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V skladu z 4., 5., in 6. členom Zakona o zadrugah (Url.RS st.62/2007) in nekaterimi določbami 
Uredbe Sveta (ES) štev. 1435/2003 o statutu evropske zadruge (SCE) Ur.l. 207, 18.8.2003 
str.1 in popravek Ur.l. 49, 17.02.2007 str. 35 ter Slovenskim računovodskim standardom 34 
(2008) Računovodske rešitve v zadrugah (Ur.l. 12/08, 1.2.2008,  so člani občnega zbora 
zadruge SULIGREEN z.o.o. dne 12.11.2020 na podlagi razprave na video sestanku in 
glasovanja soglasno z 25386 glasovi oziroma 98,9% vseh glasov sprejeli ta dopolnjena 

 
PRAVILA ZADRUGE SULIGREEN z.o.o. 

 
1. POJMI, KAZALO, TRAJANJE, CILJI 

 
1. člen 

Pojmi: 
- Zadruga: je pridobitna, samostojna in neodvisna stanovanjska, investicijska in 

potrošniška zadruga z omejeno odgovornostjo »SULIGREEN, zadruga za trajnostno 
prebivanje  z.o.o.» Črna vas 139,1000 Ljubljana,  (dalje v besedilu: zadruga) 
Člani so fizične in pravne osebe, ki se aktivno prizadevajo za uveljavljanje 
trajnostnega načina prebivanja in življenja ter spoštujejo določbe teh pravil. 
Člani se organizirajo v zadrugo zato, da lahko s pomočjo stanovanjske zadruge, ki za 
vse njih opravlja vlogo investitorja pridobijo nova stanovanja ali poslovne prostore ali 
dograjujejo obstoječe zgradbe take vrhunske funkcionalne kakovosti, da omogočajo 
trajnostni način prebivanja. Člani se oskrbujejo z eko hrano in drugimi dobrinami 
predvsem pri lokalnih kmetovalcih.  
Zadruga s svojimi sredstvi nastopa kot investitor na trgu in pridobiva ali prodaja 
stanovanja, poslovne prostore, druge nepremičnine in druge dobrine po tržnih cenah 
s ciljem ustvarjanja dobička. 

- Zadruga po vsem svetu organizira ustanavljanje partnerskih stanovanjskih zadrug v 
katerih predvsem bodoči stanovalci sami ali z drugimi investitorji združujejo svoja 
sredstva zato, da si zgradijo nova stanovanja ali poslovne prostore ali dograjujejo 
obstoječe zgradbe tako, da omogočajo trajnostni način prebivanja. 

- Član: je zadružnik, ki je imetnik najmanj desetih vplačanih obveznih deležev v 
zadrugi. Član, ki je lastnik hiše ali stanovanja, ki omogočajo trajnostni način 
prebivanja, mora vplačati za enosobno bivališče 10 obveznih deležev, za dvosobno 
15 deležev , za trisobno 25 obveznih deležev, za vsako nadaljnjo sobo pa po pet 
dodatnih obveznih deležev. Za partnerska bivališča se za vsakega partnerja vplača po 
10 obveznih deležev. Za zelene poslovne prostore se za vsakih začetnih 10 m2 
površine vplača po en obvezni delež. 
Investitor lahko zahteva, da kupci ali najemniki obvezno vstopajo v zadrugo zlasti, če 
se gradijo stanovanja v večstanovanjskih zgradbah ali gre za etažne lastnike ali pa za 
strnjena naselja atrijskih hiš. Sicer pa je članstvo v zadrugi zaželeno za vse, ki 
prebivajo na trajnostni način, vendar je prostovoljno.  
Članstvo je smiselno predvsem za tiste, ki bodo aktivno delovali v zadrugi in se 
posluževali njenih storitev. 
Član, ki iz različnih razlogov začasno ne more ali ne želi aktivno delovati v zadrugi in 
ne more obdelovati svoj vrt o tem obvesti zadrugo. Član se lahko dogovori z drugo  
osebo, da obdeluje njegov vrt ali pa to poveri zadrugi. 
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Člani imajo pred nečlani prednostno pravico v odnosu do vseh dobrin, ki jih nudi 
zadruga. Zadruga članom nudi popuste. 
Član pridobi pravico do sistematičnega spletnega obveščanja o delovanju zadruge in 
novostih, ki so pomembne za celoviti trajnostni način prebivanja in življenja. Vsebina 
celovitega informiranja članov je zasnovana na knjigah Gojka Staniča »Načela 
sreče«(2010), »Moč svobode» (2011) in »Sonaravni vrt na strehi« (2012), ki so 
objavljene na spletni strani zadruge www.suligreen.weebly.com  
Član je po elektronski pošti ali spletu obveščen o ponudbi eko-kmetovalcev in 
dobaviteljev drugih dobrin tako, da jih lahko pravočasno prednaroči po interni ceni, 
zadruga pa organizira dostavo dobrin.  
 

- Sledilec je fizična ali pravna oseba, ki se zanima za trajnostni način življenja.  Sledilci 
ali nečlani oziroma tretje osebe nimajo popustov pri plačevanju dobrin, ki jih naročijo 
pri zadrugi.  Sledilec pridobi na podlagi enoletnega prispevka pravico: 

-  do sistematičnega spletnega informiranja tako kot to velja za člane 
-  do usmerjanja pri urbanem vrtnarjenju  
-  druge dobrine naroča in plačuje tako: 
-  hrano, ki jo dostavljajo lokalni eko kmetovalci, 
-  sadike zelenjave, jagodičja in sadnih dreves, 
-  se udeležuje  izobraževalnih dejavnostih 
-  naroča druge izdelke in storitve, ki jih svojim članom nudi zadruga   

- Član-soinvestitor, želi s pomočjo zadruge pridobiti lastniško stanovanje, hišo ali 
poslovni prostor. Tak član vloži v nakup obveznih deležev zadruge toliko sredstev, da 
zadruga lahko želeno stanovanje, hišo ali poslovni prostor zgradi in pridobi uporabno 
dovoljenje.  

- Član vlagatelj je oseba, ki v skladu z 8.a členom Zakona o zadrugah v zadrugo vlaga 
kapital v obliki denarja, gradbenih zemljišč ali drugih stvarnih vložkov in ni zavezan k 
aktivnim oblikam sodelovanja z zadrugo in  ni nujno tudi uporabnik storitev, ki jih 
nudi zadruga, vendar mora z zadrugo sodelovati lojalno. Če dela škodo zadrugi, ga 
upravni odbor lahko iz zadruge izključi in mu vplačani kapital izplača. 
Član vlagatelj  ima na vsakih deset vplačanih prostovoljnih deležev, ki je nominalne 
vrednosti 50 evrov en glas na občnem zboru in pri volitvah, vendar imajo v skladu z 
Zakonom o zadrugah vsi člani vlagatelji lahko na občnem zboru skupno 25% glasov, v 
upravnem in nadzornem odboru pa je lahko največ ena četrtina članov-vlagateljev. 
Član vlagatelj vplača najmanj 20 prostovoljnih deležev.               

- Član dobavitelj dolgoročno sodeluje z zadrugo pri razvojno raziskovalnem delu, 
graditvi ali dograditvi poslovno stanovanjskih zgradb in naselij ali redno dobavlja 
zadrugi eko hrano ali druge dobrine. Član dobavitelj, ki je jemalec franšize ali član 
dobavitelj ali samo dobavitelj, lahko, če to želi, za svoje zaposlene sodelavce 
uveljavlja pri tej zadrugi enake pravice kakor jih imajo sodelavci partnerskih zadrug 
za svoje partnerje. Član dobavitelj, ki želi pridobiti status prednostnega dobavitelja in 
podpiše z zadrugo dogovor o sodelovanju, vplača najmanj 10 obveznih deležev, lahko 
pa vplača tudi več deležev, če se tako dogovori z upravnim odborom. 

- Partner je fizična oseba, ki osebno sodeluje na podlagi civilno pravne pogodbe ali 
preko s.p. ali je v delovnem razmerju z zadrugo, partnersko zadrugo ali od njih 
odvisno ali sodelujočo organizacijo. Partner je član zadruge, ki vpiše in vplača v 
skladu z 22. členom teh pravil minimalno število obveznih deležev; 

http://www.suligreen.weebly.com/
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- Partnerska zadruga je avtonomna praviloma neprofitna stanovanjska zadruga, v 
kateri se združujejo člani, ki kot investitorji v njej združujejo svoja sredstva v obliki 
kapitala ali na drug način, s ciljem zgraditve novih ali dograditve obstoječih 
stanovanjskih ali poslovnih zgradb ali naselij atrijskih hiš in drugih zgradb.  Partnerske 
zadruge delujejo v skladu s franšizo »Suligreen Sustainable Living« tako, da 
omogočajo visoko kakovost trajnostnega načina prebivanja in življenja. Če delujejo v 
skladu s franšizo imajo pravico, da pridobijo  »Suligreen certificate«. 
Partnerska stanovanjska zadruga po vselitvi v novo zgradbo ali naselje organizira 
skupne dejavnosti članov s posebnim poudarkom na lokalni oskrbi članov z eko 
neoporečno hrano in drugimi dobrinami. 
Člani stanovanjske zadruge vplačujejo obvezne deleže in pridobivajo pravice in jim 
gredo obveznosti sorazmerno z velikostjo stanovanjske ali poslovne površine, ki jo 
posedujejo ali jo imajo namen kupiti ali vzeti v najem. 
Ta zadruga ima lahko v partnerski stanovanjski zadrugi največ 24% vseh glasov vseh 
članov. 
Partnerske stanovanjske zadruge vlagajo v obvezne deleže te zadruge najmanj 1% 
nominalne vrednosti svojih obveznih deležev. 
Partnerji oziroma delovni zadružniki partnerske stanovanjske zadruge vlagajo v 
obvezne deleže te zadruge najmanj 30% vrednosti svojega minimalnega kapitala. 
Partnerska stanovanjska zadruga pošilja mesečno do 15. v mesecu 2% svoje zbrane 
članarine tej zadrugi zato, da lahko ta zadruga opravlja naloge za zvezo zadrug, 
vzdržuje globalni informacijski sistem, vlaga v raziskave in razvoj, vlaga tvegani 
kapital v inovativne trajnostne proizvodne in storitvene programe, organizira 
sistematično informiranje in izobraževanje članov glede trajnostnega načina življenja 
in organizirano vpliva na politične institucije. Člani partnerske stanovanjske zadruge 
imajo brezplačen dostop do spletnih vsebin, ki jih ustvarja ta zadruga. 

- Zveza SULIGREEN, zadruge za trajnostno prebivanje z.o.o., (Federation SULIGREEN 
cooperatives for Sustainable Living Lic.) Partnerske zadruge se povezujejo s to 
zadrugo v Zvezo SULIGREEN zadruge za trajnostno prebivanje z.o.o., ki sprejema 
priporočila za vse člane vseh zadrug in predlaga globalnim in nacionalnim političnim 
institucijam ukrepe, ki omogočajo trajnostni način prebivanja. 

- Tretja oseba: je fizična ali pravna oseba, ki ni zadružnik; 
- Predsednik zadruge : je predsednik te zadruge; 
- Poslovodstvo oziroma direktor: je direktor te zadruge; 
- Občni zbor: je občni zbor te zadruge;  
- Občni zbor Zveze SULIGREEN, z.o.o.: je občni zbor te zadruge in vseh partnerskih 

stanovanjskih zadrug; 
- Upravni odbor: je upravni odbor te zadruge; 
- Nadzorni odbor: je nadzorni odbor te zadruge;  
- Revizijska komisija: je revizijska komisija te zadruge; 
- Predsednik občnega zbora: je predsednik občnega zbora te zadruge; 
- Obvezni delež: Obvezni delež je nominalne vrednosti 50 evrov. Minimalna vrednost 

obveznih deležev za zadružnika, ki združuje sredstva za novogradnjo stanovanjske ali 
poslovne zgradbe ali za zgraditev hiše ali za dograditev obstoječe nepremičnine v 
Sloveniji je tolikšna, da zadruga lahko z vsemi vplačanimi deleži v vlogi investitorja 
pridobi pravnomočno uporabno dovoljenje. Velikost vplačanega kapitala vsakega 
zadružnika ustreza sorazmerni velikosti nepremičnine, ki jo ima zadružnik namen po 
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pridobitvi vzeti v najem ali odkupiti od zadruge. Velikost nepremičnine se določa po 
bruto stanovanjski ali poslovni površini, ki jo uporablja izključno član. Ko zadruga 
pridobi uporabno dovoljenje zadruga članu vlagatelju dovoli predčasni dvig kapitala. 
Član povrnjeni kapital uporabi kot kupnino za pridobitev nepremičnine ter za plačilo 
DDV. Če član ob izplačilu deležev zaradi povečanja knjigovodske vrednosti kapitala 
doseže tudi dobiček iz kapitala mora plačati tudi davek na dohodek iz kapitala. Višino 
vložka kapitala in roke vplačevanja določi predsednik oziroma upravni odbor za vsako 
novogradnjo ali dograditev obstoječih zgradb s sklepom. Zadružnik, ki je že vplačal 
minimalne obvezne deleže lahko vpiše in vplača s soglasjem zadruge še dodatne 
obvezne deleže, ki mu nudijo glasovalno pravico na vsakih 50 evrov vplačanih 
deležev. 
Vsak zadružnik, ki podpiše pristopno izjavo je dolžan v roku 14 dni po prejetju sklepa, 
da je v zadrugo sprejet, obvezne deleže vplačati v rokih za katere se dogovori z 
zadrugo v pisni pristopni izjavi. Na tej podlagi dobi sorazmerno z velikostjo vplačanih 
obveznih deležev vse članske in materialne pravice tako, da mu vplačilo obveznih 
deležev daje pravico do udeležbe pri upravljanju zadruge, do odločanja o uporabi 
dobička in preostalega premoženja v primeru likvidacije zadruge ter do izplačila 
vplačanih obveznih deležev v primeru, da izstopi iz zadruge ali v primeru prenehanja 
zadruge.  
Obvezni deleži lastnika ali najemnika nepremičnine ali partnerja zavezujejo k 
aktivnemu lojalnemu sodelovanju z zadrugo. Zadružnik ima na vsak vplačan obvezni 
delež v nominalni vrednosti 50 evrov en glas pri upravljanju zadruge.   

