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Zavod lahko ustanovijo 
domače ali tuje fizične in 
pravne osebe, če niso za 
posamezne dejavnosti ali 
posamezne vrste zavodov z 
zakonom zahtevana drugačna 
določila. Ustanovijo ga 
predvsem zaradi izvajanja 
neprofitnih dejavnosti na 
področju vzgoje in 
izobraževanja, znanosti, 
kulture, športa, zdravstva, 
socialnega varstva, otroškega 
varstva, invalidskega varstva 
in socialnega zavarovanja. 

Najmanjši osnovni kapital ni 
predpisan. Ustanovi se lahko, če 
so zagotovljena sredstva za 
ustanovitev in začetek dela 
zavoda ter če so izpolnjeni drugi 
pogoji, določeni z zakonom. 
Ob vpisu v register pristojno 
sodišče presodi, ali vložena 
sredstva zadoščajo za ustanovitev 
in opravljanje dejavnosti zavoda. 

Ime zavoda mora vsebovati 
oznako, ki navaja na dejavnost in 
sedež zavoda, lahko pa vsebuje 
tudi ime ustanovitelja. Sestavni del 
imena je lahko tudi znak ali grafična 
oblika imena, zavod pa ima lahko 
tudi skrajšano ime. 

Poslovodni organ zasebnega zavoda je 
direktor, ki organizira in vodi delo ter 
poslovanje, predstavlja in zastopa zavod 
ter je odgovoren za zakonitost dela 
zavoda. Direktorja imenujejo in 
razrešujejo ustanovitelji zavoda, njegov 
mandat pa traja 4 leta (če ni v aktu o 
ustanoviti določen krajši mandat). Svet 
zavoda je najvišji organ odločanja. 

Akt o ustanovitvi zasebnega zavoda je temeljni akt, ki ureja 
poslovanje  ter razmerja med ustanovitelji. Akt o ustanovitvi 
zavoda skladno z 8. členom Zakona o zavodih vsebuje: 
- ime in sedež oziroma prebivališče ustanovitelja; 
- ime in sedež zavoda; 
- dejavnosti zavoda; 
- določbe o organih zavoda; 
- sredstva, ki so zavodu zagotovljena za ustanovitev in začetek 
dela; 
- vire, način in pogoje pridobivanja sredstev za delo zavoda; 
- način razpolaganja s presežkom prihodkov nad odhodki in 
način kritja primanjkljaja sredstev za delo zavoda; 
- obveznosti in odgovornosti zavoda v pravnem prometu; 
- določbe o odgovornosti ustanovitelja za obveznosti zavoda; 
- medsebojne pravice in obveznosti ustanovitelja in zavoda; 
- morebitne druge določbe skladno z zakonom. 
Pri pripravi akta o ustanovitvi je treba biti pozoren predvsem 
na te sestavine: 
- dejavnosti zavoda (tako kot pri vseh drugih 
pravnoorganizacijskih oblikah, je potrebno v akt o 
ustanovitvi navesti po SKD vse dejavnosti), ki jih zavod 
namerava opravljati; 
- način razpolaganja s presežkom prihodkov nad odhodki (v 
aktu o ustanoviti je potrebno izrecno določiti, da se lahko 
presežek prihodkov nad odhodki uporabi tudi za druge 
namene, kot sta opravljanje in razvoj dejavnosti); 
- odgovornost ustanovitelja glede obveznosti zavoda (v aktu o 
ustanovitvi je treba izrecno določiti, da ustanovitelji ne 
odgovarjajo za obveznosti zavoda); 
- določbe o možnosti odsvojitve poslovnih deležev (odsvojitev 
poslovnega deleža ustanovitelja je mogoča samo, če je to 
izrecno navedeno v aktu o ustanovitvi). 

