
 

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), na podlagi Zakona o socialnem podjetništvu (ZSocP), (Uradni list RS, 
št. 20/11) in na podlagi Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o socialnem 
podjetništvu (ZSocP-A), (Uradni list RS, št. 13/2018 z dne 28. 2. 2018) so 
ustanovitelji zadruge »In situ, Rokodelska zadruga Sodražica, z.o.o., socialno 
podjetje« na ustanovnem občnem zboru, ki je potekal dne 1. 7. 2021 v Sodražici 
sprejeli naslednja: 

 
ZADRUŽNA P R A V I L A 

 
I. SPLOŠNE DOLOČBE 

 
Firma in sedež zadruge 
 
1. člen 

 
Firma zadruge se glasi: In situ, Rokodelska zadruga Sodražica, z.o.o., socialno 
podjetje 

Skrajšano ime zadruge se glasi In situ, z.o.o., so.p. 
Sedež in poslovni naslov zadruge: Trg 25. maja 13, 1317 Sodražica 

Zadruga je ustanovljena za nedoločen čas. 

 
Namen, temeljna načela in dejavnost zadruge 
 
2. člen 

  
In situ, Rokodelska zadruga Sodražica, z.o.o., socialno podjetje (v nadaljnjem 
besedilu: zadruga) je demokratična organizacija in socialno podjetje vnaprej 
nedoločenega števila članov (velja za ženski in moški spol), pravnih oseb in 
posameznikov. Po načelih zadružništva se prostovoljno povezujejo z namenom 
razvijati rokodelske, lesno predelovalne dejavnosti, predelovalne dejavnosti z 
naravnimi materiali, samooskrbo z lokalno pridelano hrano ter z namenom skrbeti za 
dobrobit svojih članov, socialnega in naravnega okolja. Zadruga bo svoje člane 
povezovala za doseganje boljšega statusa in večje prepoznavnosti na prodajnem 
trgu, jim zagotavljala koristi pri iskanju skupnih tržnih poti, skupnem tržnem nastopu 
in promociji. Na trgu dobaviteljev jih bo omogočila boljše izhodišče za pogajanje o 
nabavnih cenah surovin, repromaterialov, strojev, opreme in orodij s skupnim 
nastopom in povezanimi naročili. 
 
3. člen 
 
Zadruga je organizirana demokratično, temelji na prostovoljnem pristopu, svobodnem 
izstopu, enakopravnem sodelovanju in upravljanju članov po načelu »en član, en 
glas«.  Člani bodo pri svojem sodelovanju v zadrugi in poslovanju nasploh skladno z 
etičnim kodeksom zadruge upoštevali najvišja etična in moralna merila zadruge. 
 

https://www.racunovodstvo.net/zakonodaja/zakon-o-zadrugah-zzad/2-clen
https://www.racunovodstvo.net/zakonodaja/zakon-o-zadrugah-zzad/1-clen


 

4. člen 
 
Člani prispevajo, demokratično nadzirajo in upravljajo premoženje zadruge z 
namenom zagotavljanja koristi članstvu in širši skupnosti. Presežka sredstev ne delijo 
temveč investirajo v nadaljnji razvoj zadruge in ustvarjanje pogojev za širjenje načel 
zadružništva in socialnega podjetništva. 
 
5. člen 
 
Zadruga je socialno podjetje, skladno z Zakonom o socialnem podjetništvu. Namen 
zadruge je nepridobitno delovanje v javno korist in socialni značaj. Zadruga bo 
spodbujala družbeno solidarnost in povezanost, sodelovanje, krepila sposobnosti 
lokalnega okolja za reševanje socialnih, gospodarskih, okoljskih in drugih problemov, 
zagotavljala dodatno ponudbo izdelkov in storitev, ki so v javnem interesu, razvijala 
nove možnosti zaposlovanja, si prizadevala za nova delovna mesta ter socialno 
vključenost in poklicno (re)integracijo ranljivih skupin ljudi na trgu dela. 
 
Zadruga bo poslovala kot socialno podjetje v skladu z Zakonom o socialnem podjet-
ništvu (ZSocP) z namenom trajnega opravljanja dejavnosti socialnega podjetništva in 
bo spoštovala načela socialnega podjetništva pri opravljanju vseh svojih dejavnosti. 
Ustanavlja se kot socialno podjetje v skladu z 8. členom zakona o socialnem podjet-
ništvu (ZSocP), za neprofitno delovanje in posluje po načelih in zahtevah, določenih 
v 8. členu ZSocP tako, da je zagotovljen njen javno koristen in socialni značaj. Uprav-
ljanje zadruge kot socialnega podjetja temelji na načelu enakopravnosti. Zadruga iz-
polnjuje tudi druge pogoje, ki jih določata ZSocP in Zakon o zadrugah (ZZad), ki ureja 
pravno organiziranost te vrste nepridobitne pravne osebe. Zadruga bo v svojo dejav-
nost vključevala tudi prostovoljce. 
 
6. člen 
 
Glavna dejavnost Zadruge zadeva trajno opravljanje dejavnosti socialnega 
podjetništva in drugih neprofitnih dejavnosti z namenom zaposlovanja in 
samozaposlovanja najbolj ranljivih skupin ljudi na trgu dela ter z namenom ohranjanja 
kulturne in naravne dediščine, s čimer dosega javni interes. Zadruga bo delovala 
predvsem na naslednjih področjih proizvodnje in storitev: proizvodnja rokodelskih 
izdelkov, lesno predelovalna dejavnost, proizvodnja lokalno pridelanih prehranskih 
izdelkov, proizvodnja izdelkov iz naravnih materialov, ohranjanje narave, urejanje in 
varstvo okolja, spodbujanje uporabe obnovljivih virov energije, razvoj zelene 
ekonomije, razvoj storitev in trgovine za socialno ogrožene. 
 
Zadruga bo v svoje delo vključevala tudi prostovoljce, skladno z Zakonom o 
prostovoljstvu (Ur. l. RS št. 10/2011, z dne 18.02.2011). 
 
7. člen 
 
Pospeševanje gospodarskih koristi svojih članov v fazah pridelave lesa in drugih 
naravnih surovin, predelave lesa in drugih naravnih materialov, izdelavi izdelkov iz 
lesa in drugih naravnih materialov, lokalni pridelavi in predelavi hrane, ter trženja 
zgoraj navedenega zajema: 
 