- Prostovoljni delež : je prednostni prostovoljni delež v zadrugi nominalne vrednosti 
50 evrov, ki nudi lastniku status člana vlagatelja. Prostovoljni delež nudi imetniku 
prednostno pravico do vsakoletnega izplačila čistega dobička v najnižji višini 5% na 
vplačani nominalni kapital prostovoljnih deležev, preden se dobiček deli največjim 
zadružnikom, ki s svojimi glasovalnimi pravicami v skupnem obsegu več kot 50% vseh 
glasov vseh zadružnikov kontrolirajo zadrugo. S prostovoljnimi deleži imetnik prosto 
razpolaga. Imetnik prostovoljnega deleža ni zavezan k aktivnemu sodelovanju z 
zadrugo.  
Zadruga se zavezuje, da bo izplačevala najmanj 50% dobička, ki ga ustvari po plačilu 
davka na dobiček pravnih oseb, preteklega poslovnega leta. 
Predsednik oziroma upravni odbor se lahko s posameznimi vlagatelji kapitala 
dogovorita s pisno pogodbo tudi za drugačne ureditve medsebojnih pravic in 
obveznosti. 
Vlagatelji gradbenih parcel, kmetijskih zemljišč, gozdov in drugih nepremičnin 
praviloma pridobijo prostovoljne deleže.  

- Članarina: Pomeni prispevek, ki ga plačujejo zadružniki, ki so nosilci lastninske 
pravice do nepremičnin ali najemniki, ki uporabljajo stanovanja ali poslovne prostore 
in je namenjena pokrivanju stroškov poslovanja zadruge in tistih storitev, ki jih 
koristijo vsi uporabniki nepremičnin. Višino članarine določi občni zbor za vsako 
nepremičnino ali naselje za vsako naslednje poslovno leto najkasneje do 31. 
decembra. 

- Premija: Upravni odbor do njegove ustanovitve pa predsednik zadruge lahko 
sprejme sklep o obveznem plačilu premije poleg nominalne višine plačila obveznega 
ali prostovoljnega deleža. Premija se odvede v kapitalske rezerve zadruge. Tisti, ki se 
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v zadrugo vključi kasneje, ko se tveganje zmanjšuje donosnost na vloženi kapital pa 
povečuje, vplača višjo premijo.   

- Dobiček: je v skladu z zakonom presežek prihodkov nad odhodki zadruge 
- Najemnik ali podnajemnik je lahko oseba, ki je praviloma član zadruge in se zaveže k 

spoštovanju teh pravil in pridobi pravico do uporabe nepremičnine na podlagi 
pogodbe z lastnikom nepremičnine. V podnajem lahko odda nepremičnino s 
soglasjem lastnika. Vsak najemnik ali podnajemnik se lahko vključi v članstvo zadruge 
tako kot to velja za lastnika in se zaveže k spoštovanju teh pravil. 

- Izvajalec, ki novogradnje ali dograditve poslopij zgradi na ključ je lahko samo ta 
zadruga ali član te zadruge ali oseba, ki je s pogodbo pridobila pravico do uporabe 
franšize »Suligreen Sustainable Living« in se je vključila v globalno franšizno verigo. 

- Zakon: Beseda zakon v teh pravilih se nanaša na vse veljavne zakone, uredbe in 
pravilnike, ki urejajo področje stanovanjsko poslovnih zgradb in delovanja te zadruge 
v Republiki Slovenije in EU  in predstavljajo pravo, ki ga ta pravila upoštevajo. 

 
2. člen 

Kazalo: 
1. Pojmi, kazalo, trajanje, cilji 
2. Firma in sedež 
3. Dejavnost zadruge 
4. Odgovornosti in obvezni deleži 
5. Članstvo  
6. Pravice in dolžnosti članov ter imenik zadružnikov 
7. Prenehanje članstva 
8. Poslovno leto, letno poročilo, uporaba dobička ali pokrivanje izgube,   
9. Organi zadruge in občni zbor 
10. Upravni odbor in predsednik zadruge,  
11. Direktor in zastopanje zadruge  
12. Vpogled v delo zadruge in informiranje zadružnikov 
13. Nadzorni odbor, preglednik, revizijska komisija in arbitraža 
14. Sprememba pravil in vrednostni papirji  
15. Konkurenčna prepoved in lojalno sodelovanje 
16. Statusno preoblikovanje in prenehanje zadruge 
17. Končne določbe 

 
3. člen 

Ustanovitev in poslanstvo zadruge   
Zadruga se je ustanovila dne 22. 06. 2018 , ko so ustanovitelji sprejeli akt o ustanovitvi 
zadruge v skladu s 5. členom Zakona o zadrugah. 
Zadruga bo organizirala svetovno zvezo partnerskih stanovanjskih zadrug, ki uporabljajo in 
delujejo v skladu z določbami franšize »Suligreen Sunstainable Living«. 
SULIGREEN z.o.o. posluje kot mednarodna stanovanjsko investicijska in potrošniška 
pridobitna zadruga, ki uporablja za svoje poslovanje vplačane obvezne in prostovoljne 
deleže, članarino, prihodke iz prodaje proizvodov in storitev ter donacije. Del dobička se 
uporablja za popularizacijo trajnostnega načina prebivanja in za razvojne naložbe. 
 
 



Pravila 12.11.2020 

 

SULIGREEN, zadruga za trajnostno prebivanje, z.o.o., Kraška ulica 12, 1000  Ljubljana, matična številka 8244502000, davčna štev. 

80937608, predsednik zadruge dr. Gojko Stanič 

6 

 
4. člen 

Trajanje 
Zadruga je ustanovljena za nedoločen čas ter deluje in preneha glede na razloge in pod 
pogoji, določenimi v zakonu in v teh pravilih. 
 

5. člen 
Moralna načela in človekove pravice 
Člani zadruge živijo v skladu z naslednjimi moralnimi načeli: 

1. Ljubi svoje otroke in vnuke ter vnuke vnukov, vsaj tako kot samega sebe. Ne počni ničesar kar 

nepovratno uničuje naravo. Kultiviraj naravo tako, da boš popravil ekološko škodo, ki si jo že 

povzročil sebi in bodočim pokolenjem. 

2. Imej in poseduj  samo tisto, kar si sam z delom in ustvarjalnostjo pošteno prislužil ali si dobil 

na podlagi dedovanja. 

Ne ropaj in ne kradi, ne ubijaj, ne prilaščaj si tako, da živiš od kriminala ali izkoriščanja 

soljudi. 

3. Ljubi se s tistim, ki ti ljubezen vrača in se te želi. Imej zaželene otroke z ljubljenim 

partnerjem. 

Ne posiljuj in ne spočni otrok, za katere nisi pripravljen ali ne moreš skrbeti. 

4. Skrbi za svoje zdravje z zdravim in varnim stilom življenja, saj sam odgovarjaš sebi in vsem 

za svoje zdravje in za sposobnost, da delovno aktivno živiš še v visoki starosti. 

Ne spravljaj soljudi v nevarnosti za življenje in telo in ne hrani jih z nezdravo hrano in ne 

navajaj jih na nezdravo nevarno življenje. 

5. Če si samozaposlen ali si solastnik podjetja skrbi najprej za razvoj in konkurenčnost podjetja 

in troši le kolikor je to nujno in mogoče. 

Če si delodajalec moraš skrbeti predvsem za dolgoročne interese podjetja in za varnost pri 

delu in stabilnost zaposlitve sodelavcev. 

Če si mezdni delavec, moraš vestno opravljati svoje delo in sodelovati z delodajalcem, ko gre 

za dolgoročne interese podjetja in usodo tudi tvojega delovnega mesta.  

6. Ne glede na politično opredelitev, poslušaj argumente sogovornikov in išči družbeno 

optimalne rešitve. Ne zavrzi in ne zatiraj svobode besede in kritike 

7. Sporočaj drugim le preverjene resnice.  

Ne piši in ne govori neresnic in polresnic. 

8. Vzgajaj svoje otroke tako, da bodo v življenju čimprej in čimbolj odvisni od svojega dela in 

ustvarjalnosti oziroma od samega sebe in bodo lahko na tej podlagi ponosne svobodne 

osebnosti. Dopusti otrokom, da si sami izberejo svojo poklicno pot,  svojo ljubezen in svoj 

način življenja. 

Ne ujčkaj svojih otrok tako, da jim kupiš ali daš vse kar si zaželijo in to brez lastnega dela. Ne 

misli, da moraš otrokom ustvariti bogastvo, da bodo živeli kot bogati rentniki le od dediščine 

in ne vmešavaj se v njihovo izbiro poklica. 

9. Uživaj svobodo podjetniške ustvarjalnosti za svojo samorealizacijo in korist soljudi. 

10. Vsakdo, ki dela in išče rešitve ima pravico do zmote. Če narediš napako ali se zmotiš, si 

dolžan napako popraviti in prizadetim povrniti škodo. 

11. Bodi voznik ali udeleženec prometa samo, če si priseben in strokovno usposobljen voznik. 

Vozi preventivno tako, da ne ogrožaš sebe in soljudi.  

Ne vozi avtomobila ali drugo vozilo in ne hodi po cesti, če si pijan ali omamljen ali bolan. 

12. Ravnaj samo v skladu s svojo vestjo in kodeksi poklicne etike.  
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13. Če si bolan in lahko okužiš soljudi, se obnašaj tako, da svoje bolezni ne prenašaš na druge. 

 
Člani zadruge živijo tako, da dosledno spoštujejo in se zavzemajo za spoštovanje Splošne 
deklaracije človekovih pravic, ki je bila sprejeta 10. decembra 1948 na Generalni skupščini 
Združenih narodov in Evropske konvencije o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin 
ter ustave Republike Slovenije. 
Člani se zavedajo, da so nudile največjo kakovost življenja svojim članom tiste civilizacije, ki 
so spoštovale načelo svobode vesti ter spoštovanja in sožitja oseb z znanstvenim pogledom 
na svet in oseb z religioznim pogledom na svet ali oseb, ki uživajo mešano hrano, 
vegetarijancev in veganov. 
Med člani niso dopustna dejanja nasilnega vsiljevanja svojih pogledov drugim članom. 
Zadruga bo sodelovala z vsemi, ki si prizadevajo za ohranitev in razcvet življenja ljudi in vseh 
živih bitij našega planeta Zemlje. 
 

6. člen 
Cilji: 
Zadruga  ima naslednje cilje: 
- Doseganje visoke kakovosti prebivanja ob zniževanju življenjskih stroškov članov zadruge 

in zmanjševanju poslovnih stroškov članov poslovnih subjektov ob velikih prihrankih 
zaradi uporabe energije sonca in drugih ugodnih vplivih na okolje zato, da se povprečna 
temperatura ozračja ne bo več zviševala oziroma, da se bo sedanja povprečna 
temperatura znižala za vsaj polovico stopinje Celzija. 

- Če bo v naslednjih desetletjih večina svetovnega prebivalstva začela prebivati na 
trajnostni način bo imelo to zelo velik vpliv na dvig kakovosti življenja in na preživetje 
človeštva. Da bo svetovni kapital v tej izjemno veliki in uresničljivi eko naložbi dosegel 
visoke donose in bo zato izgubil interes za vlaganje v fosilne in druge škodljive dejavnosti. 
Zato se tisti člani zadruge, ki v stanovanjski zadrugi združujejo sredstva zato, da pridobijo 
nepremičnino zavzemajo, da se pri vsaki novogradnji ali dograditvi nepremičnin dosega 
tak presežek prihodka nad odhodki, da bo ta projekt zanimiv za vlagatelje kapitala in da 
dobavitelji v skladu s spoštovanjem dohodkovnih odnosov dosegajo najmanj povprečen 
donos na vloženi kapital.  

- Organiziranje bodočih prebivalcev tako, da so v naselju prisotne vse generacije, da so na 
voljo oskrbovana stanovanja in prostori primerni za otroke in ljudje različnih poklicev ter 
socialnih statusov. 

- Ustvariti kakovostne pogoje prebivanja v stanovanjsko poslovnih lesenih zgradbah 
oziroma zgradbah, ki so zgrajene iz lokalnih naravnih materialov tako, da je mogoče delati 
in stanovati v isti zgradbi ali na taki lokaciji, da lahko večina članov družine oziroma 
zaposlenih hodi na delovno mesto, v šolo ali trgovino peš ali s kolesom ali z javnim 
prevoznim sredstvom ali pa večino delovnega oziroma učnega časa dela na domu. 

- Na podlagi unifikacije arhitekturnih rešitev in zelenega programa stanovanjskih enot in 
polne opremljenosti stanovanj ustvariti ugodne pogoje za lahko lokalno in globalno 
mobilnost družin zaradi lokacijske spremembe zaposlitve ali šolanja članov družine. 

- Ustvariti ugodne pogoje za celoletno samooskrbo družin s svežo lastno sonaravno 
pridelano zelenjavo, jagodičjem, sadjem, krompirjem, medom, gobami in drugo eko 
hrano v loži pred bivalnim prostorom, na strehah in stenah zgradbe in na zemljišču okoli 
zgradbe tako, da se za vsakega stanovalca lahko pridela več kot 140 kg zelenjave, 5 kg 
fižola in drugih stročnic v zrnju, 60 kg sadja, 16 kg jagodičja, 20 kg grozdja in 30 kg 
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krompirja torej več kot priporoča Svetovna zdravstvena organizacija. Zgradba poslovnega 
objekta naj omogoči pridelavo vsaj toliko hrane, da se lahko zaposlenim, ki prihajajo na 
delo od drugod nudi kosilo ali malice samo iz sonaravno pridelane hrane.  

- Uveljavljanje dolgoročnih pogodbenih razmerij s člani zadruge, ki so stalni dobavitelji 
sonaravno pridelane hrane in drugih dobrin ter zadružniki, ki sodelujejo z zadrugo pri 
novogradnjah in to na načelih dohodkovnih odnosov oziroma poštene trgovine (fair 
trade) in skupno koriščenje donacij EU in države za organiziranje lokalne oskrbe s hrano. 

- Organizirati lokalno oskrbo družin in zaposlenih s sonaravno pridelano drugo hrano, ki je 
ni mogoče pridelovati v urbanem naselju tako, da zadruga organizira eko pridelavo in 
dostavo mesa, žitaric in druge hrane predvsem pri lokalnih kmetovalcih, ki so člani 
zadruge ter za to dejavnost lahko pridobiva sredstva na podlagi direktiv EU in predpisov 
države. Organizira tudi oskrbo z eko hrano na globalnem nivoju. 

- Organizirati razvojno raziskovalno dejavnost na področju urbanega vrtnarjenja in hitro 
uvajanje novosti v prakso zadružnikov in priskrbeti zadostni tvegani kapital za izumitelje, 
da lahko hitro na svetovnem trgu uveljavijo svoje izvirne trajnostne programe. 

