
USTANOVITELJI: 
 

Zap. št. 1 

Ime subjekta: RECINKO, d.o.o., Kočevje 

Naslov: Roška cesta 41 

Poštna št.: 1330   Kraj: Kočevje,  

Matična številka: 5938104000, Davčna številka:  SI 22432043 

Vrsta odgovornosti za obveznosti pravne osebe: d.o.o. 

Datum vstopa: 30.09.2015,  Vložek 100 EUR  

 

Zap. št. 2 

Ime subjekta: ALBIN LIKAR- nosilec dopolnilne dejavnosti na kmetiji  

Naslov: Vrh pri Fari 1 

Poštna št. 1336  Kraj: Kostel,  

Matična številka: 2123398000, Davčna številka: 26600919 

Vrsta odgovornosti za obveznosti pravne osebe: dopolnilna dejavnost na kmetiji 

Datum vstopa: 30.09.2015,  Vložek 100 EUR   

 

Zap. št. 3 

Ime subjekta: KOČEVSKI LES, d.o.o. 

Naslov: Trata XIV/6a 

Poštna št.: 1330  Kraj: Kočevje,  

Matična številka: 6812694000, Davčna številka: SI 13197797  

Vrsta odgovornosti za obveznosti pravne osebe: d.o.o. 

Datum vstopa: 30.09.2015,  Vložek 100 EUR  

 

Zap. št. 4 

Ime subjekta: ŠENT – Slovensko združenje za duševno zdravje 

Naslov: Cigaletova ulica 5 

Poštna št. 1000 Kraj: Ljubljana,  

Matična številka: 5811449000, Davčna številka: SI 64350622  

Vrsta odgovornosti za obveznosti pravne osebe: društvo 

Datum vstopa: 30.09.2015,  Vložek 100 EUR  

 

Zap. št. 5 

Ime subjekta: RC KOČEVJE RIBNICA, d.o.o.,  

Naslov: Trata XIV/6a 

Poštna št. 1330 Kraj: Kočevje,  

Matična številka: 1527649, Davčna številka: SI 76653781 

Vrsta odgovornosti za obveznosti pravne osebe: d.o.o. 

Datum vstopa: 30.9.2015,  Vložek 100 EUR  

 

Zap. št. 6 

Ime subjekta: MARKO KOCJANČIČ – Nosilec dopolnilne dejavnosti na kmetiji 

Naslov: Gotenica 2 



Poštna št. 1338 Kraj: Kočevska Reka,  

Matična številka: 2484005000, Davčna številka: SI 44380399  

Vrsta odgovornosti za obveznosti pravne osebe: Nosilec dopolnilne dejavnosti na kmetiji 

Datum vstopa: 30.9.2015,  Vložek 100 EUR  

 

 

so na podlagi 4. in 5. člena Zakona o zadrugah (ZZad) (Uradni list RS, št. 13/92, 7/93, 

13/93-ZP-G, 22/94, 68/95 Odl.US: U-I-78/93, 35/96, 41/07, 62/07-UPB1, 87/09, 97/09-

UPB2) in na podlagi Zakona o socialnem podjetništvu (ZSocP) (Uradni list RS, št. 20/11) 

na ustanovnem občnem zboru Zadruge Zakladi Kočevske, lokalna samooskrba, z.o.o., 

socialno podjetje, ki je potekal dne, 30.09.2015, ter na 1. izrednem občnem zboru Zadruge 

Zakladi Kočevske, lokalna samooskrba, z.o.o., socialno podjetje, ki je potekal dne, 

06.11.2015 sprejeli: 

 

 

AKT O USTANOVITVI ZADRUGE 

„Zadruga Zakladi kočevske, lokalna samooskrba, z.o.o, socialno podjetje“ 

 

 

1. člen 

S tem aktom se za nedoločen čas ustanovi zadruga: Zadruga Zakladi Kočevske, lokalna 

samooskrba, z.o.o., socialno podjetje. 

Skrajšano ime: Zakladi Kočevske z.o.o., so.p.  

Sedež zadruge je v Kočevju, poslovni naslov pa na naslovu: Trata XIV/6a, 1330 Kočevje. 

 

Zadruga je organizacija vnaprej nedoločenega števila članov, ki ima namen razvijati 

področje samooskrbe z hrano, ravnanja z lesnimi ostanki in pospeševati gospodarske 

koristi svojih članov ter temelji na prostovoljnem pristopu, svobodnem izstopu, 

enakopravnem sodelovanju in upravljanju članov. Namen zadruge je nepridobitno 

delovanje v javno korist in socialni značaj kot socialno podjetje tipa B.  