 

a) povezovanje izdelovalcev suhe robe in lesne galanterije (pretežno rokodelcev) na 

območju občin Sodražica, Ribnica, Kočevje, Loški  Potok, Velike Lašče, Dobrepolje in 
Bloke, kjer je suha roba prepoznana kot izvirna in geografsko zaščitena, z namenom 
pospeševanja proizvodnje, regije od Turjaka do Kolpe (LAS) pa tudi širše, 
b) povezovanje z drugimi deležniki v gozdno lesarsko verigo znotraj regije in širše, 
c) povezovanje izdelovalcev (rokodelcev) izdelkov iz naravnih materialov, 
d) povezovanje pridelovalcev lokalno pridelane hrane, 
e) doseganje ustreznih cen in kakovosti nabavnih materialov, surovin in opreme s 
skupnim nastopom do dobaviteljev, 
f) doseganje višje dodane vrednosti s skrbjo za kakovost materialov, izdelave, 
designa (certificiranje) ter inovativnosti, 
g) trženje in promocija izdelkov članov zadruge, uveljavljanje njihovega dobrega 
imena in dobrega imena zadruge, 
h) ohranjanje in spodbujanje tradicije izdelovanja suhe robe, drugih izdelkov iz 
naravnih materialov ter lokalno pridelane hrane, 
i) spodbujanje inovativnega pristopa pri izdelovanju suhe robe, drugih izdelkov iz 
naravnih materialov ter lokalno pridelane hrane, 
j) uveljavljanje in promocija geografske označbe Ribniška suha roba, 
k)  sodelovanje z javnim, gospodarskim in nevladnim sektorjem z namenom 
pospeševanja podjetništva in inovativnosti, 
l) odpiranje priložnosti za zaposlitev / samozaposlitev, s posebnim ozirom na 
zaposlovanje ranljivih skupin, 
m) spodbujanje uporabe lesa in naravnih materialov ter rokodelstva s poslanstvom 
varovanje okolja, uporabe naravnih surovin domačega izvora ter spodbujanja 
krožnega gospodarstva. 
 
Podrobna dejavnost zadruge 
8. člen 

 
Dejavnosti zadruge v skladu z Uredbo o uvedbi in uporabi Standardne klasifikacije 
dejavnosti (Ur.list RS, št. 17/2008) so: 
 
A – KMETIJSTVO IN LOV, GOZDARSTVO, RIBIŠTVO 
 
01.500 Mešano kmetijstvo 
01.610 Storitve za rastlinsko pridelavo 
01.630 Priprava pridelkov 
01.640 Obdelava semen 
02.100 Gojenje gozdov in druge gozdarske dejavnosti 
02.300 Nabiranje gozdnih dobrin, razen lesa 
02.400 Storitve za gozdarstvo 
 
B – RUDARSTVO 
 
08.110 Pridobivanje kamna 
08.120 Pridobivanje gramoza, peska, gline 
 
C – PREDELOVALNE DEJAVNOSTI 
 
10.130 Proizvodnja mesnih izdelkov 
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10.320 Proizvodnja sadnih in zelenjavnih sokov 
10.510 Mlekarstvo in sirarstvo 
10.390 Druga predelava in konzerviranje sadja in zelenjave 
10.850 Proizvodnja pripravljenih jedi in obrokov 
13.100 Priprava in predenje tekstilnih vlaken 
13.920 Proizvodnja končnih tekstilnih izdelkov, razen oblačil 
14.190 Proizvodnja drugih oblačil, pokrival ter dodatkov 
16.240 Proizvodnja lesene embalaže 
16.290 Proizvodnja drugih izdelkov iz lesa, plute, slame in protja 
18.110 Tiskanje časopisov 
18.120 Drugo tiskanje 
18.130 Priprava za tisk in objavo 
18.140 Knjigoveštvo in sorodne dejavnosti 
23.410 Proizvodnja gospodinjske in okrasne keramike 
23.700 Obdelava naravnega kamna 
31.090 Proizvodnja drugega pohištva 
32.120 Proizvodnja nakita in podobnih izdelkov 
32.200 Proizvodnja glasbil 
32.300 Proizvodnja športne opreme 
32.400 Proizvodnja igrač in rekvizitov za igre in zabavo 
32.910 Proizvodnja metel in krtač 
33.190 Popravila drugih naprav 
 
G – TRGOVINA; VZDRŽEVANJE IN POPRAVILA MOTORNIH VOZIL 
 
46.110 Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin, živih živali, tekstilnih 
surovin, polizdelkov 
46.120 Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih kemikalij 
46.130 Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega materiala 
46.140 Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske opreme, ladij, letal 
46.150 Posredništvo pri prodaji pohištva, predmetov in naprav za 
gospodinjstvo in železnine 
46.160 Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, krzna, obutve, usnjenih 
Izdelkov 
46.170 Posredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov 
46.180 Specializirano posredništvo pri prodaji drugih določenih izdelkov 
46.190 Nespecializirano posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov 
46.410 Trgovina na debelo s tekstilom 
46.420 Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo 
46.490 Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke porabe 
46.730 Trgovina na debelo z lesom, gradbenim materialom in sanitarno 
Opremo 
46.760 Trgovina na debelo z drugimi polizdelki 
46.900 Nespecializirana trgovina na debelo 
47.110 Trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z živili 
47.190 Druga trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah 
47.590 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s pohištvom, svetili in drugje 
nerazvrščenimi predmeti za gospodinjstvo 
47.789 Druga trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah 
47.790 Trgovina na drobno v prodajalnah z rabljenim blagom 



 

47.810 Trgovina na drobno na stojnicah in tržnicah z živili, pijačami in 
tobačnimi izdelki 
47.820 Trgovina na drobno na stojnicah in tržnicah s tekstilijami in obutvijo 
47.890 Trgovina na drobno na stojnicah in tržnicah z drugim blagom 
47.910 Trgovina na drobno po pošti ali po internetu 
47.990 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln, stojnic in tržnic 
 
H – PROMET IN SKLADIŠČENJE 
 
52.100 Skladiščenje 
53.100 Izvajanje univerzalne poštne storitve 
53.200 Druga poštna in kurirska dejavnost 
 
I – GOSTINSTVO 
 
55.100 Dejavnost hotelov in podobnih nastanitvenih obratov 
55.201 Počitniški domovi in letovišča 
55.202 Turistične kmetije s sobami 
55.203 Oddajanje zasebnih sob gostom 
55.209 Druge nastanitve za krajši čas 
55.300 Dejavnost avtokampov, taborov 
56.101 Restavracije in gostilne 
56.102 Okrepčevalnice in podobni obrati 
56.210 Priložnostna priprava in dostava jedi 
56.290 Druga oskrba z jedmi 
56.300 Strežba pijač 
 
J – INFORMACIJSKE IN KOMUNIKACIJSKE DEJAVNOSTI 
 
58.110 Izdajanje knjig 
58.130 Izdajanje časopisov 
58.140 Izdajanje revij in druge periodike 
58.190 Drugo založništvo 
59.110 Produkcija filmov, video filmov, televizijskih oddaj 
59.120 Post produkcijske dejavnosti pri izdelavi filmov, video filmov, 
televizijskih oddaj 
59.130 Distribucija filmov, video filmov, televizijskih oddaj 
59.140 Kinematografska dejavnost 
59.200 Snemanje in izdajanje zvočnih zapisov in muzikalij 
63.120 Obratovanje spletnih portalov 
63.910 Dejavnost tiskovnih agencij 
63.990 Drugo informiranje 
 
K – FINANČNE IN ZAVAROVALNIŠKE DEJAVNOSTI 
 
64.190 Drugo denarno posredništvo 
64.300 Dejavnost skrbniških in drugih skladov ter podobnih finančnih 
Subjektov 



 

 
 