- Sistematično vzgojno izobraževalno delo s člani zadruge in zainteresirane javnosti na 
področju urbanega vrtnarjenja oziroma trajnostnega načina življenja. 

- Zagotavljanje energetske samooskrbe zgradb na podlagi sončnega sevanja s toploto in 
elektriko za vse potrebe zgradb, za hlajenje in rekuperacijo zraka in z  elektriko 
namenjeno osebnim prevoznim sredstvom. Dobava elektrike javnemu energetskemu 
sistemu za pokrivanje dnevne, zlasti večerne, konične porabe ter koriščenje elektrike iz 
javnega omrežja predvsem ponoči oziroma ko ni sonca za oskrbo zgradb in električnih 
vozil. 

- Ustvariti ugodne pogoje za delo partnerjev oziroma delovnih zadružnikov, ki delajo za 
zadrugo ali zadružnike dobavitelje in za njihovo stabilno zaposlitev ter za nagrajevanje v 
odvisnosti od kakovosti njihovega delovanja ob sočasnem nižanju stroškov zadruge. 

- Uveljavljati in organizirati načela krožnega gospodarjenja, ponovne uporabe izdelkov in 
surovin, opuščanje uporabe plastike, ki onesnažuje okolje ter opuščanje navad in 
običajev, ki nepovratno uničujejo okolje ali škoduje zdravju. 

- Organizacija oskrbe članov zadruge s semeni, sadikami, gnojili s sredstvi za ekološko 
neoporečno zaščito rastlinja pred boleznimi in škodljivci, oskrbo z deževnico oziroma 
avtomatsko namakanje rastlinja in oskrba z orodjem, drugimi proizvodi in storitvami ter 
strokovnimi dejavnostmi, ki ustvarjajo pogoje za uspešno urbano eko vrtnarjenje. 

- Organiziranje v stanovanjske partnerske zadruge zainteresiranih novih članov zadruge na 
novih lokacijah z namenom, da zgradijo nove stanovanjsko poslovne zelene zgradbe ali 
naselja, tako, da se pospešeno razvije svetovna mreža istovrstnih zgradb in naselij kar bo 
ustvarilo ugodne pogoje za hitro globalno mobilnost članov zadruge in širitev poslovne 
mreže članov zadruge. 

- Organiziranje ugodnih bančnih kreditov in pridobivanje donacij države in EU za člane, ki 
kupujejo stanovanja ali poslovne objekte oziroma zlasti za lokalne skupnosti, ki oskrbujejo 
zlasti mlado generacijo z najemnimi dostopnimi stanovanji. 

- Organiziranje skupnega nakupa pohištva, bele tehnike, računalnikov, električnih vozil, 
opreme za gospodinjstvo z zelo dolgimi garancijskimi roki, ekološko neoporečnih čistilnih 
sredstev in drugih dobrin zato, da člani zadruge kupujejo dobrine vrhunske kakovosti po 
ugodnih cenah ker prodajalci lahko nudijo zadružnikom popuste na količino. 

- Postopno uveljavljanje stabilne kriptovalute s ciljem, da člani zadruge izbrano valuto 
uporabljajo predvsem za intenzivno medsebojno globalno poslovanje vsak dan 24 ur in si 
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tako drug drugemu povečujejo prihodke. Kriptovaluta mora kotirati na borzi ali je njena 
vrednost vezana na košarico svetovnih valut ali na tržno vrednost nepremičnin, ki 
omogočajo trajnostni način življenja. 

- Spodbujanje in organiziranje medsosedske pomoči in medgeneracijskega sodelovanja, 
družbene solidarnosti in kohezije z organiziranjem prostovoljnih dejavnosti članov in 
drugih deležnikov na podlagi poklicne in starostne raznovrstnosti in kompatibilnih članov 
v posameznih zgradbah in naseljih. 

- Organiziranje sodelovanja s člani zadruge, ki oskrbujejo člane zadruge s sonaravno 
pridelano oziroma sonaravno vzgojeno hrano in drugimi dobrinami tako, da se v skladu s 
potrebami kmetovalcev organizira prostovoljne delovne akcije ali pa delovne počitnice za 
dijake in študente in s tem vpliva na nižanje cen sonaravno pridelane hrane. Organiziranje 
mednarodne menjave dijakov in študentov z organizacijo prostovoljnih delovnih akcij. 

- Organizira letovanja tako, da člani zadruge tudi na dopustu uživajo le sonaravno 
pridelano hrano za čim nižje stroške. 

- Organiziranje skupne uporabe električnih avtomobilov, skuterjev, koles, invalidskih 
vozičkov in drugih vozil in opreme namenjene telesnovzgojni in drugi dejavnosti. 

- Prednostno in trajno zaposlovanje oseb, ki jih zakon o socialnem podjetništvu uvršča med 
najbolj ranljive skupine ljudi na trgu dela. 

- Stabilna zaposlitev partnerjev oziroma delovnih zadružnikov in zaposlenih pri zadružnikih, 
ki so razvojni dobavitelji sonaravno pridelane hrane ali sodelujejo pri novogradnjah. 

- Da stanovalci oziroma družine in poslovni subjekti in delovno aktivni delovni zadružniki 
ter aktivni dobavitelji ter drugi sodelujoči skupno z vizionarskimi inovativnimi voditelji iz 
generacije v generacijo obvladujejo in kontrolirajo zadrugo in da se upokojenim delovnim 
zadružnikom zagotavljajo po upokojitvi zagotavlja z izplačili dobička dodatni prihodek.   

- Proizvodnja ali organiziranje proizvodnje izdelkov in opravljanje storitev, ki so namenjeni 
urbanemu vrtnarjenju in trajnostnemu prebivanju. 

- Trajno poslovanje na podlagi čim večjega donosa na vloženi kapital oziroma dobička, 
povečanja trajnega premoženja zadruge in partnerskih stanovanjskih zadrug ter 
povečevanje njihovega tržnega deleža na svetovnem nivoju. 

- Pospeševanje vsestranske ustvarjalnosti, inovativnosti in tehnično-tehnološkega razvoja 
in strokovnega usposabljanja zadružnikov. 

- Sodelovanje s političnimi organi in civilnimi gibanji ter predlaganje sprememb predpisov v 
korist urbanega vrtnarjenja in trajnostnega načina prebivanja. 

 

2. FIRMA IN SEDEŽ 
 

7. člen 
Firma, sedež, znak, jezik 
Firma je: SULIGREEN, zadruga za trajnostno prebivanje z.o.o.,  
Skrajšana firma zadruge je:  SULIGREEN  z.o.o., 
Sedež družbe je: Kraška ulica 12,  1000 Ljubljana 
Poslovni naslov : Kraška ulica 12, 1000 Ljubljana 
Firma zadruge v angleškem jeziku se glasi: SULIGREEN, Co-operative for Sustainable Living 
Llc.,  
Skrajšana firma v angleškem jeziku je: SULIGREEN Llc. , 
Predsednik zadruge ali upravni odbor lahko s sklepom o kraju sedeža zadruge določita 
drugačen poslovni naslov na katerem zadruga posluje. 
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Zadruga posluje v Sloveniji v slovenskem jeziku. Pri globalni komunikaciji zadruga uporablja 
angleški jezik. 
Partnerske zadruge poslujejo v domačem jeziku, pri mednarodni komunikaciji uporabljajo 
angleški jezik. 
 

3. DEJAVNOSTI  ZADRUGE 
8. člen 

Registrirane dejavnosti  
Glavna dejavnost : F 41.100  Organizacija izvedbe stavbnih projektov 
Druge glavne dejavnosti: N 81.100  Vzdrževanje objektov in hišniška dejavnost 
K 64.200  Dejavnost holdingov 
 
Zadruga opravlja naslednje dejavnosti: 
 
A01.110 Pridelovanje žit (razen riža), stročnic in oljnic 
A01.120 Pridelovanje riža 
A01.130 Pridelovanje zelenjadnic in melon, korenovk in gomoljnic 
A01.140 Pridelovanje sladkornega trsa 
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 
A01.420 Druga govedoreja 
A01.430 Konjereja 
A01.450 Reja drobnice 
A01.460 Prašičereja 
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 
A01.700 Lovstvo 
A02.100 Gojenje gozdov in druge gozdarske dejavnosti 
A02.200 Sečnja 
A02.300 Nabiranje gozdnih dobrin, razen lesa 
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A02.400 Storitve za gozdarstvo 
A03.110 Morsko ribištvo 
A03.120 Sladkovodno ribištvo 
A03.210 Gojenje morskih organizmov 
A03.220 Gojenje sladkovodnih organizmov 
C10.110 Proizvodnja mesa, razen perutninskega 
C10.120 Proizvodnja perutninskega mesa 
C10.130 Proizvodnja mesnih izdelkov 
C10.200 Predelava in konzerviranje rib, rakov in mehkužcev 
C10.310 Predelava in konzerviranje krompirja 

C10.320 Proizvodnja sadnih in zelenjavnih sokov 
C10.390 Druga predelava in konzerviranje sadja in zelenjave 
C10.510 Mlekarstvo in sirarstvo 
C10.520 Proizvodnja sladoleda 
C10.610 Mlinarstvo 
C10.620 Proizvodnja škroba in škrobnih izdelkov 
C10.710 Proizvodnja kruha, svežega peciva in slaščic 
C10.720 Proizvodnja prepečenca in piškotov, proizvodnja trajnega peciva in slaščic 
C10.730 Proizvodnja testenin 
C10.810 Proizvodnja sladkorja 

C10.820 Proizvodnja kakava, čokolade in sladkornih izdelkov 
C10.830 Predelava čaja in kave 
C10.840 Proizvodnja začimb, dišav in drugih dodatkov 
C10.850 Proizvodnja pripravljenih jedi in obrokov 
C10.860 Proizvodnja homogeniziranih in dietetičnih živil 
C10.890 Proizvodnja drugih prehrambenih izdelkov, drugje nerazvrščenih 
C10.910 Proizvodnja krmil 
C10.920 Proizvodnja hrane za hišne živali 
C11.010 Proizvodnja žganih pijač 

C11.020 Proizvodnja vina iz grozdja 

C11.030 Proizvodnja sadnih vin in podobnih fermentiranih pijač 
C11.040 Proizvodnja aromatiziranih vin iz grozdja 
C11.050 Proizvodnja piva 
C11.060 Proizvodnja slada 
C11.070 Proizvodnja brezalkoholnih pijač, mineralnih in drugih stekleničenih vod 
C16.100 Žaganje, skobljanje in impregniranje lesa 
C16.230 Stavbno mizarstvo in tesarstvo 
C16.240 Proizvodnja lesene embalaže 
C16.290 Proizvodnja drugih izdelkov iz lesa, plute, slame in protja 
C18.110 Tiskanje časopisov 

C18.120 Drugo tiskanje 
C18.130 Priprava za tisk in objavo 
C18.140 Knjigoveštvo in sorodne dejavnosti 
C18.200 Razmnoževanje posnetih nosilcev zapisa 
C32.990 Drugje nerazvrščene predelovalne dejavnosti 
C33.110 Popravila kovinskih izdelkov 
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C33.120 Popravila strojev in naprav 
C33.130 Popravila elektronskih in optičnih naprav 
C33.140 Popravila električnih naprav 
C33.150 Popravila in vzdrževanje ladij in čolnov 
C33.170 Popravila in vzdrževanje drugih prevoznih sredstev 
C33.190 Popravila drugih naprav 
D35.119 Druga proizvodnja električne energije 
D35.130 Distribucija električne energije 
D35.140 Trgovanje z električno energijo 
E36.000 Zbiranje, prečiščevanje in distribucija vode 

E37.000 Ravnanje z odplakami 
E38.110 Zbiranje in odvoz nenevarnih odpadkov 
E38.320 Pridobivanje sekundarnih surovin iz ostankov in odpadkov 
E39.000 Saniranje okolja in drugo ravnanje z odpadki 
F41.100 Organizacija izvedbe stavbnih projektov 
F41.200 Gradnja stanovanjskih in nestanovanjskih stavb 
F42.910 Gradnja vodnih objektov 
F42.990 Gradnja drugih objektov nizke gradnje 
F43.110 Rušenje objektov 
F43.120 Zemeljska pripravljalna dela 

F43.130 Testno vrtanje in sondiranje 
F43.210 Inštaliranje električnih napeljav in naprav 
F43.220 Inštaliranje vodovodnih, plinskih in ogrevalnih napeljav in naprav 
F43.290 Drugo inštaliranje pri gradnjah 
F43.310 Fasaderska in štukaterska dela 
F43.320 Vgrajevanje stavbnega pohištva 
F43.330 Oblaganje tal in sten 
F43.341 Steklarska dela 
F43.342 Pleskarska dela 

F43.390 Druga zaključna gradbena dela 

F43.910 Postavljanje ostrešij in krovska dela 
F43.990 Druga specializirana gradbena dela 
G45.200 Vzdrževanje in popravila motornih vozil 

G45.400 
Trgovina, vzdrževanje in popravila motornih koles, trgovina z njihovimi deli in 
opremo 

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 

G46.150 
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 
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G46.220 Trgovina na debelo s cvetjem in rastlinami 
G46.230 Trgovina na debelo z živimi živalmi 
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 
G46.410 Trgovina na debelo s tekstilom 
G46.420 Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo 
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 

G46.470 Trgovina na debelo s pohištvom, preprogami in svetili 
G46.490 Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke porabe 

G46.510 Trgovina na debelo z računalniškimi napravami 
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 
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 

G47.520 

Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z gradbenim materialom, 
kovinskimi izdelki, 
barvami in steklom 

G47.530 
Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s preprogami, talnimi in stenskimi 
oblogami 

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

G47.590 
Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s pohištvom, svetili in drugje  
nerazvrščenimi predmeti za gospodinjstvo 

G47.610 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s knjigami 
G47.621 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s časopisi in revijami 

G47.622 
Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s papirjem in pisalnimi 
potrebščinami 

G47.630 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z glasbenimi in video zapisi 
G47.761 Trgovina na drobno v cvetličarnah 

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

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 
H49.320 Obratovanje taksijev 
H49.410 Cestni tovorni promet 
H49.420 Selitvena dejavnost 