Glavna dejavnost zadruge zadeva:  

Trajno opravljanje dejavnosti socialnega podjetništva ali drugih neprofitnih dejavnosti z 

namenom zaposlovanja najbolj ranljivih skupin ljudi na trgu dela, s čimer se dosega javni 

interes na področju storitvenih dejavnosti (proizvodnja hrane, ohranjanje narave, urejanje 

in varstvo okolja, spodbujanje uporabe obnovljivih virov energije in razvoja zelene 

ekonomije, trgovine za socialno ogrožene ter ostale storitve). 

Zadruga bo za izvajanje svojih dejavnosti zaposlovala najmanj tretjino delavcev iz sledečih 

ranljivih skupin na trgu dela (socialno podjetje tipa B): 

 Invalidov; 

 Brezposelnih oseb, pri katerih so 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; 

 Dolgotrajno brezposelnih oseb, 

 Iskalcev prve zaposlitve; 

 Starejših od 55 let starosti; 



 Pripadnikov romske skupnosti; 

 Mladoletnih oseb brez zaključenega osnovnega ali nižjega poklicnega 

izobraževanja; 

 Oseb, ki več kot šest mesecev niso imele redno plačane zaposlitve in še ni 

preteklo eno leto od prestane kazni zapora, oziroma v času pogojnega 

odpusta; 

 Beguncev, vključenih v programe integracije; 

 Oseb v programu ali v dveh letih po zaključku programa zdravljenja 

odvisnosti od alkohola ali drog; 

 Brezdomcev. 

 

 

2. člen 

Dejavnosti zadruge 

Glavna dejavnost zadruge: M70.220 Drugo podjetniško in poslovno svetovanje  

 

Zadruga bo opravljala naslednje dejavnosti:  

A01.110 Pridelovanje žit (razen riža), stročnic in oljnic  

A01.130 Pridelovanje zelenjadnic in melon, korenovk in gomoljnic  

A01.150 Pridelovanje tobaka  

A01.160 Pridelovanje rastlin za vlakna  

A01.190 Pridelovanje cvetja in drugih enoletnih rastlin  

A01.210 Vinogradništvo  

A01.220 Gojenje tropskega in subtropskega sadja  

A01.230 Gojenje citrusov  

A01.240 Gojenje pečkatega in koščičastega sadja  

A01.250 Gojenje drugih sadnih dreves in grmovnic  

A01.260 Pridelovanje oljnih sadežev  

A01.270 Gojenje rastlin za izdelavo napitkov  

A01.280 Gojenje začimbnih, aromatskih in zdravilnih rastlin  

A01.290 Gojenje drugih trajnih nasadov  

A01.300 Razmnoževanje rastlin  

A01.410 Prireja mleka  

A01.470 Reja perutnine  

A01.490 Reja drugih živali  

A01.500 Mešano kmetijstvo  

A01.610 Storitve za rastlinsko pridelavo  

A01.620 Storitve za živinorejo, razen veterinarskih  

A01.630 Priprava pridelkov  

A01.640 Obdelava semen  

A02.100 Gojenje gozdov in druge gozdarske dejavnosti  

A02.300 Nabiranje gozdnih dobrin, razen lesa  

A02.400 Storitve za gozdarstvo  

C10.310 Predelava in konzerviranje krompirja  

C10.320 Proizvodnja sadnih in zelenjavnih sokov  



C10.390 Druga predelava in konzerviranje sadja in zelenjave  

C10.810 Proizvodnja sladkorja  

C10.840 Proizvodnja začimb, dišav in drugih dodatkov  

C10.850 Proizvodnja pripravljenih jedi in obrokov  

C10.890 Proizvodnja drugih prehrambenih izdelkov, drugje nerazvrščenih  

C10.910 Proizvodnja krmil 7  

C10.920 Proizvodnja hrane za hišne živali  

18.110 Tiskanje časopisov  

G46.110 Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin, živih živali, tekstilnih surovin, 

polizdelkov  

G46.120 Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih kemikalij  

G46.130 Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega materiala  

G46.140 Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske opreme, ladij, letal  

G46.150 Posredništvo pri prodaji pohištva, predmetov in naprav za gospodinjstvo in 

železnine  

G46.160 Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, krzna, obutve, usnjenih izdelkov  

G46.170 Posredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov  

G46.180 Specializirano posredništvo pri prodaji drugih določenih izdelkov  

G46.190 Nespecializirano posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov  