Ustanovitev  zavoda lahko priglasite sami, lahko pa se 
ustanovi tudi po notarju. Ustanovitelji  bodo potrebovali pri 
sestavi akta o ustanovitvi in drugih listin: 
-ime in skrajšano ime; 
-sedež (kraj) in poslovni naslov; 
- identifikacijske podatke ustanoviteljev (osebno ime, 
EMŠO, naslov stalnega prebivališča za fizične osebe, firma, 
matična številka in poslovni naslov za pravne osebe, davčna 
številka za tuje fizične in pravne osebe); 
- vrsto in obseg odgovornosti ustanoviteljev za obveznosti 
zavoda; 
- identifikacijske podatke in tip zastopnika (na primer 
direktor, član poslovodstva in prokurist) in način zastopanja 
(samostojno ali skupno), 
- dejavnost zavoda; 
- sredstva, ki so zavodu zagotovljena za ustanovitev in 
začetek dela; 
- vire, način in pogoje pridobivanja sredstev za delo zavoda; 
- način razpolaganja s presežkom prihodkov nad odhodki in 
način kritja primanjkljaja sredstev za delo zavoda. 
Ko ustanovitelj sprejme akt o ustanovitvi, imenuje vršilca 
dolžnosti poslovodnega organa (direktorja), ki je 
pooblaščen, da pod nadzorstvom ustanovitelja opravi 
priprave za začetek dela zavoda. 
Za sestavo in podpis listin je potrebna osebna prisotnost 
ustanoviteljev (fizične osebe oziroma zakoniti zastopniki 
pravnih oseb). Posameznega ustanovitelja lahko zastopa 
pooblaščenec. O zahtevku za vpis v sodni register odloči 
registrsko sodišče. Z vpisom akta o ustanovitvi v sodni 
register pridobi zavod pravno sposobnost. 
 

Družbo z omejeno odgovorno-
stjo - d.o.o. lahko ustanovijo 
družbeniki (ena oz. več doma-
čih ali tujih pravnih in fizičnih 
oseb), ki izjavijo, da niso v ka-
pitalu nobene druge družbe 
udeleženi z več kot 25 % oz., 
da imajo vse kapitalske druž-
be, v kapitalu katerih so ude-
leženi z več kot 25 %, porav-
nane vse davke in druge 
obvezne dajatve, ki jim je 
potekel rok plačila. Družba 
ima lahko največ 50 
družbenikov. 

Osnovni kapital mora znašati vsaj 
7500 EUR, vsak osnovni vložek pa 
najmanj 50 EUR. Osnovni vložek 
je lahko zagotovljen v denarju ali 
kot stvarni vložek ali stvarni 
prevzem 

Po Zakonu o gospodarskih družbah 
je firma ime, s katerim podjetje 
posluje na trgu. V firmi mora biti 
oznaka, ki nakazuje dejavnost 
družbe. Firma ima lahko dodatne 
sestavine, ki družbo podrobneje 
označujejo, lahko pa družba 
uporablja tudi skrajšano firmo, ki 
vsebuje vsaj sestavino, po kateri se 
firma družbe razlikuje od firm 
drugih družb, in oznako d.o.o..  

D.o.o. ima enega ali več poslovodij 
(direktorjev), ki na lastno odgovornost 
vodijo posle družbe in jo zastopajo. 
Družbeniki sprejemajo sklepe na 
skupščini. Vsakih dopolnjenih 50 EUR 
osnovnega vložka daje družbeniku en 
glas. 

D.o.o. se ustanovi s pogodbo, ki je lahko sklenjena v obliki 
notarskega zapisa ali na posebnem obrazcu. Pogodba mora 
vsebovati: 
- navedbo imena in priimka ter prebivališča ali firme in sedeža 
vsakega družbenika; 
- firmo, sedež in dejavnost družbe; 
- navedbo zneska osnovnega kapitala in vsakega osnovnega 
vložka posebej, navedbo družbenika za vsak osnovni vložek in 
njegov poslovni delež; 
- čas delovanja družbe, če je ustanovljena za določen čas; 
- morebitne obveznosti, ki jih imajo družbeniki do družbe 
poleg vplačila osnovnega vložka, in morebitne obveznosti 
družbe do družbenikov. 
Pri enoosebni d.o.o. govorimo o  aktu o ustanovitvi. 