H52.100 Skladiščenje 
H52.210 Spremljajoče storitvene dejavnosti v kopenskem prometu 
H53.200 Druga poštna in kurirska dejavnost 
I55.100 Dejavnost hotelov in podobnih nastanitvenih obratov 
I55.201 Počitniški domovi in letovišča 
I55.202 Turistične kmetije s sobami 
I55.203 Oddajanje zasebnih sob gostom 
I55.204 Planinski domovi in mladinska prenočišča 
I55.209 Druge nastanitve za krajši čas 
I55.300 Dejavnost avtokampov, taborov 

I55.900 Dejavnost dijaških in študentskih domov ter druge nastanitve 
I56.101 Restavracije in gostilne 
I56.102 Okrepčevalnice in podobni obrati 
I56.103 Slaščičarne in kavarne 
I56.104 Začasni gostinski obrati 
I56.105 Turistične kmetije brez sob 
I56.210 Priložnostna priprava in dostava jedi 
I56.290 Druga oskrba z jedmi 
I56.300 Strežba pijač 
J58.110 Izdajanje knjig 
J58.120 Izdajanje imenikov in adresarjev 

J58.130 Izdajanje časopisov 
J58.140 Izdajanje revij in druge periodike 
J58.190 Drugo založništvo 
J58.210 Izdajanje računalniških iger 
J58.290 Drugo izdajanje programja 
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J59.110 Produkcija filmov, video filmov, televizijskih oddaj 
J59.120 Post produkcijske dejavnosti pri izdelavi filmov, video filmov, televizijskih oddaj 
J59.130 Distribucija filmov, video filmov, televizijskih oddaj 
J59.140 Kinematografska dejavnost 
J59.200 Snemanje in izdajanje zvočnih zapisov in muzikalij 
J60.100 Radijska dejavnost 
J60.200 Televizijska dejavnost 
J61.100 Telekomunikacijske dejavnosti po vodih 
J61.200 Brezžične telekomunikacijske dejavnosti 
J61.300 Satelitske telekomunikacijske dejavnosti 

J61.900 Druge telekomunikacijske dejavnosti 
J62.010 Računalniško programiranje 
J62.020 Svetovanje o računalniških napravah in programih 
J62.030 Upravljanje računalniških naprav in sistemov 
J62.090 Druge z informacijsko tehnologijo in računalniškimi storitvami povezane dejavnosti 
J63.110 Obdelava podatkov in s tem povezane dejavnosti 
J63.120 Obratovanje spletnih portalov 
J63.910 Dejavnost tiskovnih agencij 
J63.990 Drugo informiranje 
K64.200 Dejavnost holdingov 

K64.910 Dejavnost finančnega zakupa 
K64.920 Drugo kreditiranje 

K64.990 
Drugje nerazvrščene dejavnosti finančnih storitev, razen zavarovalništva in  
dejavnosti pokojninskih skladov 

K66.190 
Druge pomožne dejavnosti za finančne storitve, razen za zavarovalništvo in 
pokojninske sklade 

K66.210 Vrednotenje tveganja in škode 
K66.220 Dejavnost zavarovalniških agentov 
K66.290 Druge pomožne dejavnosti za zavarovalništvo in pokojninske sklade 
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 
M69.100 Druge pravne dejavnosti 
M69.200 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje 
M70.100 Dejavnost uprav podjetij 
M70.210 Dejavnost stikov z javnostjo 
M70.220 Drugo podjetniško in poslovno svetovanje 
M71.111 Arhitekturno projektiranje 
M71.112 Krajinsko arhitekturno, urbanistično in drugo projektiranje 

M71.129 Druge inženirske dejavnosti in tehnično svetovanje 
M71.200 Tehnično preizkušanje in analiziranje 
M72.110 Raziskovalna in razvojna dejavnost na področju biotehnologije 
M72.190 Raziskovalna in razvojna dejavnost na drugih področjih naravoslovja in tehnologije 
M72.200 Raziskovalna in razvojna dejavnost na področju družboslovja in humanistike 
M73.110 Dejavnost oglaševalskih agencij 
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M73.120 Posredovanje oglaševalskega prostora 
M73.200 Raziskovanje trga in javnega mnenja 
M74.100 Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo 
M74.200 Fotografska dejavnost 
M74.300 Prevajanje in tolmačenje 
M74.900 Drugje nerazvrščene strokovne in tehnične dejavnosti 
M75.000 Veterinarstvo 
N77.110 Dajanje lahkih motornih vozil v najem in zakup 
N77.120 Dajanje tovornjakov v najem in zakup 
N77.210 Dajanje športne opreme v najem in zakup 

N77.220 Dajanje videokaset in plošč v najem 
N77.290 Dajanje drugih izdelkov za široko rabo v najem in zakup 
N77.310 Dajanje kmetijskih strojev in opreme v najem in zakup 
N77.320 Dajanje gradbenih strojev in opreme v najem in zakup 
N77.330 Dajanje pisarniške opreme in računalniških naprav v najem in zakup 
N77.340 Dajanje vodnih plovil v najem in zakup 
N77.350 Dajanje zračnih plovil v najem in zakup 
N77.390 Dajanje drugih strojev, naprav in opredmetenih sredstev v najem in zakup 
N77.400 Dajanje pravic uporabe intelektualne lastnine v zakup, razen avtorsko zaščitenih del 
N78.100 Dejavnost pri iskanju zaposlitve 

N78.200 Posredovanje začasne delovne sile 
N78.300 Druga oskrba s človeškimi viri 
N79.110 Dejavnost potovalnih agencij 
N79.120 Dejavnost organizatorjev potovanj 
N79.900 Rezervacije in druge s potovanji povezane dejavnosti 
N80.100 Varovanje 
N80.200 Nadzorovanje delovanja varovalnih sistemov 
N80.300 Poizvedovalne dejavnosti 
N81.100 Vzdrževanje objektov in hišniška dejavnost 

N81.210 Splošno čiščenje stavb 

N81.220 Drugo čiščenje stavb, industrijskih naprav in opreme 
N81.290 Čiščenje cest in drugo čiščenje 
N81.300 Urejanje in vzdrževanje zelenih površin in okolice 
N82.110 Nudenje celovitih pisarniških storitev 
N82.190 Fotokopiranje, priprava dokumentov in druge posamične pisarniške dejavnosti 
N82.200 Dejavnost klicnih centrov 
N82.300 Organiziranje razstav, sejmov, srečanj 
N82.910 Zbiranje terjatev in ocenjevanje kreditne sposobnosti 
N82.990 Drugje nerazvrščene spremljajoče dejavnosti za poslovanje 
P85.100 Predšolska vzgoja 

P85.200 Osnovnošolsko izobraževanje 
P85.510 Izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje na področju športa in rekreacije 
P85.520 Izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje na področju kulture in umetnosti 
P85.530 Dejavnost vozniških šol 
P85.590 Drugje nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje 
P85.600 Pomožne dejavnosti za izobraževanje 
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Q86.210 Splošna zunajbolnišnična zdravstvena dejavnost 
Q86.220 Specialistična zunajbolnišnična zdravstvena dejavnost 
Q86.230 Zobozdravstvena dejavnost 
Q86.901 Alternativne oblike zdravljenja 
Q86.909 Druge zdravstvene dejavnosti 
Q87.100 Dejavnost nastanitvenih ustanov za bolniško nego 
Q87.300 Dejavnost nastanitvenih ustanov za oskrbo starejših in invalidnih oseb 
Q87.900 Drugo socialno varstvo z nastanitvijo 
Q88.101 Dejavnost invalidskih podjetij 
Q88.109 Drugo socialno varstvo brez nastanitve za starejše in invalidne osebe 

Q88.910 Dnevno varstvo otrok 
Q88.991 Dejavnost humanitarnih in dobrodelnih organizacij 
Q88.999 Drugo drugje nerazvrščeno socialno varstvo brez nastanitve 
R90.010 Umetniško uprizarjanje 
R90.020 Spremljajoče dejavnosti za umetniško uprizarjanje 
R90.030 Umetniško ustvarjanje 
R90.040 Obratovanje objektov za kulturne prireditve 
R91.011 Dejavnost knjižnic 
R91.040 Dejavnost botaničnih in živalskih vrtov, varstvo naravnih vrednot 
R92.002 Prirejanje iger na srečo, razen v igralnicah 

R93.110 Obratovanje športnih objektov 
R93.120 Dejavnost športnih klubov 
R93.130 Obratovanje fitnes objektov 
R93.190 Druge športne dejavnosti 
R93.210 Dejavnost zabaviščnih parkov 
R93.291 Dejavnost marin 
R93.292 Dejavnost smučarskih centrov 
R93.299 Druge nerazvrščene dejavnosti za prosti čas 
S95.110 Popravila in vzdrževanje računalnikov in perifernih enot 

S95.120 Popravila komunikacijskih naprav 

S95.210 Popravila elektronskih naprav za široko rabo 
S95.220 Popravila gospodinjskih in hišnih naprav in opreme 
S95.230 Popravila obutve in usnjene galanterije 
S95.240 Popravila pohištva 
S95.250 Popravila ur in nakita 
S95.290 Popravila drugih osebnih ali gospodinjskih izdelkov 
S96.010 Dejavnost pralnic in kemičnih čistilnic 
S96.021 Frizerska dejavnost 
S96.022 Kozmetična in pedikerska dejavnost 
S96.030 Pogrebna dejavnost 

S96.040 Dejavnosti za nego telesa 
S96.090 Druge storitvene dejavnosti, drugje nerazvrščene 
T97.000 Dejavnost gospodinjstev z zaposlenim hišnim osebjem 
T98.100 Raznovrstna proizvodnja dobrin v gospodinjstvih za lastno rabo 
T98.200 Raznovrstna proizvodnja storitev v gospodinjstvih za lastno rabo 
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9. člen 

Dodatne dejavnosti  
Zadruga lahko opravlja v okviru dejavnosti iz prejšnjega člena tudi vse druge posle, ki so 
potrebni za njen obstoj in za opravljanje registriranih dejavnosti, ne pomenijo pa 
neposrednega opravljanja dejavnosti, tako npr.: pridobivanje nepremičnin, ustanavljanje 
podružnic in hčerinskih zadrug ali družb doma in v tujini, kapitalsko udeležbo v drugih 
družbah itd.. 
 

10. člen 
Organiziranje etažnih lastnikov  
Člani, ki so lastniki stanovanj in poslovnih prostorov v bodočih ali obstoječih 
večstanovanjskih oziroma poslovnih zgradbah ali naselju eno ali več stanovanjskih vrstnih ali 
atrijskih hiš, skrbijo za organiziranje lastnikov v skladu z določbami stanovanjskega zakona 
ob sklepanju pogodbe o medsebojnih razmerjih etažnih lastnikov, hišnemu redu, organizaciji 
zbora lastnikov, izbora nadzornega odbora  in izbora upravnika. Praviloma lastniki 
organizirajo za svoje naselje neprofitno stanovanjsko zadrugo v kateri se odločitve 
sprejemajo v skladu z določbami stanovanjskega zakona glede organiziranja etažnih 
lastnikov. 
Člani, ki so lastniki etažnih enot ali hiš strnjenega naselja, predlagajo zboru lastnikov take 
določbe v pogodbi o medsebojnih razmerjih in hišnem redu ter glede opravljanja dejavnosti 
v stanovanjih, da se omogoči delo na domu in vse dejavnosti, ki so pogoj za samooskrbo 
etažnih lastnikov s sonaravno pridelano zelenjavo, jagodičjem in sadjem in samooskrba z 
električno in toplotno energijo v, na in okoli zgradbe, ki jo upravljajo etažni lastniki. 
Zadruga bo preko svojih članov vplivala tudi na pogodbena razmerja, ki jih za skupne 
dejavnosti sklepajo etažni lastniki večjega števila zgradb s ciljem, da se v celotnem naselju 
ustvari ugodne pogoje za trajnostni način prebivanja s poudarkom na samooskrbi etažnih 
lastnikov z zdravo, svežo sonaravno pridelano hrano in samooskrbo s sončno energijo. 
Praviloma se bo gradilo, za naselja ali večja naselja, skupne sončne toplovodne in električne 
elektrarne, tudi s skupnimi hranilniki elektrike in skupne toplovodne ogrevalne sisteme, z 
uporabo energije sonce in velike skupne shranjevalnike toplote v zemljino ter skupne  eko-
čistilne naprave ali zadrževalnike deževnice ali drugo opremo, če bo to ekonomično in varno. 
Ta zadruga bo sodelovala pri ustanovitvi partnerskih neprofitnih zadrug, zato, da bodo pri 
njej naročale gradnje ali dograditve zgradb v skladu s franšizo Suligreen Sustainable Living.   
Zadruga bo z organi odločanja etažnih lastnikov sodelovala tako, da se bodo praviloma 
sočasno organizirala srečanja zbora etažnih lastnikov in članov zadruge.  
Poslovodni organ zadruge bo z upravnikom/ki zgradb usklajeval dejavnosti v skladu z načrti 
zadruge in načrti etažnih lastnikov. 
 

11. člen 
Dejavnosti zadruge 
Zadruga bo delovala na področjih socialnega varstva, družinskega varstva, varstva in oskrbe 
invalidov in ostarelih oseb, znanosti, raziskovanja izobraževanja in vzgoje, zagotavljanja in 
organiziranja prostovoljnega in mladinskega dela, varstva in promocije zdravja, zagotavljanja 
socialne vključenosti, spodbujanja zaposlovanja in poklicnega usposabljanja brezposelnih, 
nudenja ugodnih pogojev za začetek delovanja novih inovativnih podjetij, nudenja zaposlitve 
ranljivim skupinam oseb, ekološke samooskrbne pridelave zelenjave in sadja ter 
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organiziranja ekološke proizvodnje hrane za potrebe članov zadruge, ohranjanja narave 
urejanja in varstva okolja in zaščite živali, uporabe obnovljivih virov energije in razvoja 
zelene ekonomije, socialnega turizma, pravične trgovine, kulture, amaterskega športa in 
telesne kulture, reševanja in zaščite, razvoja lokalne skupnosti in podpornih storitev. 
Zadruga bo opravljala tudi druge dejavnosti z namenom zaposlovanja najbolj ranljivih skupin 
na trgu dela oziroma prikrajšane delavce, resno prikrajšane delavce in invalide. 
Ta zadruga bo v okviru ene poslovno stanovanjske zgradbe ali strnjenega naselja  in s 
sodelovanjem z drugimi stanovanjskimi istovrstnimi naselji, opravljala sama s svojimi 
zaposlenimi delovnimi zadružniki ali z organiziranjem članov zadruge naslednje dejavnosti: 
- Organiziranje skupin članov, ki bi si v skladu s svojimi potrebami zgradili nove zgradbe ali 

pa dogradili obstoječe zgradbe tako, da bodo lahko uresničevali cilje te zadruge na način, 
ki najbolj ustreza njihovim potrebam in se bodo za večja naselja organizirali v neprofitne 
zadruge. 