G46.210 Trgovina na debelo z žiti, tobakom, semeni in krmo  

G46.220 Trgovina na debelo s cvetjem in rastlinami  

G46.230 Trgovina na debelo z živimi živalmi  

G46.240 Trgovina na debelo s kožami, usnjem  

G46.310 Trgovina na debelo s sadjem in zelenjavo  

G46.320 Trgovina na debelo z mesom in mesnimi izdelki  

G46.330 Trgovina na debelo z mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnimi olji in maščobami  

G46.340 Trgovina na debelo s pijačami  

G46.350 Trgovina na debelo s tobačnimi izdelki  

G46.360 Trgovina na debelo s sladkorjem, čokolado, sladkornimi izdelki  

G46.370 Trgovina na debelo s kavo, čajem, kakavom, začimbami  

G46.380 Trgovina na debelo z drugimi živili, tudi z ribami, raki, mehkužci  

G46.390 Nespecializirana trgovina na debelo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki 8  

G46.430 Trgovina na debelo z električnimi gospodinjskimi napravami  

G46.440 Trgovina na debelo s porcelanom, steklenino, čistili  

G46.450 Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko  

G46.460 Trgovina na debelo s farmacevtskimi izdelki ter medicinskimi potrebščinami in 

materiali  

G46.490 Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke porabe  

G46.610 Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji, priključki, opremo  

G46.620 Trgovina na debelo z obdelovalnimi stroji  

G46.630 Trgovina na debelo z rudarskimi in gradbenimi stroji  

G46.640 Trgovina na debelo s stroji za tekstilno industrijo  

G46.650 Trgovina na debelo s pisarniškim pohištvom  

G46.660 Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in opremo  

G46.690 Trgovina na debelo z drugimi napravami in opremo  

G46.710 Trgovina na debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi  



G46.720 Trgovina na debelo s kovinami in rudami  

G46.730 Trgovina na debelo z lesom, gradbenim materialom in sanitarno opremo  

G46.740 Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materialom, napravami 

za ogrevanje  

G46.750 Trgovina na debelo s kemičnimi izdelki  

G46.760 Trgovina na debelo z drugimi polizdelki  

G46.770 Trgovina na debelo z ostanki in odpadki  

G46.900 Nespecializirana trgovina na debelo  

G47.110 Trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z živili  

G47.190 Druga trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah  

G47.210 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s sadjem in zelenjavo  

G47.220 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z mesom in mesnimi izdelki 9  

G47.230 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z ribami, raki, mehkužci  

G47.240 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s kruhom, pecivom, 

testeninami, sladkornimi izdelki  

G47.250 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s pijačami  

G47.260 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s tobačnimi izdelki  

G47.290 Druga trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z živili  

G47.301 Trgovina na drobno z lastnimi motornimi gorivi  

G47.302 Posredništvo pri prodaji motornih goriv na drobno  

G47.510 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s tekstilom  

G47.520 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z gradbenim materialom, 

kovinskimi izdelki, barvami in steklom  

G47.540 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z električnimi gospodinjskimi 

napravami  

G47.590 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s pohištvom, svetili in drugje 

nerazvrščenimi predmeti za gospodinjstvo  

G47.621 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s časopisi in revijami  

G47.710 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z oblačili  

G47.720 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z obutvijo in usnjenimi izdelki  

G47.730 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s farmacevtskimi izdelki  

G47.761 Trgovina na drobno v cvetličarnah  

G47.762 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z vrtnarsko opremo in hišnimi 

živalmi 10  

G47.789 Druga trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah  

G47.790 Trgovina na drobno v prodajalnah z rabljenim blagom  

G47.810 Trgovina na drobno na stojnicah in tržnicah z živili, pijačami in tobačnimi izdelki  

G47.820 Trgovina na drobno na stojnicah in tržnicah s tekstilijami in obutvijo  

G47.890 Trgovina na drobno na stojnicah in tržnicah z drugim blagom  

G47.910 Trgovina na drobno po pošti ali po internetu  

G47.990 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln, stojnic in tržnic  

H52.100 Skladiščenje  

H52.210 Spremljajoče storitvene dejavnosti v kopenskem prometu  

J63.110 Obdelava podatkov in s tem povezane dejavnosti  

L68.100 Trgovanje z lastnimi nepremičninami  

L68.200 Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih nepremičnin  



L68.310 Posredništvo v prometu z nepremičninami  

L68.320 Upravljanje nepremičnin za plačilo ali po pogodbi  

M69.200 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje  

M70.220 Drugo podjetniško in poslovno svetovanje  

M73.200 Raziskovanje trga in javnega mnenja  

82.300 Organiziranje razstav, sejmov, srečanj  

85.590 Drugje nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje  

85.600 Pomožne dejavnosti za izobraževanje  

96.090 Druge storitvene dejavnosti, drugje nerazvrščene 

 

 

3. člen 

Ustanovitelji soglasno sprejmejo zadružna pravila zadruge: Zadruga Zakladi Kočevske 

z.o.o, so.p., ki so sestavni del tega akta. 