Poslovodja prijavi d.o.o. za vpis v register pri registrskem 
organu (sodišče) ali na točki VEM, ki prijavo posreduje 
registrskemu organu. Prijavi mora priložiti: 
- izvirnik ali overjen prepis pogodbe; 
- seznam družbenikov in navedbo vložkov, ki so jih prevzeli; 
- poročilo o stvarnih vložkih; 
- potrdilo banke o depozitu denarnih vložkov z izjavo banke, 
da lahko družba s sredstvi prosto razpolaga; za resničnost 
izjave je banka družbi odgovorna 

Po slovenskem Zakonu o 
zadrugah lahko zadrugo 
ustanovijo najmanj trije 
ustanovitelji. Ustanovitelji so 
lahko fizične oziroma pravne 
osebe. 

Najmanjši osnovni kapital ni 
predpisan. Ustanovi se lahko, če 
so zagotovljena sredstva za 
ustanovitev in začetek dela 
zadruge. 

Firma zadruge mora vsebovati oz-
načbo, da gre za zadrugo in označ-
bo odgovornosti članov za obvez-
nosti zadruge: 
- »zadruga z omejeno odgovorno-
stjo« ali okrajšavo »z.o.o.«, če je 
odgovornost članov za obveznosti 

Občni zbor (skupščina) je najvišji  organ 
zadruge, ki ga  tvorijo vsi člani zadruge. 
Predsednik zadruge predstavlja in 
zastopa zadrugo ter je odgovoren za 
zakonitost njenega poslovanja. Zadruga, 
ki ima deset oziroma več članov, ima 
tudi upravni odbor. 

Akt o ustanovitvi vsebuje: 
- imena in naslove oziroma sedeže ustanoviteljev 
- sklep o sprejemu zadružnih pravil 
- sklep o izvolitvi organov zadruge, ki jih mora zadruga izvoliti 
v skladu z zakonom in s svojimi pravili 
- datum in kraj ustanovnega občnega zbora 
- podpise vseh ustanoviteljev. 

Vloga za registracijo oziroma vpis zadruge v sodni register 
se izvede pri okrožnem sodišču, na območju katerega ima 
zadruga sedež, ki mora vsebovati: 
- 3 izvode obrazcev UST, 
- izvirnik akta o ustanovitvi zadruge, na katerem so overjeni 
podpisi vseh ustanoviteljev, in zadružna pravila, ki so 
sestavni del tega akta, 
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zadruge po zadružnih pravilih 
omejena na določeno vsoto; 
- »zadruga brez odgovornosti« ali 
»z.b.o.«, če je odgovornost članov 
za obveznosti zadruge po zadružnih 
pravilih izključena. 

Zadruga, s katere vrednostnimi papirji se 
trguje na organiziranem trgu, mora imeti 
nadzorni odbor in revizijsko komisijo, v 
nasprotnem ima samo nadzornika.  

Obvezni sestavni del akta o ustanovitvi zadruge so zadružna 
pravila. 
Zadružna pravila morajo urejati zlasti: 
1. firmo in sedež zadruge 
2. dejavnost zadruge 
3. morebitne posebne pogoje za sprejem v članstvo 
4. odpovedni rok in morebitne posebne pogoje za izstop iz 
zadruge 
5. razloge, zaradi katerih je lahko član izključen iz zadruge 
6. delež, ki ga mora vpisati vsak član (obvezni delež), število 
obveznih deležev, če morajo člani vpisati več kot enega, ali pa 
podlago za določitev višine obveznega deleža ali števila 
obveznih deležev, če morajo posamezni člani vpisati obvezni 
delež v različni višini oz. različno število obveznih deležev 
7. rok in način vplačila za najmanj 50 % obveznega deleža 
8. druge obveznosti članov, zlasti glede sodelovanja z zadru-
go, oziroma pogoje, pod katerimi se lahko takšne obveznosti 
uvedejo oziroma povečajo 
9. odgovornost članov za obveznosti zadruge 
10. podlago za razporeditev presežka ter za poravnavo 
morebitnih izgub pri poslovanju 
11. sklic in odločanje občnega zbora, če je občni zbor 
sestavljen iz predstavnikov, pa tudi izvolitev, odpoklic in 
dobo, za katero so izvoljeni predstavniki 
12. delovno področje, izvolitev, odpoklic in mandatno dobo 
predsednika in drugih organov zadruge 
13. zastopanje in predstavljanje zadruge 
14. obveščanje članov o sklepih občnega zbora in poslovno 
tajnost zadruge 
15. način delitve premoženja, ki preostane po poplačilu up-
nikov in vračilu deležev v likvidacijskem ali stečajnem postop-
ku, oz. namen tega premoženja, če se ne razdeli med člane. 