- Zbiranje finančnih sredstev za potrebe marketinga in organiziranja članov kot 
investitorjev novih zgradb in naselij. Organiziranje internega trga kapitala za prostovoljne 
deleže. 

- Sistematična vzgojno izobraževalna dejavnost na področju urbanega vrtnarjenja in 
usmerjanje dejavnosti članov skozi 12 mesecev vsakega leta. Prodaja in obravnava 
literature o urbanem vrtnarjenju. Strokovno usposabljanje bo prilagojeno lokalnim 
klimatskim in drugim pogojem. 

- Organizirano pravočasno načrtovanje vseh dejavnosti s ciljem, da člani prevzamejo 
naročena biosemena, biosadike, gnojila in druge dobrine, ki se jih potrebuje za urbano 
vrtnarjenje, pravočasno, da so vrhunske kakovosti in po ugodnih cenah. 

- Organiziranje skupnih akcij in skrb za tako opremljenost vrtov, da bodo škodljivi 
vremenski pojavi čimmanj prizadeli rastline tako zmrzal, hude vročine, močan veter, 
požari, toča, dolgotrajne suše ali huda deževja itd. 

- Zalivanje rastlin z deževnico, reciklirano in drugo vodo praviloma na avtomatizirani način. 
- Oskrba skupnih dreves, čebelnjaka, prezimovališča za sredozemske rastline in drugih 

skupnih dejavnosti in prostorov 
- Organiziranje lokalnih in mednarodnih prostovoljnih akcij članov zadruge pri skupnih 

dejavnostih okoli zgradb in pri članih zadruge lokalnih kmetovalcih ali pri pogozdovanju, 
saditvi medonosnih rastlin in saditvi sadnega drevja v urbanih sredinah. 

- Organiziranje souporabe električnih avtomobilov, skuterjev in koles, ter opreme za prosti 
čas. 

- Organiziranje telesnovzgojne dejavnosti, skrb za urejenost igrišč in igral. 
- Organiziranje preživljanja počitnic tako, da se tudi v tem času uživa predvsem eko hrano. 

Mednarodna izmenjava hiš in stanovanj v času dopustov. 
- Organiziranje oskrbe stanovalcev, ki si sami ne kuhajo in stanovalcev v oskrbovanih 

stanovanjih ter zaposlenih z malicami in obroki iz sonaravno pridelanih živil. 
- Organizacija oskrbe vrtov in rastlin članov zadruge, ki začasno ne morejo skrbeti za svoje 

vrtove, ki sami oskrbe vrtov ne zmorejo, ker nimajo časa ali ne znajo oskrbovati svoj vrt. 
- Organizacija negovalne, zdravstvene, fizioterapevtske in druge gospodinjske oskrbe 

invalidnih, ostarelih in bolnih oseb v skladu s standardi oskrbovanih stanovanj. 
- Organiziranje medsosedskega in medgeneracijskega sodelovanja ter pomoči pri 

solidarnostnih dejavnosti. 
- Opravljanje vloge podjetniškega inkubatorja za nova inovativna podjetja in za nova 

socialna podjetja ter izvajanje podpornih storitev za socialna podjetja. 
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- Organiziranje razprave in predstavitev inovativnih zelenih novih proizvodnih in 
storitvenih programov poslovnih subjektov članov zadruge in testiranje novosti s strani 
članov zadruge. 

- Čebelarstvo in gojenje medonosnih dreves in rastlin tako, da so čebele, čmrlji in drugi 
opraševalci od zgodnje pomladi do pozne jeseni preskrbljeni z bogato medonosno pašo. 

- Vzgoja drugih koristnih živali, ki se jih lahko redi v urbani sredini. 
- Tako organiziranje sestava stanovalcev posamezne večstanovanjsko poslovne zgradbe ali 

naselja, da so v vsakem naselju zastopani ljudje zelo različnih poklicev, znanj, starosti in 
kultur tako, da lahko drug drugega bogatijo in dopolnjujejo. Skrb za uravnoteženo 
razmerje med mlado šolajočo se generacijo, delovno aktivno populacijo in ostarelimi. 
Skrb za urbano vrtnarjenje bo ležala predvsem na upokojenih ter dijakih manj pa na 
delovno aktivni generaciji. 

- Skrb za zelo hiter mednarodni razvoj zadruge zato, da se bo na podlagi unificiranega 
načina prebivanja in opremljenosti stanovanj z opremo ter enakovrstnimi vrtovi ustvarilo 
boljše pogoje za mobilnost članov družin na nove lokacije v skladu z zahtevami razvoja 
podjetij ali študija ali menjave lokacije zaposlitve. 

- Organiziranje notranjega trga menjave ter nakupa in prodaje etažnih stanovanj, hiš in 
poslovnih prostorov med člani zadruge na mednarodnem nivoju.  

- Uveljavljanje prednostne pravice med člani zadruge pri prodaji ali oddajanju v najem 
stanovanj in poslovnih prostorov in organiziranje globalnega trga ponudbe in 
povpraševanja po lastniških in najemnih stanovanjih oziroma hišah. 

- Organiziranje skupne nabave pohištva, bele tehnike in vse druge opreme za stanovanja 
in za urbano vrtnarjenje ter gnojil, zaščitnih sredstev in drugega tako, da se nabavlja le 
dobrine visoke ekološko ustrezne kakovosti in z dolgimi garancijskimi roki pod ugodnimi 
pogoji ali količinskimi popusti. 

- Organiziranje intenzivnega medkulturnega mednarodnega sožitja in izmenjave otrok, 
dijakov in študentov med družinami članov zadruge na svetovnem nivoju. 

- Razvoj in proizvodnja proizvodov in opravljanja storitev, ki so namenjeni trajnostnemu 
prebivanju oziroma urbanemu vrtnarjenju. 

- Vzdrževanje in urejanje dejavnosti v skupnih namenskih prostorih, ki so v nerazdelni 
solastnini etažnih lastnikov ali v lastnini ali v najemu te zadruge in sicer: 
 Restavracija z eko hrano in trgovina z eko dobrinami, 
 Predavalnica namenjena izobraževanju in prebiranju literature, sestajanju članov 

zadruge, predstavitvam inovativnih projektov, sprejemom in kulturnim ter 
prazničnim prireditvam, 

 Visoko zmogljiva pralnica, sušilnica in likalnica, 
 Delavnica z orodji in stroji ter orodjem namenjeno vrtnarjenju, 
 Drvarnica s prostorom in opremo za pripravo drv za žare, 
 Telovadnica z fitnes opremo ter finsko in turško savno in jacuzzijem ter v skladu z 

možnostmi z bazenom,  
 Lastna biološka čistilna naprava in skupno kompostiranje biomase, 

- Sodelovanje s politiki tako, da se predlaga in zagovarja ter uveljavlja predpise, ki 
ustrezajo sonaravnemu in samooskrbnemu trajnostnemu načinu življenja članov 
zadruge. 

 
 
4. ODGOVORNOST IN OBVEZNI TER PROSTOVOLJNI DELEŽI 
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12. člen 

Odgovornost za obveznosti 
Zadruga odgovarja za svoje obveznosti z vsem svojim premoženjem.  
Če je nad zadrugo uveden stečaj, člani zadruge za obveznosti zadruge odgovarjajo samo z 
vrednostjo prevzetih obveznih in prostovoljnih deležev. Prejšnji člani oziroma njihovi 
univerzalni pravni nasledniki odgovarjajo sorazmerno s številom njihovih deležev tako kot to 
določata 2. in 3. odstavek 40. člena Zakona o zadrugah. 
Deležev se ne sme vpisati ali vplačati izpod nominalne vrednosti. 
 

13. člen 
Premoženje zadruge 
Premoženje zadruge sestavljajo stvari, pravice in denar. 
Viri zadružnega premoženja so obvezni in prostovoljni deleži članov, članarina, rezerve in 
skladi, prihodki od prodaje proizvodov in storitev, donacije in drugi viri, ki jih pridobi 
zadruga. 
Zadružno premoženje je lastnina zadruge, za katero se uporabljajo predpisi o lastninski 
pravici. 
Deleže lahko zadruga ob soglasju občnega zbora ali na podlagi pisnega soglasja imetnika 
deleža uporabi za jamstva pri običajnih transakcijah s kreditnimi institucijami. 
Zadruga lahko izdaja vrednostne papirje ali organizira tudi delno poslovanje z izbrano 
kriptovaluto v skladu z zakonom. 
Vse članarine se plačuje do 25. v mesecu za prihodnji - naslednji mesec vnaprej. Sledilci 
plačujejo prispevek enkrat na leto.  
 

14. člen 
Kapital zadruge 
Kapital zadruge sestavljajo obvezni in prostovoljni deleži, kapitalske rezerve, rezerve iz 
dobička, ki so zakonske oziroma obvezne rezerve in rezerve iz  dobička oziroma druge 
rezerve iz dobička iz katerih se lahko ustanovijo prostovoljni skladi ter presežek iz 
prevrednotenja, preneseni čisti poslovni izid ali prenesena čista izguba in nerazporejeni čisti 
dobiček ali izguba preteklega poslovnega leta. 
Osnovni kapital sestavljajo nominalne vrednosti obveznih in prostovoljnih deležev. 
Ta pravila dovoljujejo, da se z vplačilom novih deležev osnovni kapital lahko poveča do 
vrednosti 100.000.000.000,00 evrov (sto milijard evrov) ne da bi o povečanju kapitala občni 
zbor sprejemal posebne sklepe. O delnih vpisih in vplačilih osnovnega kapitala odloča 
upravni odbor oziroma predsednik zadruge tako, da sprejema sklepe o dovolitvi vpisa in 
vplačila novih deležev. Vrednost premije določata predsednik zadruge oziroma po izvolitvi 
upravni odbor. 
Kapital zadruge je odvisen od števila vpisanih in vplačanih deležev. Ker lahko član izstopi iz 
zadruge in mu zadruga njegov kapital izplača je zadružni kapital spremenljiv. 
Kapital zadruge pripada zadružnikom sorazmerno z vplačanimi obveznimi in prostovoljnimi 
deleži.  
Obvezne ali prostovoljne deleže se lahko vplača, v skladu s 36. členom Zakona o zadrugah, 
tudi s stvarmi in pravicami, ki jih zadruga potrebuje za opravljanje svoje dejavnosti, če se 
vrednost stvari ali pravic lahko ovrednoti z denarno vrednostjo v evrih ali kriptovaluti. Zelo 
primerni stvarni vložki bodo predvsem gradbena zemljišča, kmetijska zemljišča in gozdovi. 
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Nominalna vrednost deležev se lahko s sklepom občnega zbora in pravil poveča z združitvijo 
deležev ali zmanjša z razdelitvijo deležev. 
 

15. člen 
Vplačila deležev in potrdilo o deležih 
Deleži  se vedno vplačajo v celoti v roku 14 dni po prejetju sklepa o sprejemu v članstvo 
oziroma sklepa s katerim se zadružniku dovoli vplačilo novih deležev razen, če so v pristopni 
izjavi predlagani in s strani zadruge dogovorjeni drugačni roki ali če ta pravila to urejajo za 
dobavitelje in druge drugače. Delno vplačilo enega deleža ni mogoče. Partnerji oziroma 
delovni zadružniki lahko obvezne deleže vplačujejo največ 10 let. 
Materialne in članske pravice uresničujejo zadružniki samo na podlagi vplačanih deležev.  
Denarni vložki se vplačajo na bančni račun zadruge z navedbo, da gre za vplačilo obveznega 
ali prostovoljnega deleža. 
Ob popolnem vplačilu obveznega deleža oziroma večjega števila deležev mora zadruga izdati 
članu pisno potrdilo. Pisne izjave o vpisu obveznih deležev in izjave o izstopu iz zadruge 
mora zadruga trajno hraniti kot poslovne listine. 
 

16. člen 
Denarna vplačila deležev in zamudne obresti 
Vsa denarna plačila deležev se izvedejo v evrih, lahko pa tudi v kriptovaluti, če tako odloči 
upravni odbor. 
Upravni odbor lahko zadružniku, ki je v zamudi s plačilom, določi s priporočeno pošto ali s 
prevzemom poziva s podpisom dodatni plačilni rok, ki pa ne sme biti krajši od 30 (trideset) 
dni in ne daljši od 90 (devetdeset) dni. V času zamude z vplačilom dolgovanega zneska se 
zamudnikom obračunavajo zakonite zamudne obresti.  Obresti začno teči od dneva, ko je bil 
član pisno opomnjen k plačilu. 
Vplačane zamudne obresti gredo v kapitalske rezerve zadruge. 
Zadružnika, ki je v zamudi z vplačilom deleža, lahko upravni odbor izključi iz zadruge. 
 

17. člen 
Dolžnost plačila vpisanega deleža 
Zadružnik ima pravico kupnino za svoj vpisani delež plačati predčasno. 
Zadružnik ne more biti oproščen vplačila vpisanega deleža niti ne more pobotati svoje 
terjatve do zadruge z zahtevkom zadruge za vplačilo vpisanega deleža. 
 

18. člen 
Ocenjevanje vrednosti deležev plačanih s stvarmi ali pravicami in izročitev stvarnih vložkov 
Cenilca stvarnega vložka določi predsednik zadruge oziroma direktor. Cenitev plača 
zadružnik, če je to njen interes pa lahko tudi zadruga. 
Na podlagi cenilnega zapisnika enega ali večih strokovnjakov oceni upravni odbor oziroma 
predsednik vrednosti stvari ali pravic na podlagi katerih zadružnik pridobi deleže. 
Predsednik oziroma direktor pozove zadružnika, ko je v zadrugo sprejet, da mu izroči stvarne 
vložke ob vpisu deležev oziroma v roku, ki ga določi. 
 