L – POSLOVANJE Z NEPREMIČNINAMI 
 
68.100 Trgovanje z lastnimi nepremičninami 
68.200 Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih nepremičnin 
 
M – STROKOVNE, ZNANSTVENE IN TEHNIČNE DEJAVNOSTI 
 
70.100 Dejavnost uprav podjetij 
70.210 Dejavnost stikov z javnostjo 
70.220 Drugo podjetniško in poslovno svetovanje 
71.121 Geofizikalne meritve, kartiranje 
71.129 Druge inženirske dejavnosti in tehnično svetovanje 
72.200 Raziskovalna in razvojna dejavnost na področju družboslovja in 
humanistike 
73.110 Dejavnost oglaševalskih agencij 
73.120 Posredovanje oglaševalskega prostora 
73.200 Raziskovanje trga in javnega mnenja 
74.100 Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo 
74.200 Fotografska dejavnost 
74.300 Prevajanje in tolmačenje 
74.900 Drugje nerazvrščene strokovne in tehnične dejavnosti 
 
N – DRUGE RAZNOVRSTNE POSLOVNE DEJAVNOSTI 
 
77.400 Dajanje pravic uporabe intelektualne lastnine v zakup, razen 
avtorsko zaščitenih del 
78.200 Posredovanje začasne delovne sile 
79.120 Dejavnost organizatorjev potovanj 
79.900 rezervacije in druge s potovanji povezane dejavnosti 
81.210 Splošno čiščenje stavb 
81.300 Urejanje in vzdrževanje zelenih površin in okolice 
82.110 Nudenje celovitih pisarniških storitev 
82.190 Fotokopiranje, priprava dokumentov in druge posamične pisarniške 
dejavnosti 
82.300 Organiziranje razstav, sejmov, srečanj 
82.920 Pakiranje 
82.990 Drugje nerazvrščene spremljajoče dejavnosti za poslovanje 
84.130 Urejanje gospodarskih področij za učinkovitejše poslovanje 
 
P- IZOBRAŽEVANJE 
 
85.520 Izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje na področju kulture in 
umetnosti 
85.590 Drugje nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje 
85.600 Pomožne dejavnosti za izobraževanje 
 
Q - ZDRAVSTVO IN SOCIALNO VARSTVO 
 



 

86.901 Alternativne oblike zdravljenja 
87.300 Dejavnost nastanitvenih ustanov za oskrbo starejših in invalidnih oseb 
87.900 Drugo socialno varstvo z nastanitvijo 
88.10 Socialno varstvo brez nastanitve za starejše in invalidne osebe 
88.101 Dejavnost invalidskih podjetij 
88.991 Dejavnost humanitarnih in dobrodelnih organizacij 
88.999 Drugo drugje nerazvrščeno socialno varstvo brez nastanitve 
 
R - KULTURNE, RAZVEDRILNE IN REKREACIJSKE DEJAVNOSTI 
 
90.010 Umetniško uprizarjanje 
90.020 Spremljajoče dejavnosti za umetniško uprizarjanje 
90.030 Umetniško ustvarjanje 
91.020 Dejavnost muzejev 
91.030 Varstvo kulturne dediščine 
 
S - DRUGE DEJAVNOSTI 
 
94.110 Dejavnost poslovnih in delodajalskih združenj 
94.991 Dejavnost invalidskih organizacij 
95.220 Popravila gospodinjskih in hišnih naprav in opreme 
95.240 Popravila pohištva 
96.090 Druge storitvene dejavnosti, drugje nerazvrščene 
 
Ustanavljanje pravnih oseb 
9. člen 

 
V okviru drugega odstavka 1. člena zakona o zadrugah je lahko zadruga udeležena v 
drugih pravnih osebah ter lahko ustanavlja druge zadruge, gospodarske družbe 
oziroma druge pravne osebe. Zadruga lahko vodi svoje dejavnosti tudi preko odvisne 
družbe. Zadruga je lahko članica Zadružne zveze Slovenije, drugih zadrug,  
zadružnih zvez, gospodarskih, stanovskih in interesnih združenj. 
 
Nastopanje v pravnem prometu 
10. člen 
 
Zadruga pretežno posluje s svojimi člani. 
Posle enake vrste, kot jih v okviru svojega namena pri opravljanju dejavnosti sklepa s 
člani, lahko zadruga sklepa tudi z drugimi osebami, vendar ne na takšen način in 
tolikšnem obsegu, da bi zaradi tega njeno poslovanje s člani imelo podrejen pomen. 
 
Predstavljanje in zastopanje zadruge 
11. člen 
 
Zadrugo predstavlja predsednik zadruge, poleg predsednika pa lahko predstavlja 
zadrugo tudi direktor.   
 
Kadar zadrugo zastopa direktor, jo zastopa brez omejitev. V njegovi odsotnosti 
zastopa zadrugo njegov namestnik, oziroma pomočnik, ki ga določi direktor. 
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Podpisovanje in žig zadruge 
12. člen 
 
Za zadrugo podpisujejo osebe, pooblaščene za njeno zastopanje. Zadruga ima žig, ki 
vsebuje njeno firmo. Število žigov, njihovo evidenco in način uporabe določi 
predsednik ali po njegovem pooblastilu direktor zadruge. 
 
13. člen 
 
Zadruga lahko v primeru organizacijskega ali poslovnega interesa ustanovi iz dela 
svojih dejavnosti zadružno podjetje. Prav tako se zadruga lahko povezuje z drugimi 
zadrugami, glede na interese in cilje. Zadruga se lahko povezuje tudi z Zadružno 
zvezo Slovenije, zbornicami in drugimi interesnimi ter poslovnimi organizacijami. 
Glede na poslovne cilje se zadruga lahko povezuje v najrazličnejših oblikah z drugimi 
organizacijami, v kolikor to ni v nasprotju z zakonom in interesi zadruge. 
 
 
II. ČLANSTVO 
 
Sprejem v članstvo po ustanovitvi zadruge 
14. člen 
 
Članstvo v zadrugi je prostovoljno. V članstvo so lahko na svojo pismeno zahtevo 
sprejete pravne osebe in poslovno sposobne fizične osebe s slovenskim 
državljanstvom, ki želijo trajneje poslovno sodelovati z zadrugo v eni od panog v 
okviru dejavnosti zadruge in fizične osebe, ki opravljajo delo za zadrugo kot njeni 
delavci. Za trajnejše proizvodno sodelovanje se smatra obdobje najmanj 5 let. 
 
 
Postopek za sprejem 
15. člen 
 
Postopek za sprejem v članstvo poteka v naslednjih fazah: 
a) Kandidat za člana sporoči zadrugi predlog in razloge za sprejem v članstvo.  
b) Zadruga pošlje kandidatu gradivo s katerim ga obvesti o možnostih sodelovanja, 
splošnih pogojih poslovanja, o članskih pravicah, obveznostih, o zadružnih pravilih in 
etičnem kodeksu. 
c) Kandidat pošlje zadrugi podpisano in datirano pristopno izjavo, iz katere je 
razvidno, da je podpisnik seznanjen s pravicami, obveznostmi in odgovornostmi, ki jih 
določajo zadružna pravila.   
e) Upravni odbor sprejme ali zavrne pristopno izjavo. Zadruga najkasneje v 60-ih 
dneh po prejemu vloge pisno obvesti kandidata ali in s katerim dnem je sprejet v 
članstvo. 
f) Kandidat, kateremu je bila pristopna izjava zavrnjena, ima pravico, da se v roku 15 
dni od prejema zavrnitve pritoži na nadzorni svet zadruge. Odločitev nadzornega 
sveta zadruge je dokončna. 



