosni računalnik, 
tablični računalnik itd.), 
programska oprema za urejanje 
dokumentov (npr. Microsoft 
Word) 

Spodaj najdete vprašalnik o 
ustanovitvi podjetja, ki je bil 

uporabljen pri pripravi zbirnega 
poročila Svetovne banke Doing 

Business. Ta dokument vam je lahko v 
veliko pomoč. Lahko ga preberete in 

natisnete, da boste lahko izpolnili 
svoje podatke in pripravili prvi 

osnutek svojega socialnega podjetja 
kot pravne osebe: 

Navodila 
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