19. člen 
Člani lastniki nepremičnine, najemniki, članarina in združevanje sredstev za novogradnje 
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Člani zadruge so lastniki nepremičnine ali najemniki stanovanj in poslovnih prostorov v 
samostojnih zgradbah ali zgradbah v katerih etažni lastniki dopuščajo in omogočajo urbano 
samooskrbo prebivalcev s sonaravno pridelano zelenjavo, jagodičjem in sadjem in se 
organizirani v to zadrugo oskrbujejo z drugo sonaravno pridelano hrano, ki jo dobavljajo 
predvsem člani zadruge lokalni kmetovalci. 
Nosilec članskih pravic je lastnik ali najemnik stanovanja ali poslovnega prostora, ki lahko za 
zastopanje svojih interesov pooblasti drugo osebo in o tem obvesti zadrugo po elektronski 
pošti. 
Člani lastniki samostojnih zgradb in etažni lastniki ter najemniki nepremičnin plačajo vsak 
mesec do 25. v mesecu članarino za naslednji mesec kot jo določi občni zbor za vsako 
naselje, hišo ali poslovni prostor posebej. S sredstvi zbranimi s članarino se pokriva tiste 
stroške dejavnosti zadruge, ki jih koristijo vsi uporabniki nepremičnin na konkretni lokaciji 
oziroma naselju. 
Članarina pokriva predvsem stroške oskrbe z elektriko, toploto, hladino, rekuperecijo zraka, 
vodo, odvajanje odplak in odvoza odpadkov, vzdrževanja skupnih prostorov, površin okoli 
zgradb, skupnih dreves, avtomatskega namakanja z deževnico, hišniških storitev, rezervnega 
sklada, zavarovanj, financiranja, oskrbe članov z lokalno ekološko pridelano hrano, 
informiranja in usposabljanja članov, režije zadruge in stroške drugih dobrin, ki so jih deležni 
vsi člani zadruge.  
Predsednik oziroma upravni odbor za novogradnje ali dograditve zgradb na vsaki ločeni 
lokaciji določa višino kapitala, ki ga morajo v zadrugo vložiti člani – soinvestitorji zato, da se 
pokriva stroške franšize »Suligreen Sustainable Living», nakupa gradbenih zemljišč ali 
gradbenih pravic oziroma nepremičnin, organiziranja ustrezne socialne strukture 
stanovalcev, stroške projektiranja, da se uredi plačilo potrebnih analiz in raziskav, 
komunalnega prispevka in druge stroške, ki so potrebni za pridobitev gradbenega dovoljenja 
ter režijo zadruge predno se pridobi gradbeno dovoljenje in se pokrije vse stroške gradnje 
do pridobitve uporabnega dovoljenja in vpisa nepremičnine v uradne evidence. 
 

20. člen 
Zaposlovanje ranljivih skupin oseb 
Zadruga bo v skladu z zakoni in možnostmi zaposlovala invalide, brezposelne osebe, če so 
brezposelne zadnjih 24 mesecev oziroma dolgotrajno brezposelne osebe, iskalce prve 
zaposlitve, brezposelne osebe nad 55 let starosti in vse druge brezposelne osebe, ki so 
pripravljeni in sposobni dobro opravljati delovne naloge. 
 

21. člen 
Prostovoljci 
Zadruga bo občasno vključevala v svoje dejavnosti tudi prostovoljce. Prostovoljci imajo 
pravico do udeležbe v vseh programih usposabljanja potrebnih za opravljanje dela, pravico 
do nadomestila vseh stroškov povezanih z delom ter pravico do nagrade skladno z zakonom, 
ki ureja prostovoljno delo. 
 

22. člen 
Obvezni deleži in statusi partnerjev 
Novo zaposlene v zadrugi, se lahko povabi med partnerje oziroma sodelavce ali člane 
delovne zadružnike po opravljeni preizkusni dobi, ki ne sme trajati več kot eno leto. 
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Zadruga z novo zaposlenimi, ki jih še ne pozna, sklene najprej pogodbo o delovnem razmerju 
za določen čas. Tistega, ki ga zadruga pozna lahko povabi, da postane partner oziroma 
sodelavec ali član delovni zadružnik tako, da takoj sklene pogodbo o delovnem razmerju za 
nedoločen čas. 
Status partnerja pridobijo tudi funkcionarji zadruge, ki niso v delovnem razmerju in zunanji 
sodelavci, inovatorji, avtorji, svetovalci in drugi, ki delajo za zadrugo, če jih med partnerje 
povabi upravni odbor oziroma predsednik in določi število minimalnega števila obveznih 
deležev, ki jih morajo pridobiti. 
Na predlog predsednika upravni odbor do izvolitve upravnega odbora pa sam predsednik 
zadruge, s sklepom povabi nove zaposlene v zadrugi ali od nje odvisni ali sodelujoči 
organizaciji ali delajo za zadružnika dobavitelja, da podpišejo vpisno izjavo z določbami o 
enkratnem ali večkratnem vpisu in vplačilu minimalnega števila obveznih deležev.  
Obveza vpisa in vplačila obveznih deležev, roki vplačila in število obveznih deležev so tudi 
obvezna sestavina pogodb o zaposlitvi za nedoločen čas ali pogodb o delu oziroma 
sodelovanju z zunanjimi sodelavci, ki z zadrugo s statusom partnerja sodelujejo dolgoročno. 
Višina minimalnega zneska vrednosti obveznih deležev,  ustreza višini dvanajstmesečne čiste 
neto plače ali drugih prejemkov osebe zaposlene v zadrugi ali drugih odvisnih ali sodelujočih 
družbah ali organizacijah. 
Če upravni odbor sklene, da kandidat za člana izpolnjuje pogoje za vključitev med člane 
sodelavce mu določi, da mora najkasneje v roku desetih let vplačati obvezne deleže.  
Zadruga lahko dá novemu članu sodelavcu posojilo ali mu nudi jamstvo za posojilo s katerim 
takoj ko izpolni pogoje za pridobitev statusa partnerja vplača minimalno število obveznih 
deležev. 
Upravni odbor pri sprejemu sklepa o vpisu novih obveznih deležev partnerjev oziroma 
članov delovnih zadružnikov in vrednosti obveznih deležev upošteva skupno delovno dobo 
vpisnika obveznih deležev.  
Partner oziroma član delovni zadružnik plačuje obvezne deleže po nominalni vrednosti 50 
evrov za en obvezni delež. Plača tudi premijo. Pri določitvi višine premije se upošteva skupna 
delovna doba delovnega zadružnika. Upošteva se knjigovodsko vrednost kapitala po stanju 
31.12. preteklega poslovnega leta. Vrednost kapitala, ki presega vrednost osnovnega 
kapitala se razdeli na 40 delov. Partner oziroma delovni zadružnik poleg nominalne 
vrednosti obveznega deleža vpiše tudi premijo, katere vrednost odgovarja njegovi skupni 
delovni dobi tako, da tisti, ki ima eno leto delovne dobe plača le eno štiridesetino 
knjigovodske vrednosti razlike med vrednostjo kapitala in osnovnega kapitala. Tisti z več leti 
vpiše premijo sorazmerno s svojimi doseženimi skupnimi leti delovne dobe. Če partner 
oziroma član delovni zadružnik vpiše minimalno število obveznih deležev in jih plačuje več 
let velja opcijsko pravilo, da vsa leta plačuje premijo kakršno je plačeval ko je plačal prvi 
obrok plačila za obvezne deleže. 
Partnerji ne plačujejo članarine. 
Upravni odbor oziroma predsednik določita status partnerjev.  
Naziv partner manager lahko pridobijo ustanovitelji in osebe, ki opravljajo poslovodne 
vodilne in vodstvene funkcije v zadrugi ali v sodelujoči organizaciji in se uspešno odgovorno 
in avtonomno zavzemajo za trajnostni način življenja. 
Naziv starejši partner ali senior partner lahko pridobi oseba, ki je že dala znaten doprinos k 
razvoju zadruge s svojim inovativnim strokovnim delovanjem ali avtorskimi deli na področju 
trajnostnega načina življenja. 
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Naziv partner lahko pridobi oseba, ki kakovostno opravlja dela in naloge delovnega mesta in 
se aktivno zavzema za uveljavljanje trajnostnega načina življenja. 
Naziv mlajši partner ali junior partner pridobi oseba, ki se še uvaja v delo za zadrugo in še 
ne more samostojno opravljati del in nalog delovnega mesta. 
 

23. člen 
Prenehanje aktivnega sodelovanja z zadrugo 
Če partnerju oziroma članu delovnemu zadružniku preneha delovno razmerje v zadrugi ali 
odvisni organizaciji ali  organizaciji, ki z zadrugo sodeluje ali pri članu dobavitelju oziroma mu 
preneha pogodba o sodelovanju ali če preneha opravljati vlogo predsednika zadruge, člana 
upravnega ali nadzornega odbora, direktorja, prokurista ali vodilnega delavca, je dolžan 
najkasneje trideset dni po prenehanju delovnega ali funkcijskega razmerja z zadrugo, poslati 
pisno izjavo o izstopu iz zadruge z obveznimi deleži. Obvezne deleže lahko spremeni v 
prostovoljne deleže s pisno izjavo. Če tega ne stori, ga upravni odbor lahko iz zadruge z 
obveznimi deleži izključi, njegove obvezne deleže pa spremeni v prostovoljne deleže. 
Partnerji, ki so prenehali delati za partnersko zadrugo imajo pravico, da za en obvezni delež, 
ki ga imajo v partnerski zadrugi pridobijo en prostovoljni delež zadruge SULIGREEN z.o.o. 
Ljubljana tako, da se sredstva, ki jih partner pridobi ob izplačilu kapitala uporabi za nakup 
prostovoljnih deležev v SULIGREEN z.o.o. Ljubljana po vrednosti prostovoljnih deležev iz 
zadnje bilance stanja z dne 31.12. preteklega poslovnega leta. 
 

24. člen 
Člani dobavitelji in  dogovori o sodelovanju 
Člani dobavitelji so pravne ali fizične osebe, ki delujejo na razvojno raziskovalnem področju 
in so inovatorji ali avtorji ali soavtorji ali sodelujejo pri novogradnjah ali so redni dobavitelji 
predvsem lokalno pridelane eko-hrane ali so globalni dobavitelji eko hrane, storitev in 
drugih dobrin in sklenejo z zadrugo dogovor o dolgoročnem sodelovanju.  
Dogovori o sodelovanju uveljavljajo načela dohodkovnih odnosov oziroma pravične trgovine 
tako, da se dobaviteljem ustvarja pogoje za stabilno in varno poslovanje na podlagi 
dogovorjenega odkupa pravočasno naročenih proizvodov in storitev po cenah, ki pokrivajo 
njihove upravičene stroške plus dobiček potreben za pokrivanje stroškov kapitala in razvoj 
dejavnosti tako, da dosegajo letno bruto dobiček na svoj vloženi kapital najmanj v višini 
povprečnih dolgoročnih donosov na kapital. Članom zadruge, ki njihove izdelke in storitve 
kupujejo taka ureditev nudi varno, zanesljivo in kakovostno oskrbo s sonaravno pridelano 
hrano in drugimi storitvami ali dobrinami po cenah, ki so nižje in praviloma ne presegajo 
maloprodajne cene istovrstnih konvencionalno neekološko pridelanih proizvodov oziroma 
dobrin. 

Zadruga pri izboru dobaviteljev upošteva naslednje kriterije: 
1. Funkcionalna kakovost, izvirnost in pravna zaščita intelektualne lastnine 

2. Trajnost, reciklabilnost in dolžina garancijskih rokov ter poslovna solidnost 

3. Cena, plačilni roki ter zavarovanje odgovornosti 

4. Članstvo v zadrugi in vplačilo kapitala v nakup obveznih deležev  

 

Člani dobavitelji imajo prednostno pravico pri pridobivanju naročil, ki traja 14 dni. 
Tisti dobavitelji, ki prvi vplačajo kapital s pridobitvijo obveznih deležev imajo prednost  pri 
dobavah za projekte pred tistimi, ki se včlanijo v zadrugo kasneje. 
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Zadruga dodeljuje naročila tistim članom dobaviteljem, ki se prvi po vrstnem redu vključijo v 
zadrugo. Če ti ne zmorejo izpolnjevati naročil, potem zadruga dodeli delo dobaviteljem, ki so 
se v zadrugo včlanili kasneje.  
 
5. ČLANSTVO  

25. člen 
Sprejem v članstvo 
Podlaga za sprejem v članstvo je datirana pisna pristopna izjava, iz katere izhaja, da je 
podpisnik seznanjen s pravicami, obveznostmi in odgovornostmi, ki jih določajo zakoni in ta 
zadružna pravila. Pristopno izjavo se podpiše v dveh izvodih. Če se vlaga stvarni vložek ali če 
gre za posebne pravice in obveznosti se mora bodoči član glede teh vprašanj dogovoriti s 
poslovodstvom in vsa taka vprašanja navesti v pristopni izjavi. 
Pristopna izjava mora vsebovati število in skupno nominalno vrednost obveznih oziroma 
prostovoljnih deležev ter podatke o morebitnih posebnih pravicah in odgovornostih člana. 
O sprejemu zadružnika, njegovih pravicah in obveznostih odloča predsednik zadruge, po 
imenovanju upravnega odbora pa upravni odbor najkasneje v roku 60 dni od dneva prejetja 
pristopne izjave. 
Članstvo nastane z dnem, ko predsednik oziroma upravni odbor sprejme sklep o sprejemu 
pristopne izjave. Zadruga mora najpozneje v 60. dneh z elektronsko pošto ali  pisno proti 
podpisu ali s priporočeno pošto obvestiti podpisnika pristopne izjave, če je sprejet in s 
katerim dnem je sprejet v članstvo.  Če v rokih iz prejšnjega odstavka zadruga ni obvestila 
podpisnika izjave o svoji odločitvi, se šteje, da je pristopna izjava zavrnjena. Oseba, ki je 
zaprosila za sprejem v članstvo ali želi vpisati dodatne deleže, se na sklep upravnega odbora 
oziroma predsednika nima pravice pritožiti na občni zbor zadruge oziroma sodišče. 
Člani zadruge lahko vpisujejo in vplačujejo dodatne obvezne oziroma prostovoljne deleže 
tako, da izpolnijo dodatno pristopno izjavo. Upravni odbor ali predsednik zadruge s sklepom 
dovoli dodatna vplačila deležev ali pa jih zavrne v skladu z določbami tega člena.  
 