 

 

4. člen 

Organi zadruge so: 

 občni zbor   

 predsednik zadruge 

 upravni odbor 

 nadzorni odbor ali preglednik 

 direktor 

 

Občni zbor sestavljajo vsi člani zadruge. 

 

 

5. člen 

Predsednik zadruge 

Predsednik zadruge je hkrati tudi predsednik upravnega odbora, ki se formira, ko število 

zadružnikov preraste število deset (10). Zadrugo zastopa in predstavlja samostojno in 

neomejeno.  

Pristojnosti predsednika zadruge:  

 predstavlja in zastopa zadrugo ter je odgovoren za zakonitost njenega poslovanja,  

 sklicuje in vodi seje upravnega odbora,  

 je odgovoren za urejanje vseh pravno–administrativnih zadev,  

 sklepa pogodbe in podpisuje finančne transferje,  

 sodeluje pri pripravljanju letnega gospodarskega načrta,  

 opravlja druge naloge skladno s pravili in zakonom, 

 je odgovoren pri izvajanju dejavnosti socialnega podjetništva. 

  

 

Predsednik lahko v skladu z zakonom in pravili posamezna pooblastila prenese na 

direktorja in druge osebe.  

Predsednika zadruge voli in odpokliče občni zbor. Izvoljeni predsednik mora dati pristanek 



za izvolitev. Odločitve predsednika se beležijo (način evidentiranja). Predsednik zadruge 

lahko odstopi ne da bi navedel razloge, vendar ne ob neugodnem času. Mandat 

predsednika traja 4 leta. Predsednik je lahko ponovno izvoljen, vendar ne več kot enkrat 

zaporedoma.  

 

6. člen 

Nadzorni odbor 

Nadzorni odbor šteje tri člane, dokler število zadružnikov ne preraste števila dvanajst (12). 

Do tedaj ima zadruga lahko enočlanski nadzorni odbor – preglednika.  

Predsednika in člane nadzornega odbora ali preglednika izvoli občni zbor izmed članov 

zadruge. V nadzorni odbor ne morejo biti imenovani pridruženi člani. Mandat članov traja 4 

leta in so po preteku mandatne dobe lahko ponovno izvoljeni, vendar ne več kot enkrat 

zaporedoma. Določbe o predčasnem prenehanju mandata o odpoklicu in o odločanju 

upravnega odbora se smiselno uporabljajo za nadzorni odbor.   

Nadzorni odbor se sklicuje po potrebi, obvezno pa pred občnim zborom. Predsednik 

nadzornega odbora poskrbi, da se o vsaki seji sestavi zapisnik.  

V nadzorni odbor ne sme biti izvoljena oseba, ki je predsednik zadruge, član upravnega 

odbora ali direktor zadruge.  

O izključitvi člana nadzornega odbora odloča občni zbor.  

 

 

7. člen 

Pristojnosti nadzornega odbora 

Nadzorni odbor nadzira celotno delo in poslovanje predsednika zadruge, upravnega 

odbora, direktorja ter skrbi, da je občnemu zboru pravočasno predloženo letno poročilo.  

Pri opravljanju nalog s svojega delovnega področja lahko nadzorni odbor bodisi kot celota 

bodisi njegovi posamezni člani vsak čas pregledujejo poslovne knjige, spise, listine, 

vrednostne papirje, blagajno, naprave, blago in drugo premoženje zadruge. Upravni odbor 

in direktor sta dolžna dati nadzornemu odboru oziroma članom nadzornega odbora, ki jih 

je za to pooblastil nadzorni odbor, vsa potrebna pojasnila. Nadzorni odbor mora 

nemudoma sklicati občni zbor, če tako zahtevajo koristi zadruge, zlasti pa, če ugotovi 

hujše nepravilnosti pri delu in poslovanju zadruge ali hujše kršitve zakona, zadružnih pravil 

oziroma sklepov občnega zbora.  