 

 
 
Pravice članov 
16. člen 
 
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 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. 

 
Obveznosti članov 
17. člen 
 
Obveznosti člana so zlasti: 

 da se udeležuje občnih zborov in na njih sodeluje s predlogi, mnenji in 
vprašanji, 

 da se v okviru programa, ki ga pripravi zadruga izobražuje in usposablja za 
dejavnost, v kateri sodeluje z zadrugo in za opravljanje dejavnosti v organih 
zadruge v katerih sodeluje, 

 da spoštuje pravila in etični kodeks zadruge, 

 da vplača obvezni delež na način in v roku, ki ga določajo pravila v skladu s 
sklepom občnega zbora, 

 da deluje v skladu s sklepi občnega zbora, 

 da sodeluje z zadrugo v skladu z pravili in drugimi pogoji o poslovanju zadruge, 

 da izpolnjuje druge obveznosti, ki jih določajo organi zadruge. 

 da čuva poslovno tajnost zadruge. 
 

Prenehanje članstva 
18. člen 
 
Članstvo preneha z izstopom, izključitvijo, prenehanjem pravne osebe in s 
prenehanjem zadruge. 
Član lahko izstopi iz zadruge na podlagi pisne odpovedi, brez navajanja razlogov 
odpovedi. Članstvo preneha z dnem, ko je zadruga prejela pisno odpoved s 
priporočeno pošiljko. Upravni odbor lahko članu, ki želi izstopiti in ima do zadruge 



 

neporavnane obveznost, določi odpovedni rok. Zadruga mora v 30. dneh potrditi 
odpoved članstva. Če zadruga odpovedi ni potrdila, je članu ni treba ponoviti. 
Članstvo preneha s smrtjo člana. 
Z dnem, ko preneha članstvo, prenehajo upravljavske pravice in dolžnosti, ne 
prenehajo pa premoženjsko pravne pravice in obveznosti, določene s pogodbo, z 
zadružnimi pravili oziroma zakonom. 
 
Izključitev člana 
19. člen 
 
Člana se izključi iz zadruge v naslednjih primerih: 

 če kljub pisnemu opominu z opozorilom na možnost izključitve ne izpolnjuje s 
pravili, kodeksom, splošnimi pogoji poslovanja, ali pogodbo določenih 
obveznosti do zadruge, 

 če zadrugi daje nepravilne ali nepopolne podatke o svojem gospodarskem ali 
pravnem položaju, ti podatki pa so zadrugi potrebni za izpolnjevanje njenih 
obveznosti do člana, 

 če z neizpolnjevanjem svojih obveznosti škoduje ali je škodoval zadrugi ali če 
so potrebni sodni ukrepi zaradi neizpolnjevanja njegovih obveznosti do 
zadruge, 

 če je postal neplačevit, prezadolžen ali je nad njim uveden stečaj, 

 če je prenesel svoje prebivališče, sedež ali obrat na območje, kjer zadruga ne 
posluje in bi zaradi te spremembe bilo poslovno sodelovanje pod dosedanjimi 
pogoji povezano z nesorazmerno velikimi stroški ali, če je njegovo bivališče 
postalo zadrugi neznano, 

 če ni izpolnjeval in ne izpolnjuje več pogojev za članstvo v zadrugi, 

 če ima podjetje, ki opravlja zadrugi konkurenčno dejavnost, če je udeležen pri 
takem podjetju ali, če zadrugi konkurenčno podjetje ima delež v podjetju člana, 

 če njegovo ravnanje ni združljivo s koristmi zadruge, 

 če ne izpolni dospele obveznosti za vplačilo prevzetega deleža niti v nadaljnjih 
30. dneh po pisnem opominu, ki mu ga je zadruga poslala s priporočenim 
pismom, in je bil v opominu na to opozorjen, 

 neupravičenega razkritja poslovne skrivnosti, 

 če huje krši poslovnik o delu občnega zbora in drugih organov zadruge. 
 
O izključitvi odloča upravni odbor. Pred izrekom o izključitvi upravni odbor da članu 
možnost, da pojasni vsa dejstva in okoliščine, pomembne za odločitev. Sklep o 
izključitvi mora biti obrazložen in vsebovati pravni pouk, da se lahko izključeni član v 
30. dneh po prejemu sklepa pritoži na nadzorni odbor zadruge. 
Nadzorni odbor mora odločiti in poslati pritožniku sklep v 30. dneh po prejemu 
pritožbe, sicer se šteje, da je pritožba zavrnjena. 
V primeru, da nadzorni odbor potrdi sklep upravnega odbora o izključitvi, lahko 
izključeni član zahteva varstvo svojih pravic pred pristojnim rednim sodiščem v 
skladu z določili Zakona o zadrugah in drugimi veljavnimi predpisi. 
Član, kateremu je bil že poslan sklep o izključitvi ali je zaradi neplačila dospele 
obveznosti na račun vpisanega deleža tudi v naknadnem tridesetdnevnem roku po 
opominu s priporočenim pismom nastopil zakonit razlog za njegovo izključitev, na 
občnem zboru ne more uresničevati glasovalne pravice. 



 

 
 
Imenik članov 
20. člen 
 
Zadruga vodi na svojem sedežu imenik članov, v katerega se vpišejo ustanovitelji, 
nato pa drugi člani po vrstnem redu, kakor so bili sprejeti. V članski imenik je 
potrebno vpisati matično številko zadruge. 
V imeniku članov se vodijo naslednji podatki za vsakega člana: 

 osebno ime ali firma, 

 naslov in vrsta prebivališča oziroma sedež, 

 elektronski naslov za obveščanje (razen za člane, ki elektronskega naslova 
nimajo), 

 davčna številka, 

 enotna matična številka občana ali identifikacijska številka iz registra, 

 datum vstopa, 

 nominalni znesek obveznega deleža, 

 znesek, do katerega odgovarja član za obveznosti zadruge, 

 število glasov člana na občnem zboru in pri volitvah, 

 datum in razlog prenehanja članstva. 
 
O vsaki spremembi podatka iz prejšnjega odstavka, ki se nanaša nanj, mora član 
nemudoma po nastanku spremembe pisno obvestiti zadrugo. Spremembe podatkov, 
ki jih sporočijo člani, in druge spremembe podatkov, ki so ji znani, zadruga brez 
odlašanja vpiše v imenik članov. Podatke hrani zadruga deset let po prenehanju 
članstva, nato jih trajno arhivira. 
Pristopne in odpovedne izjave ter druge listine v zvezi s članstvom ali prenehanjem 
članstva mora zadruga hraniti trajno. 
Zadruga do konca prvega meseca vsakega koledarskega leta posreduje registru vse 
spremembe glede članstva iz imenika članov za prejšnje koledarsko leto za vpis v 
register. Vsak član zadruge ali druga oseba, ki izkaže pravni interes, lahko 
brezplačno vpogleda v članski imenik, prepiše iz njega podatke ali na svoje stroške 
pridobi izpisek ali kopijo imenika članov. 