- sklep o imenovanju prvih članov organov zadruge, 
- potrdilo banke o vplačilu ustanovnega kapitala (kot dokaz 
o zagotovljenih sredstvih je potrebno na eni banki odpreti 
t.i. začasen ali prehoden transakcijski račun). 

Društvo lahko, skladno z 
Zakonom o društvih 
ustanovijo najmanj tri 
poslovno sposobne fizične 
osebe oziroma pravne osebe. 

Najmanjši osnovni kapital ni 
predpisan. V temeljnem aktu je 
treba opredeliti, iz katerih virov 
bo društvo financiralo izvajanje 
svojih dejavnosti (članarina...). 

Ime društva mora biti v slovenščini. 
Če ima društvo sedež na območju, 
kjer živita narodni skupnosti, je ime 
društva v obeh uradnih jezikih. Ime 
društva mora vsebovati besedo 
društvo, združenje, družina ali klub 
ter označbo, ki nakazuje na 
dejavnost društva. 

Najvišji organ društva je zbor članov 
(skupščina), ki ga sestavljajo vsi člani. 
Poleg zbora članov mora imeti vsaj še 
enega zastopnika, ki zastopa društvo v 
pravnem prometu. Preostali organi 
zakonsko niso določeni. Zastopanje 
članov mora biti v društvu enakopravno 
zagotovljeno. 

Temeljni akt društva (statut) mora določati: 
- ime in sedež društva (izbrani kraj poslovanja društva); 
- namen in cilje delovanja društva; 
- dejavnost oziroma naloge društva; 
- pogoje in način včlanjevanja ter prenehanja članstva; 
- pravice in obveznosti članov; 
- način upravljanja društva; 
- zastopanje društva; 
- financiranje društva in način izvajanja nadzora nad 
razpolaganjem s premoženjem društva ter nad finančnim in 
materialnim poslovanjem društva; 
- način zagotavljanja javnosti dela društva; 
- način sprejemanja sprememb in dopolnitev temeljnega 
akta; 
- način prenehanja društva in razpolaganje s premoženjem v 
takem primeru. 

Zahtevo za registracijo društva poda zastopnik društva pri 
upravni enoti, kjer ima društvo sedež. Vlogi mora priložiti: 
1. zapisnik ustanovnega zbora; 
2. en izvod temeljnega akta društva; 
3. seznam z osebnimi podatki ustanoviteljev (osebno ime, 
EMŠO, državljanstvo in naslov stalnega prebivališča oziroma 
ime pravne osebe, identifikacijska številka, sedež in naslov 
sedeža ter osebno ime zastopnika pravne osebe) in 
njihovimi lastnoročnimi podpisi; 
4. dokazilo o pridobitvi pravne osebnosti za tuje pravne 
osebe, ustanoviteljice društva; 
5. odločitev pristojnega organa pravne osebe, 
ustanoviteljice društva, o ustanovitvi društva; 
6. naslov sedeža društva; 
7. podatke o zastopniku (osebno ime, EMŠO, državljanstvo 
in naslov stalnega prebivališča oziroma začasnega 
prebivališča zastopnika društva, če v Republiki Sloveniji 
nima stalnega prebivališča), način zastopanja in meje 
pooblastil za zastopanje, če društvo zastopata dva 
zastopnika; 
8. podatke o (nepridobitnih) dejavnostih društva in predlog 
za glavno (nepridobitno) dejavnost. 
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Ustanovo lahko skladno z Za-
konom o ustanovah ustanovi 
domača ali tuja fizična ali 
pravna oseba, za splošno ko-
ristne ali dobrodelne namene 
na področjih znanosti, kulture, 
športa, vzgoje in izobraževa-
nja, zdravstva, otroškega, 
invalidskega in socialnega 
varstva, varstva okolja, 
varstva naravnih vrednost in 
kulturne dediščine, za verske 
namene in podobno. 