Nadzorni odbor imenuje revizijsko komisijo. Vsaj en član komisije mora biti neodvisen 

strokovnjak z računovodskega ali finančnega področja, ostali člani pa so lahko le člani 

nadzornega odbora.  

 

 

 

8. člen 

Za predsednika zadruge in za zastopnika zadruge, se izvoli: g. BRANKO MERHAR_____ 

 

Predsednik zadruge predstavlja in zastopa zadrugo, vodi njeno poslovanje in je odgovoren 

za zakonitost njenega poslovanja. 

 

Za preglednika se izvoli:   g. NEJC ZEMLJAK_____________________________ 



 

     _____________________________________________ 

 

     _____________________________________________ 

 

9. člen 

Zadruga bo v svoje delo vključevala tudi prostovoljce, skladno z Zakonom o prostovoljstvu 

(Ur. l. RS št. 10/2011, z dne 18.02.2011).  

 

 

10. člen 

Pravice članov 

Vsak član ima v skladu z zakonom zlasti pravico:  

da pod enakimi pogoji kot drugi člani sodeluje z zadrugo v okviru njenega namena in 

dejavnosti ter ima pri tem sodelovanju prednost pred nezadružniki,  

 da sodeluje in odloča na občnem zboru,  

 da voli in je izvoljen v organe zadruge,  

 do udeležbe na sejah organov zadruge, katerih član je,  

 da je obveščen o vseh vprašanjih, pomembnih za uresničevanje članskih pravic in 

obveznosti,  

 da se mu vrednost vplačanih deležev revalorizira v skladu s sklepi občnega zbora,  

 da je udeležen pri razporejanju poslovnega presežka v skladu s sklepi občnega 

zbora,  

 da lahko izstopi iz zadruge in se mu v določenem času po prenehanju članstva 

izplača vrednost vplačanih deležev,  

 da se mu dodeli del premoženja oziroma izplača del vrednosti premoženja zadruge 

v primeru, če zadruga preneha z delovanjem.  

 Prednost nabave in prodaje proizvodov pred nečlani. 

 Ne glede na določbe posebnih zakonov, ki urejajo pravni položaj posamezne vrste 

nepridobitne pravne osebe, člani socialnega podjetja odločajo po načelu 

enakopravnosti. 

 

 

 

11. člen 

Poslovne knjige in letno poročilo 

Ne glede na določbe drugih zakonov, ki urejajo pravila vodenja poslovnih knjig in izdelave 

računovodskih izkazov, mora socialno podjetje, ki del svojih dejavnosti ne opravlja kot 

socialno podjetje, za te dejavnosti izkazovati podatke o prihodkih in odhodkih ločeno. 

Finančna sredstva, ki jih socialno podjetje pridobi iz naslova spodbud, oprostitev in olajšav, 

pridobljenih na podlagi tega zakona ali drugih predpisov, mora socialno podjetje 

prikazovati na posebnem kontu. 

Slovenski inštitut za revizijo v soglasju z ministrom, pristojnim za gospodarstvo in 

ministrom, pristojnim za finance, predpiše poseben računovodski standard za socialna 

podjetja. Z računovodskim standardom se določi vsebina in način sestave letnega poročila 



socialnega podjetja ter prilog, ki omogočajo ugotavljanje poslovanja socialnega podjetja po 

načelih socialnega podjetništva iz tretje, šeste, sedme, desete, enajste in dvanajste alineje 

4. člena tega zakona, predvsem pa: 

 razmejitev 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 na podlagi 

tega in drugih zakonov, 

 prikaz števila zaposlenih delavcev v obdobju najmanj devetih mesecev v letu ali 

števila in strukture delavcev glede na zahteve druge alineje drugega odstavka 8. 

člena tega zakona in števila prostovoljcev, če poseben zakon ne določa drugače, 

 razporejanje dobička oziroma presežkov prihodkov po namenu, 

 pojasnilo o doseganju ciljev socialnega podjetništva in namena socialnega podjetja 

(poslovno poročilo). 

O drugih vprašanjih vodenja poslovnih knjig in izdelave računovodskih izkazov za socialna 

podjetja veljajo določbe predpisov, ki urejajo računovodstvo pravnih oseb in računovodskih 

standardov, ki veljajo za določeno vrsto nepridobitne pravne osebe. 