 
III. ORGANI ZADRUGE 
 
21. člen 
 
Zadruga ima naslednje organe: 

 občni zbor, 

 predsednik zadruge, ki je tudi predsednik upravnega odbora, 

 upravni odbor 

 nadzorni odbor  

 zadruga ima lahko direktorja in druge organe. 



 

 
 
Občni zbor 
22. člen 
 
Najvišji organ zadruge je občni zbor članov zadruge. Sestavljajo ga vsi člani zadruge. 
Občni zbor je redni ali izredni. 
Občni zbor odloča: 

 o sprejemu in spremembah zadružnih pravil, 

 o sprejemu in spremembah splošnih pogojev poslovanja zadruge, 

 o sprejemu letnega poročila, uporabi presežka in poravnavi izgube, 

 o izvolitvi in odpoklicu predsednika zadruge, članov upravnega odbora, 
predsednika in članov nadzornega odbora, 

 o izdaji vrednostnih papirjev, 

 o statusnem preoblikovanju in prenehanju zadruge, 

 o odgovornosti organov zadruge za zadrugi povzročeno škodo, 

 o ureditvi možnosti za sprejem članov vlagateljev, 

 o drugih vprašanjih, ki jih določajo zadružna pravila, in o vprašanjih, ki niso v 
pristojnosti drugih organov zadruge. 

 
Zastopanje na občnem zboru zadruge 
23. člen 
 
Član oziroma njegov zakoniti zastopnik lahko za sodelovanje in odločanje na občnem 
zboru pisno pooblasti drugo poslovno sposobno fizično osebo. Pooblastilo je lahko 
omejeno ali neomejeno ter veljavno v skladu z voljo pooblastitelja, izraženo v pisnem 
pooblastilu. 
 
Sklic rednega in izrednega občnega zbora 

24. člen 
 
Občni zbor skliče upravni odbor po izteku poslovnega leta najkasneje v roku štirih 
mesecev, izredni občni zbor pa vedno, kadar to zahtevajo interesi in koristi zadruge. 
Sklic izrednega občnega zbora lahko zahtevajo tudi nadzorni odbor ali pa tudi 
najmanj ena četrtina od vseh članov zadruge. Zahteva mora biti pisna in mora 
vsebovati vprašanja, o katerih naj sklepa izredni občni zbor. 
Če upravni odbor najkasneje v dveh tednih po prejemu pisne zahteve ne skliče 
občnega zbora, lahko izredni občni zbor skliče nadzorni odbor oziroma člani, ki so 
zahtevali sklic. 
 
Vabilo na občni zbor 
25. člen 
 
Pismeno vabilo na občni zbor je treba poslati vsem članom. Upravni odbor lahko 
odloči ali se vabilo pošlje kot pismo, tiskovina ali drugačno pismo oziroma kot 
elektronsko sporočilo. 
Od dneva, ko so bila vabila odposlana in do dneva občnega zbora mora preteči 
najmanj pet delovnih dni, vendar ne več kot tri tedne. 
Vabilo mora vsebovati kraj, datum in uro občnega zbora ter predlagani dnevni red. 
Občni zbor ne more odločati o zadevah, ki niso bile posebej uvrščene na dnevni red, 



 

predlagan v vabilu. Ne glede na dnevni red, predlagan v vabilu, pa lahko občni zbor 
odloča o predlogu za sklic novega občnega zbora in o predlogih, ki se nanašajo na 
vodenje občnega zbora, lahko pa tudi obravnava pobude in predloge članov. 
Na zahtevo člana je treba uvrstiti na dnevni red občnega zbora sklepanje o zadevi, 
če je zadruga prejela njegovo pisno zahtevo, še preden je bilo vabilo za občni zbor 
poslano članom osebno. 
Če občni zbor sklepa o letnem poročilu in delitvi presežka oziroma poravnavi izgube, 
spremembi zadružnih pravil, statusnem preoblikovanju ali prenehanju zadruge, 
morajo biti predlog letnega poročila skupaj s poročilom o poslovanju in poročilom o 
pregledu letnega poročila, predlog za spremembo zadružnih pravil, kakor tudi predlog 
za statusno preoblikovanje ali za prenehanje zadruge na vpogled vsakemu članu na 
sedežu zadruge in na sedežih zadružnih enot od dneva, ko je bilo poslano vabilo na 
občni zbor. 
Ne glede na določbe prejšnjih odstavkov tega člena velja sklep, ki so ga soglasno 
sprejeli in podpisali vsi člani, kot sklep občnega zbora. 
 
Sklepčnost občnega zbora 
26. člen 
 
Občni zbor lahko sklepa, če so navzoči in zastopani člani, ki imajo več kot polovico 
od celotnega števila glasov. 
Čez pol ure po sklicu lahko sklepa občni zbor ne glede na število glasov navzočih in 
zastopanih, če so bili člani na to posebej opozorjeni v vabilu na občni zbor. 
 
Sprejemanje sklepov 
27. člen 
 
Pri odločanju na občnem zboru in pri volitvah ima vsak član en glas. Občni zbor 
sprejema sklepe z večino glasov navzočih in zastopanih članov, razen tistih, ki ne 
morejo uresničevati glasovalne pravice iz razlogov, navedenih v 31. členu Zakona o 
zadrugah. 
Pri volitvah se šteje, da so izvoljeni tisti, ki so dobili največ glasov. Če je dvoje ali več 
kandidatov za isto mesto na ponovnem glasovanju dobilo enako število glasov, odloči 
žreb. 
Z najmanj dvotretjinsko večino glasov navzočih in zastopanih članov sprejema občni 
zbor sklepe o: 

 spremembi dejavnosti zadruge, 

 povečanju zneska ali števila obveznih deležev, 

 povečanju odgovornosti članov za obveznosti zadruge ali podaljšanju 
jamstvene dobe, 

 uvedbi, razširitvi, omejitvi ali ukinitvi pravice do več glasov, 

 določitvi strožjih pogojev za izstop iz zadruge, 

 zmanjšanju pravic članov ob prenehanju članstva ali ob prenehanju zadruge, 

 statusnem preoblikovanju zadruge, 

 ureditvi možnosti za sprejem članov vlagateljev. 
 
Član, ki se ni strinjal z enim od sklepov in je še pred koncem občnega zbora zahteval, 
da se njegovo nesoglasje vpiše v zapisnik, lahko v 60. dneh po končanem občnem 
zboru da odpoved in izstopi iz zadruge, tako da ta sklep zanj ne učinkuje. 



 

To pravico ima tudi član, ki ni bil na občnem zboru, če v enakem roku zadrugi pisno 
odpove članstvo zaradi nestrinjanja s takšnim sklepom. 
 