26. člen 
Prenos članstva na drugo osebo 
Pri prenosu deležev se upošteva določbe 39.b člena Zakona o zadrugah. 
Član zadruge lahko razpolaga s svojimi obveznimi deleži, ki presegajo število minimalnih 
obveznih deležev na podlagi spoštovanja teh pravil. Član svobodno prenaša svoje obvezne 
deleže na družinske člane, prijatelje in znance, ki se želijo vključiti v zadrugo.  
Prednostno pravico, ki traja 14 dni, do nakupa obveznih deležev pa imajo člani zadruge. 
Prodajalec sme tretji osebi prodati deleže samo po ceni, ki je enaka ali nižja kot jo je ponudil 
drugim članom zadruge. 
Član, ki želi svoje obvezne deleže prenesti na drugo osebo, ki ima ali lahko pridobi status 
zadružnika, mora o tem s pridobiteljem skleniti pisni sporazum, pridobitelj pa mora izpolniti 
pristopno izjavo. Prepis deležev v članskem imeniku na drugo osebo se izvede, če upravni 
odbor v roku 30 dni odobri članu delni ali celotni izstop iz zadruge in dovoli pridobitelju 
pridobitev deležev sicer velja, da prenos obveznih deležev ni mogoč. 
Član, ki odtuji svojo nepremičnino osebi, ki pridobi članstvo v zadrugi ima pravico na 
pridobitelja nepremičnine sočasno prenesti tudi svoje obvezne deleže. Isto velja tudi za 
najemnike nepremičnine. 
S soglasjem upravnega odbora se na podlagi pisnega predloga lastnika deležev lahko 
prostovoljni deleži spremenijo v obvezne.  
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Član lahko sam s pisno izjavo spremeni obvezne deleže v prostovoljne, kar se vpiše v knjigi 
deležev. 
Član, ki je lastnik prostovoljnih deležev lahko z njimi svobodno razpolaga na podlagi pisne 
pogodbe, ki jo mora dostaviti poslovodstvu zadruge. Prepis deležev velja, ko je prenos 
lastnine vpisan v imeniku članov. Zadruga mora prepis lastnine urediti najkasneje v 7. dneh 
po prejemu predloga za spremembo lastnine. 
 

27. člen 
Število dodatnih deležev 
Vsak član zadruge, ki je vplačal minimalne obvezne deleže lahko na podlagi sklepa 
upravnega odbora vpiše in vplača dodatne obvezne ali prostovoljne deleže. 
Vsaka oseba lahko pridobi status člana vlagatelja in vpiše in vplača prostovoljne deleže na 
podlagi soglasja predsednika oziroma upravnega odbora.   

 
6. PRAVICE IN DOLŽNOSTI ČLANOV TER IMENIK ZADRUŽNIKOV 
 

28. člen 
Poslovanje s tretjimi osebami 
Zadruga lahko sodeluje pri svojem poslovanju tudi z osebami, ki niso člani, če člani zadruge 
niso sposobni opraviti posel ali delo o čemer odloča predsednik ali direktor. Tretje osebe 
lahko sodelujejo z zadrugo samo po manj ugodnih ali najmanj enakih pogojih kot to velja za 
zadružnike. 
 

29. člen 
Pravice članov 
Vsak član zadruge ima v skladu z zakonom in pravili zlasti pravico: 

 da je navzoč, da razpravlja, daje predloge in odloča na občnem zboru, 

 da voli in je izvoljen v organe zadruge ali za predstavnika na občnem zboru, 

 da se udeležuje sej organov zadruge, katerih član je,  

 da sodeluje z zadrugo pod enakimi pogoji kot drugi člani in ima pri tem prednost 
pred osebami, ki niso člani zadruge, 

 da je obveščen o vprašanjih, pomembnih za uresničevanje članskih pravic in 
obveznosti z uporabo interneta in na druge načine, 

 da je udeležen pri odločanju o uporabi dobička in o pokrivanju izgube,  

 da je udeležen pri morebitnem izplačilu dobička, 

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

 da se mu po prenehanju članstva izplača njegove deleže po knjigovodski vrednosti 
kapitala na dan 31.12. preteklega poslovnega leta, 

 da ima prednostno pravico, da v roku največ 14 dni potem, ko je zadruga pridobila za 
vsako gradnjo pravnomočno gradbeno dovoljenje z zadrugo sklene kupoprodajno 
pogodbo za pridobitev želene nepremičnine, 

 da lahko delno z deleži izstopi iz zadruge, če potrebuje sredstva za plačilo kupljene 
nepremičnine, ki mu jo po pridobitvi uporabnega dovoljenja proda ta zadruga,  

 da ima ob likvidaciji zadruge pravico do izplačila knjigovodske vrednosti njegovih 
deležev, 

 da pridobi pravico do informiranja o zadevah zadruge in glede smernic za urbano 
vrtnarjenje na zadružni spletni strani. 
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30. člen 

Posebne pravice članov lastnikov nepremičnin  
- da dajejo predloge vodstvu zadruge glede letnega načrta vzgoje sadik, skupne pridelave 

sadja in oskrbe s sonaravno pridelano drugo hrano, ki jo organizira zadruga, 
- da prevzemajo dobrine, ki jih naročijo skupaj preko zadruge pri lokalnih eko kmetovalcih 

in drugih dobaviteljih, 
- da dobijo strokovne informacije in navodila za vzgojo rastlin, 
- da so pod enakimi pogoji udeleženi pri vseh dejavnostih in ugodnostih, ki jih organizira in 

omogoča ta zadruga, 
- da so upravičeni do izplačila dela prihodka, ki ga zadruga ustvari s prodajo elektrike 

javnemu elektroenergetskemu omrežju 
 

31. člen 
Posebne pravice partnerjev 
- da uživajo na podlagi svojega kakovostnega dela socialno varnost s stabilnim 

dolgoročnim delovnim razmerjem; 
- da za svoje dobro opravljeno delo prejmejo primerno osnovno plačo. Gibljivi del plače pa 

prejmejo, če so z njihovim delom drugi člani zadovoljni, če nudijo višjo kakovost 
prebivanja z nižanjem stroškov članom in zadrugi ter pod pogojem, da zadruga posluje z 
dobičkom; 

- da so praviloma udeleženi na podlagi uporabe zakona o udeležbi zaposlenih na dobičku 
na izplačilih dela čistega dobička tako, da ga najprej uporabijo za plačilo vpisanih 
obveznih deležev v zadrugi. Vplačani obvezne deleže po odhodu iz zadruge spremenijo v 
prostovoljne deleže in v času upokojitve na podlagi tega kapitala prejemajo dodatni 
denarni dohodek. 

 
32. člen 

Posebne pravice članov dobaviteljev 
- da imajo izvajalci novogradenj in dograditev nepremičnin prednostno pravico, da po 

tržnih cenah sodelujejo pri novogradnjah, ki traja najmanj 7 dni od dne, ko zadruga začne 
zbirati ponudbe izvajalcev;. 

- da ta zadruga plača izročeno dobrino najkasneje 7 dni po prevzemu, razen če je to s temi 
pravili ali dogovorom o sodelovanju določeno drugače. 

- da uživajo ob enakih pogojih prednost pri načrtovani in dogovorjeni oskrbi članov  
zadruge s sonaravno pridelano hrano in drugimi storitvami ali dobrinami; 

- da v skladu z letnim načrtom organizirajo prostovoljne dejavnosti članov zadruge pri 
opravljanju sezonskih opravil; 

- da za člane zadruge vzgajajo le naročeno hrano na podlagi letnega načrta, ki ga 
praviloma prevzamejo v decembru za naslednje leto; 

- da v skladu z načrtom organizirano dobavljajo in distribuirajo naročeno hrano vnaprej 
dogovorjenim kupcem oziroma poslujejo tako, da imajo načrtovano proizvodnjo že v 
naprej prodano; 

- da vzdržujejo sončne elektrarne- toplarne in organizirajo prodajo viškov elektrike na 
borzi; 

 
33. člen 



Pravila 12.11.2020 

 

SULIGREEN, zadruga za trajnostno prebivanje, z.o.o., Kraška ulica 12, 1000  Ljubljana, matična številka 8244502000, davčna štev. 

80937608, predsednik zadruge dr. Gojko Stanič 

29 

Obveznosti članov 
Obveznosti članov zadruge so zlasti: 

 da vplačajo minimalno število obveznih deležev na način in v rokih, ki ga določajo 
pristopna izjava,  ta pravila in sklep upravnega odbora,  

 da vplačajo vse vpisane obvezne oziroma prostovoljne deleže v rokih v skladu s 
pristopno izjavo in sklepom upravnega odbora; 

 da redno plačuje članarino, 

 da aktivno sodeluje v organih zadruge, če je bil izvoljen vanje; 

 da vestno izpolnjuje svoje obveznosti iz sklenjenih pogodb z zadrugo,  

 da se redno informira o načrtovanjih dejavnostih zadruge in spoštuje določila 
zakonov in teh pravil in da dovoli zadrugi, da ga obvešča preko elektronske pošte 
na njegov e-naslov; 

 da je aktivno lojalen do zadruge in sodeluje s sodelavci ter čuva poslovne 
skrivnosti zadruge in osebne podatke članov zadruge in ne sodelujejo s 
konkurenco ter zadrugi na noben način ne dela škodo; 

 da s svojim znanjem, sposobnostmi in zmožnostmi aktivno sodeluje pri 
načrtovanju in razvoju zadruge; 

 da s svojim neprimernim ravnanjem ne moti življenje sosedov; 
 

34. člen 
Posebne dolžnosti članov etažnih lastnikov in najemnikov nepremičnin 
- da vzgajajo rastline na sonaravni način in tako da se ne dela škoda sosedom; 
- da posebno pozornost posvečajo varstvu rastlin pred boleznimi in škodljivci ter pri tem 

sodeluje s strokovnjaki zadruge; 
- da skrbi za rastline, jih ne zanemarja in s svojim ravnanjem ali opustitvijo ravnanja ne 

povzroča škodo sosedom oziroma drugim urbanim vrtnarjem; 
- da v skladu z letnim načrtom vsako leto toliko prostih dni kolikor določi upravni odbor 

brezplačno pomagajo zlasti članom zadruge lokalnim kmetovalcem pri opravljanju 
sezonskih opravil ali delajo za skupne potrebe zadruge, kot to organizira poslovodstvo 
zadruge; 

- da organizira prevzem in razdeljevanje hrane in da prevzemajo ter redno plačujejo 
hrano, ki jo dobavljajo lokalni kmetovalci; 

- da potem ko v roku 14 dni ponudijo v skladu s stanovanjskim zakonom svoja stanovanja 
v odkup osebam iz iste zgradbe ali naselja v drugem prednostnem roku 14 dni ponudijo 
svoja stanovanja ali poslovne prostore v odkup ali najem vsem članom zadruge na 
mednarodnem nivoju predno se dogovarjajo glede prodaje ali najema s tretjimi osebami; 

- da dajejo v najem ali prodajajo svoja stanovanja ali poslovne prostore le takim osebam, 
ki imajo pogoje in želijo vstopiti med člane te zadruge in dopuščajo sosednim etažnim 
lastnikom delo na domu; 

- da dá soglasje drugim etažnim lastnikom, da lahko zaprosijo EKO sklad za donacijo pri 
nakupu skoraj nič energijske ali pasivne zgradbe; 

- da se vključuje v naložbe zadruge za zgraditev skupnih sončnih elektrarn ali eko čistilnih 
naprav ali druge infrastrukture ter drugega s čimer se viša kakovost prebivanja in niža 
življenjske stroške.  

- da oddajajo stanovanje v najem ali podnajem le tistim osebam, ki se vključijo med člane 
zadruge spoštujejo določbe teh pravil in ne motijo sosedov. 
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35. člen 
Posebne dolžnosti partnerjev 
- da v skladu s pogodbo o delovnem razmerju opravljajo dogovorjeno delo, 
- da nudijo strokovno pomoč drugim članom zadruge, 
- da optimizirajo poslovne procese, nižajo poslovne stroške zadruge ob sočasnem dvigu 

kakovosti svojih storitev in nudijo več in boljše storitve ob nižanju stroškov, 
- da partnerji, ki so zaposleni v partnerskih zadrugah ali povezanih in odvisnih 

organizacijah vsaj trideset odstotkov minimalnega kapitala  pridobijo v obveznih deležih 
te zadruge SULIGREEN z.o.o. Ljubljana  
 

36. člen 
Posebne dolžnosti članov - dobaviteljev 
- da v skladu z načrtom naročene dobave hrano dostavljajo naročnikom le sonaravno 

pridelano hrano v dogovorjenem izboru, kakovosti in rokih po vnaprej dogovorjenih 
cenah 

- da pravočasno obvestijo člane zadruge glede njihovega prostovoljnega sodelovanja na 
sezonskih akcijah , 

- da povabijo na delovno vzgojne počitnice dijake člane zadruge in jih uvedejo v kmečka 
opravila, 

- da sami dovažajo hrano članom zadruge ali pa se glede tega dogovorijo s poslovodstvom 
zadruge, 

 
37. člen 

Posebne pravice in dolžnosti glavnega avtorja, in soavtorjev franšize in funkcionarjev 
zadruge 
Glavni avtor oziroma inovator in soavtorji projekta trajnostnega sloga prebivanja, ki se 
zavežejo k ekskluzivnemu aktivnemu in lojalnemu ter ustvarjalnemu sodelovanju z zadrugo 
imajo posebne obveznosti in dodatne pravice. 
 
Prenos znanja glavnega avtorja 
Glavni avtor projekta trajnostnega sloga prebivanja je vse svoje materialne intelektualne 
pravice glede trajnostnega sloga prebivanja in življenja prenesel na družbo G.STANIČ-
SVETOVANJE d.o.o., Kraška ulica 12, 1000 Ljubljana, s pogodbo dne 30. januarja 2018. Zato 
s temi pravicami razpolaga družba G.STANIČ-SVETOVANJE d.o.o. , ki jih je v celoti po 
registraciji zadruge SULIGREEN z.o.o. dne 20.7.2018 prenesla dne 23.7.2018 na to zadrugo 
tako, da je vložila pristopno izjavo in izročila stvarni vložek ter je bila zato sprejeta v zadrugo 
z dodatnimi deleži in z dodatnim vpisom v imenik članov. Družba G.STANIČ-SVETOVANJE 
d.o.o. je tej zadrugi dovolila izključno uporabo in trženje novosti, novega znanja in izvirnih 
rešitev oziroma intelektualne lastnine, ki jo je in jo še bo razvil kot glavni avtor in izumitelj 
prof.dr. Gojko Stanič na projektu »Trajnostni slog prebivanja« v razdobju od leta 2011 do 
dne ustanovitve te zadruge in pri nadaljnjem razvojnem delu s katerimi določa in 
opredeljuje vprašanja funkcionalne kakovosti, proizvodnje in gradnje energetsko aktivnih 
samozadostnih poslovno stanovanjskih zgradb, ki omogočajo tudi samooskrbo s sadjem, 
jagodičjem in zelenjavo. Ker nosi osebno odgovornost za kakovost zgradb in trajnostnega 
prebivanja članov zadruge ima pri upravljanju zadruge in udeležbi na poslovnem rezultatu 
družba G.STANIČ-SVETOVANJE d.o.o. posebne pravice in odgovornosti.  
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Družba G:STANIČ_SVETOVANJE d.o.o. je vložila patentno prijavo št. P-201900093 
»Sovplivanje tehnoloških sistemov, ki omogočajo energetsko samooskrbo stanovalcev s 
sonaravno pridelano hrano in je 15. septembra 2020 prejela slovenski patent za istoimenski 
izum št. P-201900039 25778. 
 