Ustanova je na določen namen 
vezano premoženje. 
Ustanovitveno premoženje so 
lahko denar, premičnine, 
nepremičnine in druga 
premoženjska upravičenja. 
Velikost ustanovitvenega 
premoženja mora biti primerna 
za izvajanje namena ustanove. 

Ime ustanove mora vsebovati 
besedo ustanova. Dodana mora 
biti označba namena, ustanovitelja 
ali druga dodatna označba, ki 
omogoča jasno in nedvoumno 
razlikovanje od ustanov, ki so že 
vpisane v evidenco ustanov. 
Besedo fundacija lahko v imenu ali 
firmi uporabljajo pravne osebe, ki 
so ustanovljene za splošnokoristne 
ali dobrodelne namene in tega ne 
opravljajo kot pridobitno 
dejavnost. 

Zakonsko predpisan organ ustanove je 
uprava, lahko pa ima v skladu z aktom o 
ustanovitvi oziroma s pravili tudi druge 
organe. Uprava skrbi za izvajanje 
namena ustanove, zastopa ustanovo in 
opravlja druge naloge v skladu z 
zakonom, z aktom o ustanovitvi in s 
pravili. 

Akt o ustanovitvi se sestavi v obliki notarskega zapisa. Akt o 
ustanovitvi vsebuje: 
1. ime in sedež oziroma prebivališče ustanovitelja, 
2. ime in sedež ustanove, 
3. navedbo ustanovitvenega premoženja in njegove 
vrednosti, 
4. namen ustanove, 
5. način in postopek imenovanja članov uprave, 
6. poimenske člane prve uprave. 
Ustanova (ustanovitelj ali uprava) mora v 30 dneh po izdaji 
soglasja k aktu o ustanovitvi sprejeti pravila oziroma statut. 
Pravila urejajo zlasti: 
- organizacijo ustanove; 
- organe ustanove; 
- pravila o imenovanju (novih) članov uprave; 
- pravila o sprejemanju odločitev; 
- določbe o upravljanju in zastopanju ustanove; 
- način razpolaganja s prihodki. 

Zahtevo za registracijo ustanove poda ustanovitelj na 
ministrstvo, v katerega delovno področje sodi namen, za 
katerega je ustanova ustanovljena, ki izda soglasje če: 
1. akt o ustanovitvi izpolnjuje zakonske pogoje, 
2. je namen ustanove splošnokoristen ali dobrodelen, 
3. je zagotovljeno ustanovitveno premoženje, 
4. ustanovitev ni v nasprotju z javnim redom. Po prejemu 
soglasja k aktu o ustanovitvi ministrstvo, pristojno za 
notranje zadeve, po uradni dolžnosti vpiše ustanovo v 
evidenco ustanov. 

 
Zakaj samostojni podjetnik (s.p.) ne more biti socialno podjetje? 
 
Samostojni podjetnik (s.p.) ni pravna oseba ampak fizična oseba, ki opravlja dejavnost. Po ZSocP pa je socialno podjetje lahko le nepridobitna pravna oseba (8. člen). 
 
Zakaj delniška družba (d.d.) ne more biti socialno podjetje? 
 
Delniška družba (d.d.) je pravna oseba, ki ima osnovni kapital razdeljen na delnice – vsota vseh izdanih delnic predstavlja osnovni kapital. Najpomembnejša premoženjska pravica, ki jo delničar črpa iz delnice, je udeležba pri dobičku. 
Nekatere delnice so lahko brez glasovalne pravice (torej delničar nima glasu pri upravljanju), nikoli pa ne morejo biti brez pravice udeležbe pri dobičku. Po ZSocP pa delitev dobička ali presežkov prihodkov ni dopustna ali pa je skladno s 
tem zakonom omejena (4. člen). Pri delniški družbi je okrnjeno tudi načelo enakopravnosti članstva, saj predstavlja število vloženega kapitala (delnic v lasti) število glasov, kar pa ne pomeni več en član – en glas. 