Ničnost sklepa 
28. člen 
 
Sklep občnega zbora, ki je v nasprotju z veljavno zakonodajo, je ničen. 
Sklep občnega zbora, ki je v nasprotju z zadružnimi pravili ali daje neupravičeno 
korist enemu ali več članom oziroma drugim osebam v škodo zadruge, lahko vsak 
član zadruge, vsak član upravnega ali nadzornega odbora, ki je na občnem zboru 
posebej nasprotoval sprejemu takšnega sklepa in zahteval, da se njegov protest 
vpiše v zapisnik, izpodbija s tožbo pri pristojnem sodišču v 60. dneh po končanem 
občnem zboru. 
Ugotovitev ničnosti sklepa občnega zbora lahko kadarkoli zahteva vsakdo, ki ima 
pravni interes. 
Če tožbo za ugotovitev ničnosti ali razveljavitev sklepa vloži organ, ki zastopa 
zadrugo, zastopa zadrugo v pravdi nadzorni odbor ali en oziroma več pooblaščencev, 
ki jih imenuje občni zbor. 
Pravnomočna sodna odločba o ugotovitvi ničnosti ali o razveljavitvi sklepa občnega 
zbora učinkuje za vse člane. 
 
Način glasovanja 
29. člen 
 
O volitvah in odpoklicu, imenovanju, razrešitvi ter o materialni odgovornosti organov 
zadruge in o drugih zadevah, ki jih določajo pravila, odloča občni zbor z javnim 
glasovanjem, v kolikor ne sklene, da se opravi tajno glasovanje. Glasovanje o drugih 
zadevah je javno, v kolikor najmanj 1/3 od navzočih in zastopanih članov ne zahteva, 
da se opravi tajno glasovanje. 
 
Zapisnik občnega zbora 
30. člen 
 
O delu občnega zbora mora biti sestavljen zapisnik. Zapisnik občnega zbora vsebuje 
kraj in čas občnega zbora, seznam navzočih članov, sprejete sklepe z navedbo izida 
glasovanja in morebitna ločena mnenja članov. 
Zapisnik podpišejo predsednik občnega zbora, zapisnikar in najmanj en overitelj, ki 
ga izvoli občni zbor. V desetih dneh po končanem občnem zboru mora biti zapisnik 
na vpogled vsem članom na sedežu zadruge, tistim članom, ki to zahtevajo, pa tudi 
poslan njegov prepis ali fotokopija na stroške zadruge. 
 
Vodenje občnega zbora 
31. člen 
 
Predsednik upravnega odbora vodi občni zbor. Če skliče občni zbor nadzorni odbor, 
vodi občni zbor predsednik nadzornega odbora, če pa skliče občni zbor najmanj 
četrtina članov pa eden izmed članov sklicateljev. 
Če se glede na število članov izkaže za potrebno, občni zbor izvoli dva ali več 
števcev glasov, če pa je glasovanje tajno, pa mora občni zbor izvoliti najmanj 
tričlansko volilno komisijo. 



 

 
 
Upravni odbor zadruge 
32. člen 
 
Upravni odbor je sestavljen iz petih članov od tega je: 

 1 predsednik upravnega odbora 

 1 podpredsednik upravnega odbora, 

 3 člani upravnega odbora. 
Upravni odbor izvoli in odpokliče občni zbor izmed članov zadruge. Mandatna doba 
članov upravnega odbora je 4 leta. Po preteku mandatne dobe so lahko ponovno 
izvoljeni, vendar ne več kot enkrat zaporedoma. 
 
Predsednik zadruge 
33. člen 
 
Predsednik zadruge je hkrati tudi predsednik upravnega odbora. 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 za poslovodenje pri izvajanju dejavnosti socialnega podjetništva 
v zadrugi. 

 
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. 
 
Predsednik lahko v skladu z zakonom in pravili posamezna pooblastila prenese na 
direktorja in druge osebe. 
 
Predčasno prenehanje mandata 
34. člen 
 
Članu upravnega odbora preneha mandat: 

 zaradi odstopa, odpoklica, odstavitve ali 

 prenehanje članstva. 
Na prvem rednem občnem zboru se izvoli manjkajoči član. 



 

 
 
Odpoklic člana 
35. člen 
 
Občni zbor lahko odpokliče enega ali več članov: 

 če se član trikrat zapored neupravičeno ne udeleži seje, 

 če huje moti delo upravnega odbora, 

 če deluje v nasprotju z interesi zadruge. 
 
Pristojnosti upravnega odbora 

36. člen 
 
Upravni odbor: 

 odloča o predlogu pravil in njihovih sprememb, 

 sklicuje občni zbor, 

 skrbi za uresničevanje sklepov občnega zbora, 

 imenuje in odpokliče direktorja, 

 skrbi za smotrno poslovanje in organizacijo dejavnosti, 

 odloča o sprejemu v članstvo in izključitvi članov iz zadruge, 

 določa postopke za sprejemanje vseh odločitev, 

 sestavi letno poročilo, 

 oceni in izbere izvedbene projekte ter pripravi letni izbor projektov s finančnim 
načrtom, 

 vlaga zahtevke za povračilo sredstev, 

 sprejema splošne akte zadruge, ki so podrejeni zadružnim pravilom, 

 postavlja delavce s posebnimi pooblastili in odgovornostmi, 

 odloča o članstvu zadruge v drugih zadrugah, zadružnih zvezah, gospodarskih, 
stanovskih, strokovnih in interesnih združenjih. 

 
Določene naloge s svojega področja lahko upravni odbor prenese na direktorja, 
posamezne odbornike in posamezne delavce s posebnimi pooblastili in 
odgovornostmi. 
 
Odločanje upravnega odbora 
37. člen 
 
Upravni odbor odloča na sejah, ki jih na lastno pobudo ali zahtevo kateregakoli 
drugega odbornika skliče predsednik upravnega odbora. Posamezni ustanovitelji ali 
lastniki pri odločanju nimajo prevladujočega vpliva, odločitve sprejemajo vsi člani po 
načelu en član – en glas (enakopravnost članstva). Svoje dolžnosti mora član 
upravnega odbora opravljati osebno ali pa po pooblaščencu. 
Upravni odbor je sklepčen, če je na seji navzočih več kot polovica odbornikov. Sklep 
je sprejet, če je zanj glasovalo več kot polovica navzočih odbornikov. Ob enaki 
razdelitvi glasov, odloča glas predsednika. Če se število članov in njihovih 
namestnikov v upravnem odboru zmanjša, tako da odbor zaradi tega ne more več 
sklepati, morajo drugi odborniki brez odlašanja sklicati občni zbor. 
Upravni in nadzorni odbor lahko določene zadeve obravnavata tudi na skupni seji, 
vendar morata vedno ločeno glasovati. 



 

Predsednik upravnega odbora poskrbi, da je o vsaki seji sestavljen zapisnik. 
Upravni odbor lahko sprejema sklepe tudi pisno ali preko elektronske pošte, če temu 
ne nasprotuje noben član upravnega odbora. 
 
