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1 Pregled pristojnosti in nalog pokrajine po Zakonu o socialnem podjetništvu /ZSocP/ 
   
1.1 Pravna podlaga 
 

tč. predpisi, ki so podlaga za sprejem predpisa določba pojasnilo 
     
1 Ustava Republike Slovenije /Ustava RS/ 

Uradni list RS, št. 33/91-I, 42/97 – UZS68, 66/00 – UZ80, 24/03 
– UZ3a, 47, 68, 69/04 – UZ14, 69/04 – UZ43, 69/04 – UZ50, 
68/06 – UZ121,140,143, 47/13 – UZ148, 47/13 – UZ90,97,99 in 
75/16 – UZ70a 

  

     
tč. predpis določba pojasnilo 

    
1.1 Zakon o socialnem podjetništvu /ZSocP/ 

Uradni list RS, št. 20/11, 90/14 – ZDU-1, 13/18 
  

 
1.2 Pristojnosti in naloge pokrajinskega sveta po Zakonu o socialnem podjetništvu /ZSocP/ 
  

tč. pristojnosti in naloge pokrajinskega sveta  določba pojasnilo 
    
1 Skladno z določbami ZSocP in zakona, ki ureja spodbujanje 

skladnega regionalnega razvoja lahko načrtuje, financira in izvaja 
politike razvoja socialnega podjetništva na območju pokrajine. 

1/31. člen 3 

 
2 Ocena finančnih in drugih posledic izvajanja določil Zakona o socialnem podjetništvu 

/ZSocP/ 
 
Izvajanje določil Zakona o socialnem podjetništvu /ZSocP/ ima finančne posledice za državni proračun v 
okviru prerazporeditve finančnih sredstev med državo in pokrajino v sorazmerju z decentraliziranimi 
pristojnostmi. 
 
Okvirna ocena sredstev za financiranje pristojnosti in nalog po določilih Zakona o socialnem podjetništvu 
/ZSocP/ znaša … EUR.  
 
3 Uvodna pojasnila k pristojnostim in nalogam pokrajine 
 
1 Zakon o socialnem podjetništvu /ZSocP/ določa opredelitev, cilje in načela socialnega 

podjetništva, dejavnosti socialnega podjetništva in pogoje zaposlovanja, pod katerimi socialna 
podjetja opravljajo dejavnosti, pogoje, pod katerimi pravne osebe pridobijo status socialnega 
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podjetja, način pridobitve in odvzem statusa, posebne pogoje poslovanja socialnih podjetij, evidence, 
ki se vodijo na področju socialnega podjetništva ter nadzorstvo. ZSocP ureja tudi načrtovanje razvoja 
in spodbude za razvoj socialnega podjetništva, sodelovanje socialnih partnerjev in organizacij civilne 
družbe pri sprejemanju razvojnih dokumentov, vlogo občin pri načrtovanju in izvajanju politik 
razvoja socialnega podjetništva, ter pristojnosti na področju socialnega podjetništva (1. člen ZSocP). 

 
3.1 Posebni pogoji poslovanja socialnih podjetij 
 
3.1.1 Likvidacija socialnega podjetja 
 
2 Kot določa ZSocP se, ne glede na določbe drugih zakonov 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. Če se premoženje na občino lahko le ta premoženje porabi le za namene socialnega 
podjetništva (28. člen ZSocP). 

 
3.2 Podporno okolje za razvoj socialnega podjetništva 
 
3.2.1 Pristojnosti samoupravnih lokalnih skupnosti 
 
3 Občine lahko, skladno z določbami ZSocP in zakona, ki ureja spodbujanje skladnega regionalnega 

razvoja, načrtujejo, financirajo in izvajajo politike razvoja socialnega podjetništva na območju občin 
oziroma na ravni razvojne regije (31. člen ZSocP). 
 
Predlog sprememb in dopolnitev Zakona o socialnem podjetništvu /ZSocP/ 
 
31. člen Zakona o socialnem podjetništvu /ZSocP/ se spremeni tako, da se glasi: 

’31. člen 
(pristojnosti lokalnih skupnosti) 

(1) Samoupravne lokalne skupnosti lahko, skladno z določbami tega zakona in zakona, ki ureja 
spodbujanje skladnega regionalnega razvoja, načrtujejo, financirajo in izvajajo politiko socialnega 
podjetništva na svojem območju. 
(2) Vlada preko sveta, ministrstev in vladnih služb spodbuja razvoj socialnega podjetništva na 
lokalni ravni.' 

 
Uporabljene kratice 
 
ZSocP - Zakon o socialnem podjetništvu /ZSocP/ (Uradni list RS, št. 20/11, 90/14 – ZDU-1, 

13/18). 
 
Viri 
 
Ustava in zakoni 
 
Ustava Republike Slovenije /Ustava RS/ (Uradni list RS, št. 33/91-I, 42/97 – UZS68, 66/00 – UZ80, 

24/03 – UZ3a, 47, 68, 69/04 – UZ14, 69/04 – UZ43, 69/04 – UZ50, 68/06 – UZ121,140,143, 47/13 – 
UZ148, 47/13 – UZ90,97,99 in 75/16 – UZ70a).  

Zakon o socialnem podjetništvu /ZSocP/ (Uradni list RS, št. 20/11, 90/14 – ZDU-1, 13/18). 
 