Nadzorni organ iz tretje alineje drugega odstavka 12. člena Zakona o socialnem 

podjetništvu mora oceniti pravilnost in popolnost podatkov v letnem poročilu socialnega 

podjetja. Pred sprejetjem letnega poročila mora opraviti tudi nadzor nad pravilnostjo in 

zakonitostjo finančnega in materialnega poslovanja socialnega podjetja in pravilnostjo 

vodenja poslovnih knjig. Oceniti mora tudi izpolnjevanje ciljev socialnega podjetništva, 

določenih v tem zakonu in aktu o ustanovitvi oziroma temeljnem aktu, zakonitost 

razporejanja dobička oziroma presežkov prihodkov in porabe dodeljenih javnih sredstev 

oziroma sredstev ustvarjenih z olajšavami in oprostitvami. 

Ocena nadzornega organa je priloga letnega poročila. 

 

 

12. člen 

Razporejanje dobička in presežkov prihodkov 

Najmanj 5% doseženega letnega presežka mora zadruga nameniti za obvezne rezerve. 

Obvezne rezerve se lahko porabijo samo za poravnavo izgub, za druge namene pa le v 

skladu z veljavnimi predpisi.  

 

Po razdelitvi dela presežka, določenega s predpisi in temi pravili, občni zbor ostanek 

presežka lahko razporedi:  

 investicije v osnovna sredstva, potrebne za opravljanje dejavnosti, 

 ohranjanje in povečevanje števila delovnih mest, 

 pokrivanje izpada prihodka zaradi večje bolniške odsotnosti oziroma manjše 

delovne učinkovitosti delavcev iz 6. člena tega zakona, 

 izobraževanje, in usposabljanje delavcev in prostovoljcev, 

 druge razvojne in nepridobitne dejavnosti, ki jih opravlja, če niso v izključno korist 

članov, za ustanovitev ali soustanovitev socialnega podjetja ali za namene 

razvoja socialnega podjetništva v lokalni skupnosti, določene z aktom o 

ustanovitvi ali temeljnim aktom, 

 povečanje premoženja socialnega podjetja, 



 premoženje, dobiček in presežke prihodkov nad odhodki uporabljajo za namene 

socialnega podjetništva in druge nepridobitne namene, delitev dobička ali 

presežkov prihodkov pa ni dopustna ali je skladno s tem zakonom omejena 

(neprofitnost delovanja). 

 

 

O razporejanju dobička ali presežka prihodkov in njegovi delitvi, kadar je ta dopustna, 

odloča občni zbor zadruge. 

Zadruga lahko poravna izgubo iz obveznih rezerv. Če izgube ni mogoče poravnati iz 

obveznih rezerv, se lahko poravna z zmanjšanjem vrednosti deležev, ki so jih vpisali člani.  

Če se zaradi odpisa ali izgube vrednost deležev in skladov zadruge zniža za več kot 

polovico, mora občni zbor skleniti, da se deleži doplačajo v celotni odpisani vrednosti, če 

ne sklene predlagati, da se nad zadrugo uvede stečaj.  

 

 

13. člen 

Statusne spremembe 

Socialno podjetje se lahko, skladno z zakoni, ki urejajo pravni položaj posamezne vrste 

nepridobitne pravne osebe, spoji ali pripoji le drugemu socialnemu podjetju. 

Razdružitev ali drugo statusno preoblikovanje socialnega podjetja je dopustno, če pravne 

osebe, ki nastanejo z razdružitvijo ali z drugim statusnim preoblikovanjem socialnega 

podjetja, izpolnjujejo pogoje za pridobitev statusa socialnega podjetja. 

Če pogoj iz prejšnjega odstavka ni izpolnjen, se vpis spremembe v register ali izdaja 
soglasja iz 16. člena Zakona o socialnem podjetništvu zakona zavrne.  

Ne glede na določbe drugih zakonov se po zaključenem postopku likvidacije socialnega 
podjetja premoženje, ki je ostalo po poplačilu upnikov in vrnitvi morebitnih prostovoljnih in 
obveznih deležev, lahko prenese le na drugo socialno podjetje, drugo nepridobitno pravno 
osebo ali na občino. 

Občina lahko premoženje iz prejšnjega odstavka porabi le za namene socialnega 
podjetništva. 

 

 

14. člen 

Končne določbe 

Akt o ustanovitvi je napisan in podpisan v 2 enakih izvodih. En izvod je za potrebe 

registracije zadruge na sodišču, en izvod pa se hrani v arhivu zadruge.  

 

Ustanovitelji zadruge lahko na stroške zadruge dobijo fotokopije akta. 
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