Nadzorni organ 
38. člen 
 
Nadzorni odbor je nadzorni organ zadruge, ki nadzira poslovanje, skladno z 
določbami Zakona o socialnem podjetništvu, Zakona o zadrugah, akta o ustanovitvi 
in drugih aktov socialnega podjetja in poslovanja po načelih dobrega gospodarjenja, 
pravilnost finančnega in materialnega poslovanja in sestave letnega poročila, določiti 
pa mora tudi način izvolitve ali imenovanja članov nadzornega organa, mandatno 
dobo ter njegove pristojnosti, pooblastila in odgovornosti. 
 
Nadzorni odbor 
39. člen 
 
Zadruga ima tričlanski ali petčlanski nadzorni odbor. Predsednika in člane 
nadzornega odbora izvoli občni zbor izmed članov zadruge. 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. 
 
Pristojnosti nadzornega odbora 
40. člen 
 
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 lahko imenuje revizijsko komisijo. V tem primeru mora biti vsaj en 
član komisije neodvisen strokovnjak z računovodskega ali finančnega področja, ostali 
člani pa so lahko le člani nadzornega odbora. 



 

 
 
Direktor zadruge 
41. člen 
 
Zadruga ima direktorja, če tako odloči upravni odbor. Direktorja imenuje upravni 
odbor za dobo štirih let in je lahko imenovan brez javnega razpisa. 
Direktor vodi poslovanje zadruge v skladu z zakonom, drugimi veljavnimi predpisi, 
zadružnimi pravili ter sklepi občnega zbora in upravnega odbora. Direktor mora 
posebej skrbeti za to, da je poslovanje zadruge skladno z zakonom in drugimi 
predpisi. V skladu s prenesenimi pooblastili ja direktor odgovoren za zakonitost 
poslovanja zadruge. 
Direktor odgovarja upravnemu odboru in občnemu zboru zadruge. 
Direktor ima naslednje naloge: 
- v skladu s poslovno politiko, ki jo je določil upravni odbor, strokovno vodi 
vsakodnevno poslovanje zadruge in predlaga upravnemu odboru ter drugim organom 
zadruge ukrepe za smotrno poslovanje, 
- zastopa zadrugo, 
- posebej skrbi za to, da je poslovanje zadruge v skladu z zakonom in drugimi 
predpisi in ima pri tem pravico in dolžnost opozoriti druge organe zadruge na 
morebitno nezakonitost predlaganih ali sprejetih sklepov, kakor tudi zahtevati 
ugotovitev ničnosti ali razveljavitev sklepa občnega zbora, 
- predlaga sprejem sklepov upravnemu odboru in izvaja sklepe upravnega in 
nadzornega odbora ter občnega zbora, 
- vodi vse zadeve, ki sodijo v redno poslovanje zadruge. 
Brez posebnega pooblastila upravnega odbora direktor ne more samostojno 
sprejemati sklepov: 
- o zadevah, ki so v pristojnosti občnega zbora, vključno z sklicevanjem občnega 
zbora ter oblikovanjem dnevnega reda in dokončnih predlogov za občni zbor, 
- o zadevah, ki se nanašajo na članstvo, zlasti na sprejem in izključitev članov, 
odobritev vpisa prostovoljnih deležev, razen vodenja članskega imenika na podlagi 
ustreznih pisnih aktov in pravnih dogodkov (na primer vpis prenehanja članstva 
zaradi smrti), 
- o zadevah, ki sodijo v pristojnost nadzornega odbora, 
- o zmanjšanju dejavnosti zadruge, prodaji ali zakupu bistvenega dela podjetja, če 
imajo te spremembe za posledico povečanje ali zmanjšanje večjega števila delavcev 
po predpisih o delovnih razmerjih, 
- o prodaji ali drugačni odsvojitvi delnic in deležev, ki jih je zadruga pridobila na 
podlagi 57. člena zakona o zadrugah, 
- o določenih drugih vprašanjih, ki jih določi upravni odbor. 
 
Direktorja izvoli in odpokliče upravni odbor brez javnega razpisa. Kandidat za 
direktorja mora upravnemu odboru predložiti svoje videnje oziroma poslovni načrt 
razvoja zadruge. 
 
Odgovornost članov organov zadruge 
42. člen 
 
Predsednik zadruge, člani upravnega in nadzornega odbora ter direktor odgovarjajo 
za škodo, ki so jo s svojimi dejanji in opustitvami povzročili zadrugi, razen če 



 

dokažejo, da so v vsem ravnali skladno s svojimi dolžnostmi in jim ni mogoče očitati 
malomarnosti glede odvrnitve škode. 
O vložitvi tožbe zoper osebe iz prejšnjega odstavka ali o oprostitvi njihove 
odgovornosti odloča občni zbor, zadrugo pa zastopa oseba, ki jo določi občni zbor. 
 
Odpoklic in možnost izjave 
43. člen 
 
Član upravnega ali nadzornega odbora kakor tudi direktor je odpoklican, če tako 
sklene občni zbor oziroma drug organ, ki ga je izvolil. Pred odpoklicem je potrebno 
prizadetim osebam dati možnost, da pojasnijo vsa dejstva in okoliščine, pomembne 
za to odločitev. 
 
Sodelovanje delavcev pri upravljanju zadruge 
44. člen 
 
Zadruga zagotavlja svojim delavcem pravice, določene v zakonu, kolektivnih 
pogodbah in splošnih aktih zadruge. 
Delavci, ki sklenejo z zadrugo delovno razmerje, imajo pravico do sodelovanja pri 
upravljanju zadruge v skladu z določbami zakona o sodelovanju delavcev pri 
upravljanju (Uradni list RS, številka 42/93). Prostovoljci, ki sodelujejo z zadrugo, 
imajo pravico do aktivnega sodelovanja pri odločanju v zadevah, ki vplivajo na 
prostovoljsko delo.   
 
Vključevanje deležnikov v upravljanje zadruge, socialnega podjetja 
45. člen 
 
Vsi deležniki zadruge, poleg zaposlenih tudi stalni poslovni partnerji, pogodbeni 
sodelavci, stranke, kupci in lokalno okolje imajo možnost vplivati na upravljanje 
zadruge tako, da posredujejo predsedniku upravnega odbora oz. po njegovem 
pooblastilu direktorju zadruge svoje predloge in mnenja oz. se z njima posvetujeta 
glede: 

- razvoja zadruge,  
- glede organizacije dela v zadrugi, 
- glede izboljšanja izdelkov in storitev zadruge. 

 
IV. PREMOŽENJE ZADRUGE 
 
Splošna določba 
46. člen 
 
Premoženje zadruge sestavljajo stvari, pravice in denar. Viri zadružnega premoženja 
so deleži članov in drugi viri, ki jih je zadruga pridobila. Zadružno premoženje je 
lastnina zadruge, za katero se smiselno uporabljajo predpisi o lastninski pravici, če ni 
z zakonom drugače določeno. 
Zadruga lahko izdaja vrednostne papirje v skladu z zakonom. 



 

 
 
Obvezni delež in rok za vplačilo 
47. člen 
 
Vsak član zadruge mora vpisati obvezni delež. 
Obvezni delež za člane znaša  400 EUR in je enak za vse člane zadruge. 
Član vplača delež v denarnem znesku, ki ga nakaže na transakcijski račun zadruge. 
Delež vplačajo ustanovitelji v celoti in takoj (najkasneje v roku 30 dni) po ustanovitvi 
zadruge, kasneje sprejeti člani pa vplačajo delež takoj (najkasneje v roku 30 dni) po 
potrditvi sprejema v članstvo. Ob popolnem vplačilu deleža mora zadruga izdati članu 
pisno potrdilo, pisne izjave o vpisu obveznih deležev pa trajno hraniti kot poslovne 
listine. 
Iz posebno utemeljenih razlogov lahko upravni odbor na zahtevo posameznega 
člana podaljša rok za vplačilo deleža, dokler trajajo takšni razlogi, vendar največ za 
eno leto. 
Če član ne izpolni dospele obveznosti za vplačilo prevzetega deleža niti v nadaljnjih 
30-ih dneh po pismenem opominu, ki mu ga je zadruga poslala s priporočenim 
pismom, in je bil na to opozorjen, se člana izključi iz zadruge. 
Če član ne vplača deleža v roku, določenem z zadružnimi pravili, dolguje zadrugi tudi 
zakonite zamudne obresti, ki začnejo teči od dneva, ko bi delež moral biti vplačan. 
 
Revalorizacija vplačanih deležev 
48. člen 
 
Deleži se valorizirajo v skladu s sklepi občnega zbora. 
 
Vračilo vrednosti deleža 
49. člen 
 
Vračilo vrednosti deleža se izvede v skladu z določbami Zakona o zadrugah. 
 
Odgovornost za obveznosti zadruge 
50. člen 
 
Za svoje obveznosti odgovarja zadruga z vsem svojim premoženjem. 
Člani za obveznosti zadruge odgovarjajo do višine vpisanih deležev. Člani 
odgovarjajo samo za obveznosti, ki so nastale v času njihovega članstva. 
Bivši član oziroma njegov dedič odgovarja za obveznosti zadruge še eno leto po 
izteku poslovnega leta, v katerem mu je prenehalo članstvo. 
 
Znižanje obveznih deležev in odgovornosti 
51. člen 
 
Znižanje obveznih deležev in odgovornosti se ureja v skladu z določbami Zakona o 
zadrugah. 
 
Poslovne knjige in letno poročilo 
52. člen 
 



 

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. 
 
Razporeditev presežka 
53. člen 
 
Zadruga mora presežke prihodkov nad odhodki iz dejavnosti zadruge primarno 
nameniti za opravljanje dejavnosti zadruge. Presežka prihodkov nad odhodki 
zadruga ne sme izplačati (deliti) članom zadruge. Zadruga ravno tako ne sme 
izplačati sredstev, ki štejejo kot posredna delitev dobička ali presežkov prihodkov nad 
stroški odgovornim osebam, članom upravnega odbora ali drugim organom ali 
delavcem. 
 



 

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, 

 ustanovitev sklada za razvojne projekte in socialno pomoč zadružnikom, 

 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 z zakonom o 
Socialnem podjetništvu omejena (neprofitnost delovanja). 
 

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. 
 
V. PRENEHANJE ZADRUGE 
 
54. člen 
 
Zadruga preneha v primerih, ki jih določa zakon. 
Ob prenehanju zadruge se premoženje zadruge, ki preostane po poplačilu vseh 
obveznosti zadruge in izločitvi sredstev, ki se po zakonu ne smejo deliti med 
zadružnike, razdeli med zadružnike na naslednji način: 
 
– po poplačilu upnikov v stečaju oziroma likvidaciji zadruge se članom vrnejo v 

celoti ali sorazmerni del vplačanih deležev, 
– morebitni preostanek premoženja, ki se po izločitvi sredstev, ki se po zakonu 

ne smejo deliti med člane, se zadružnikom razdeli glede na obseg njihovega 
sodelovanja z zadrugo v razdobju zadnjih pet let oziroma v krajšem razdobju, 
če je od nastanka članstva do prenehanja zadruge preteklo manj kot pet let. 

– 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. 



 

 
VI. OBVEŠČANJE ČLANOV IN POSLOVNA SKRIVNOST 
 
Obveščanje 
55. člen 
 
O sprejetih odločitvah–sklepih sprejetih na občnem zboru in drugih zadružnih organih 
se člane obvešča preko oglasne deske na sedežu zadruge in elektronskega naslova 
vpisanega v članskem imeniku. 
 
Poslovna skrivnost 
56. člen 
 
Za poslovno skrivnost se štejejo listine: 
- in podatki, ki jih na predlog upravnega odbora ali drugih pristojnih organov v skladu 
s predpisi določi občni zbor, 
- ki vsebujejo ponudbo poslovnih partnerjev, 
- ki vsebujejo ponudbo za javni razpis oz. javni natečaj, dokler se ne objavijo rezultati 
natečaja ali javnega razpisa, 
- ki se nanašajo na pravni in gospodarski položaj posameznega člana, če se ne 
vpisujejo v javno dostopne evidence, 
- ki vsebujejo ponudbo poslovnim partnerjem ali ponudbo za razpis oziroma javni 
natečaj, dokler se ne objavijo rezultati natečaja ali javnega razpisa, 
- ki jih kot zaupne sporoči pristojni organ ali druga organizacija, 
- ki jih na predlog upravnega odbora v skladu s predpisi določi občni zbor. 
S tem, kateri podatki in listine se štejejo za poslovno skrivnost po prejšnjem odstavku, 
mora zadruga seznaniti člane, člane organov in druge osebe, ki so dolžne varovati 
poslovno skrivnost.  
Ne glede na prvi odstavek tega člena se za poslovno skrivnost štejejo tudi podatki, za 
katere je očitno, da bi nastala občutna škoda, če bi zanje izvedela nepooblaščena 
oseba. Člani zadruge, delavci, člani organov zadruge in druge osebe so odgovorni za 
kršitev, če so vedeli ali bi morali vedeti za tak značaj podatkov. 
Za poslovno skrivnost se ne morejo določiti podatki, ki so po zakonu javni ali podatki 
o kršitvi zakona ali dobrih poslovnih običajev. Člani morajo poslovno skrivnost 
varovati tudi po prenehanju članstva. 
 
VII. KONČNE DOLOČBE 
 
Ustanovni občni zbor 
57. člen 
 
Na ustanovnem občnem zboru se sprejmejo zadružna pravila in se izvedejo volitve 
članov v organe zadruge. 



 

 
 
Veljavnost pravil 
58. člen 
 
Zadružna pravila pričnejo veljati 8. dan po objavi na oglasni deski zadruge oziroma 
osmi dan po tem, ko so bili poslani vsem članom na njihove elektronske oz. poštne 
naslove v kolikor elektronskega naslova posamezni člani nimajo. 
 

Vsak nadaljnji splošni akt zadruge mora biti v skladu s temi pravili. 

 
Pravila so sprejeta na ustanovnem občnem zboru v Sodražici, dne 1. 7. 2021. 

 
Predsednik zadruge: 

Andrej Pogorelc 

 
Sodražica, 1. 7. 2021 