Naloge družbe G.STANIČ-SVETOVANJE d.o.o. 
Družba G.STANIČ-SVETOVANJE d.o.o. bo na podlagi prihodkov, ki jih prejme s strani zadruge 
aktivno delovala na splošnem globalnem marketingu s ciljem, da se trajnostni slog 
prebivanja in življenja uveljavi po vsem svetu. Sodelovala bo z odgovornimi političnimi 
institucijami in civilno družbenimi gibanji po vsem svetu z namenom, da bodo oblasti 
sprejele take predpise, da bo mogoče zelo hitro graditi nove zgradbe in brez 
administrativnih ovir dopolnjevati obstoječe zgradbe s ciljem prehrambne in energetske 
samooskrbe stanovalcev. 
Zavzemala se bo zato, da bodo države na čelu z Evropsko skupnostjo z davčno politiko in 
donacijami spodbujali urbano in podeželsko prehrambno in energetsko samozadostno 
graditeljstvo in trajnostni slog prebivanja.  
 
Suligreen Certificat 
Družba G.STANIČ-SVETOVANJE d.o.o. bo izdelala gradiva,ki jih bo zadruga uporabila za 
izdelavo  certifikatov z nazivom »Suligreen Certificate« za zgradbe, ki so zgrajene tako, da 
ustrezajo vsebinskim zahtevam franšize »Suligreen Sustainable Living« in v katerih stanovalci 
živijo na način, ki je skladen s cilji in določili teh pravil.  
Zadruga organizira globalno certificiranje vseh novogradenj in dograditev obstoječih zgradb 
na stroške investitorja. Ta certifikat se obnavlja na vsakih 10 let in se pri tem upošteva stanje 
zgradb in njihovo vzdrževanje. Podeli se tudi certifikat, ki verificira stanje načina 
trajnostnega prebivanja v certificiranih zgradbah in se obnavlja na vsakih 5 let. Samo 
certificirane zgradbe in naselja imajo pravico pri svojem trženju objavljati, da imajo » 
Suligreen Cetrificate«. 
 
Družba G.STANIČ-SVETOVANJE d.o.o. ima pravico, da predlaga občnemu zboru izvolitev ali 
odpoklic večine članov upravnega odbora, dokler dr. Gojko Stanič opravlja funkcijo 
predsednika zadruge ali predsednika razvojnega sveta. 
Dr. Gojko Stanič se pred glasovanjem na občnem zboru posvetuje s člani razvojnega sveta in 
seznanja upravni odbor in občni zbor glede predlogov in mnenj članov razvojnega sveta, ki 
ga vodi.  
Če družba G.STANIČ-SVETOVANJE d.o.o. vpiše in vplača poleg stvarnega intelektualnega 
vložka tudi nove obvezne ali prostovoljne deleže ji le ti nudijo enake pravice in dolžnosti kot 
imetnikom deležev drugih zadružnikov. 
Družba G.STANIČ-SVETOVANJE d.o.o. ne more zahtevati, da se ji ob izstopu iz zadruge vrne 
stvarni vložek ampak lahko izstopi le tako, da se ji deleži izplačajo v denarju razen v primeru, 
da zadruga ne spoštuje posebnih pravic in dolžnosti družbe G.STANIČ-SVETOVANJE d.o.o. ali 
ker ni uspešna v poslovanju in ji po desetih letih poslovanja ni uspelo zgraditi 20.000 m

2
 

poslovno stanovanjskih površin. 
Zadruga ima, kot dajalec franšize, edina pravico tržiti franšizo z imenom »Suligreen 
Sustainable Living«.  
Partnerske stanovanjske zadruge ali odvisne zadruge ali sodelujoče organizacije sklenejo s to 
zadrugo pogodbo o uporabi franšize »Suligreen Sustainable Living«. Prejemnik franšize plača 
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za uporabo franšiznega znanja tej zadrugi ob nakupu franšize vstopni prispevek s katerim se 
krije tudi stroške strokovnega usposabljanja jemalca franšize, zatem pa jemalec franšize 
plača tej zadrugi kot dajalcu franšize pri vsaki novogradnji ali dograditvi obstoječih zgradb tej 
zadrugi prispevek, ki se izraža praviloma v odstotkih tržne vrednosti naložbe. Prispevek plača 
jemalec franšize takoj, ko za novogradnjo sklene kupoprodajno pogodbo z investitorjem. O 
višini prispevka sklepa pogodbe zadruga s sklepom poslovodstva.  
Prejemnik franšize je dolžan novogradnjo najprej naročiti pri tej zadrugi ali drugi gospodarski 
organizaciji, ki jo določi ta zadruga. Če ta zadruga naročila v 30 dneh ne sprejme lahko 
gradnjo izvede tretja oseba toda samo po ceni, ki je enaka ali višja od cene, ki jo je 
partnerska zadruga imetnica franšize ponudila tej zadrugi.  
Prihodki franšize se delijo tako, da pripada 25% prihodkov zadrugi, 30% družbi G.STANIČ-
SVETOVANJE d.o.o. in 45% drugim inovatorjem oziroma soavtorjem ali osebam, ki imajo 
izjemne zasluge za razvoj zadruge, ki jih pisno določa družba G.STANIČ- SVETOVANJE d.o.o. 
pod pogojem, da se te osebe zavežejo, da ne bodo delale za konkurenco.  
Osebe, ki so upravičene do dela prihodkov iz prodaje franšize imajo na vsak vplačan obvezni 
delež pravico do desetih glasov pri glasovanju na občnem zboru in pri volitvah. O tej pravici 
sklepa, za vsakega zadružnika posebej, na podlagi predloga družbe G.STANIČ-SVETOVANJE 
d.o.o. občni zbor. 
Pravica do prihodka iz uporabe franšize je prosto prenosljiva, se deduje in v primeru da gre 
za univerzalno pravno nasledstvo prenaša na druge osebe. 
Če franšizno znanje uporablja zadruga za svoje investicije oziroma projekte, plača družbi 
G.STANIČ-SVETOVANJE d.o.o. takoj, ko pridobi gradbeno dovoljenje, 1% tržne vrednosti 
novogradnje in drugim soavtorjem 1,5% te vrednosti. Zadruga mora o vsaki svoji naložbi ali 
uporabi oziroma prodaji franšize sprosti obveščati družbo G.STANIČ-SVETOVANJE d.o.o.. 
Družba G.STANIČ-SVETOVANJE d.o.o. s skupino inovatorjev in soavtorjev in zadruga delujejo 
sistematično in dolgoročno na nadaljnjem razvoju vsebine franšize s katero se uveljavlja 
trajnostni način prebivanja. O novostih obveščajo uporabnike franšize z uporabo intraneta in 
izobraževanjem, ki ga uporabniki plačujejo. 
 

38. člen 
Imenik članov  
V skladu z določbami Zakona o zadrugah ter določb Zakona, ki ureja sodni register, 
predsednik zadruge ali direktor vodi v imenu zadruge na sedežu zadruge imenik članov. V 
imeniku članov se vodijo naslednji podatki za vsakega člana: 

 osebno ime ali firma; 

 naslov in vrsta  prebivališča oziroma sedež pravne osebe; 

 davčna številka člana; 

 enotna matična številka občana ali identifikacijska številka pravne osebe iz registra; 

 datum vstopa; 

 število vpisanih obveznih in prostovoljnih deležev ter njihov nominalni znesek; 

 znesek, do katerega odgovarja član za obveznosti zadruge; 

 število glasov člana na občnem zboru in pri volitvah; 

 datum in razlog prenehanja članstva v zadrugi. 
 
V imenik se vpisuje število vplačanih deležev saj samo vplačani deleži omogočajo članu 
uresničevanje materialnih in članskih pravic. 
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Zadruga za vsakega člana vodi poleg imenika v arhivu pristopne izjave in sklepe o sprejemu v 
članstvo, število vpisanih in vplačanih deležev, velikost vplačane premije, dogovore o 
sodelovanju člana z zadrugo, pravice do opcijskega nakupa deležev,  in posebne pravice ter 
obveznosti posameznih članov. 
 

39. člen 
Ažurnost imenika 
O vsaki spremembi podatka iz prejšnjega odstavka, ki se nanaša nanj, mora član nemudoma 
oziroma najkasneje v sedmih dneh po nastanku spremembe pisno ali z elektronsko pošto 
obvestiti zadrugo. Spremembe podatkov, ki jih sporočijo člani in druge spremembe 
podatkov, predsednik zadruge ali direktor brez odlašanja vpiše v imenik članov. Podatke 
hrani zadruga deset let po prenehanju članstva, nato jih trajno arhivira. 
V imenik članov se vpišejo najprej ustanovitelji, nato pa drugi člani po vrstnem redu, kakor 
so bili sprejeti v članstvo. Vsak poseben vpis in vplačilo deležev se vpisuje v imenik. 
Zadruga do konca prvega meseca vsakega koledarskega leta posreduje sodnemu registru 
članski imenik z vsemi spremembami glede članstva za prejšnje koledarsko leto za vpis v 
sodni 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.   
V imenik se ne vpisuje in ne vodi evidenca sledilcev in prostovoljcev. 
 
7. PRENEHANJE ČLANSTVA 

40. člen 
Prenehanje članstva 
Članstvo preneha z izstopom, izključitvijo, smrtjo fizične osebe, prenehanjem pravne osebe 
in s prenehanjem zadruge ter v primeru, da član vse svoje deleže v skladu s temi pravili 
prenese na drugo osebo.  
 

41. člen 
Izstop člana 
Član lahko izstopi iz zadruge na podlagi pisne odpovedi, ki jo osebno vroči predsedniku 
zadruge ali direktorju ali članu upravnega odbora proti podpisu ali jo pošlje s priporočeno 
pošto zadrugi ali članstvo odpove po elektronski pošti tako, da mu zadruga odgovori in 
potrdi prejem odpovedi. 
Zadruga mora v 30. dneh potrditi odpoved članstva. Če zadruga odpovedi ni potrdila, je 
članu ni treba ponoviti.  
 
 

42. člen 
Izključitev iz zadruge in prodaja nepremičnine motečega etažnega lastnika 
Član je lahko izključen iz zadruge, če ne izpolni zapadle obveznosti za vplačilo vpisanih 
deležev niti v nadaljnjih 30. dneh po pisnem opominu, ki mu ga je zadruga poslala s 
priporočenim pismom in je v opominu na to opozorjen. 
Upravni odbor zadruge lahko izključi člana iz zadruge, če huje krši svoje obveznosti do 
zadruge in do sosedov, vendar ne more iz zadruge izključiti člana nadzornega odbora. To 
lahko stori le občni zbor. 
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Za hujšo kršitev članskih obveznosti ter odnosov med etažnimi lastniki se šteje zlasti: 

 neizpolnitev obveznosti v zvezi z deleži, ki jih je ali jih mora član vpisati oziroma 
vplačati, 

 hujša kršitev obveznosti iz dogovorjenega poslovnega sodelovanja z zadrugo, 

 huda kršitev pogodbe o delovnem razmerju 

 težje motenje dela organov zadruge, 

 če je s svojimi dejanji ali izjavami neupravičeno blatil organe zadruge in druge člane, 

 če je s svojimi dejanji, opustitvami ali na kak drug način namenoma povzročil zadrugi 
ali sosedom škodo, 

 če se ukvarja z dejavnostjo, ki pomeni konkurenco dejavnosti zadruge ali ne čuva 
poslovnih skrivnosti zadruge. 

 če v stanovanju ali poslovnih prostorih brez pisnega soglasja etažnih lastnikov 
opravlja dejavnost ali opravlja dejavnost, ki moti etažne lastnike pri mirni rabi 
poslovnih prostorov in stanovanj ali povzroča prekomerno obremenitev skupnih 
delov večstanovanjsko ali poslovne zgradbe oziroma okolja, 

 če ne dovoli strokovnim osebam zadruge, da skrbijo za pravočasno in strokovno 
zaščito rastlin na gredicah ali vrtu člana in v primeru, da vrtnari na ekološko 
nesprejemljiv način ali če hudo zanemari svoj vrt, 

 če krši pravila dobrih medsosedskih odnosov kakor jih opredeljuje stvarnopravni 
zakonik, 

 če v svojem posebnem delu – stanovanju ali poslovnem prostoru povzroča emisije 
smrdečega zraka, saj iz dimnika, ali povzroča pretiran hrup s svojimi vozili, 
kosilnicami in drugimi napravami, zlasti ponoči, njegovi hišni ljubljenčki pretirano 
lajajo zlasti ponoči, ali meče v kompostnik hrano in se zaredijo podgane in miši ali 
zaseda parkirne prostore sosedov sam ali s svojimi strankami ali moti etažne lastnike 
še na drugačen način ali ne odlaga odpadke pravilno v namenske zabojnike ali si 
prisvaja zelenjavo in sadje sosedov.  

 
Če pristopna izjava predvideva ureditev dogovora o sodelovanju ali o delovnem razmerju in 
se taka pogodba ne sklene najkasneje v roku 90 dni, je to lahko razlog za izključitev iz 
članstva zadruge. 
Če je član etažni lastnik nepremičnine, za katero velja, da morajo biti vsi etažni lastniki člani 
zadruge in je iz zadruge izključen, mora svojo nepremičnino prenesti na drugo osebo, ki 
lahko pridobi status zadružnika najkasneje v roku treh mesecev.  
Če moteči etažni lastnik oziroma uporabnik nepremičnine svoje nepremičnine ne odtuji ali 
lastnik ne zamenja uporabnika nepremičnine, lahko vsak član zadruge ali uporabnik 
nepremičnine da pobudo za začetek postopka, kot ga za izključitveno tožbo določa 123. člen 
stvarnopravnega zakonika. » Če etažni lastnik ali drug uporabnik posameznega dela v etažni 
lastnini grobo krši temeljna pravila sosedskega sožitja ali svoje dolžnosti po pogodbi o 
medsebojnih razmerjih tako, da je skupnost z njim nevzdržna, lahko etažni lastniki, ki imajo 
več kot polovico solastninskih deležev na skupnih delih, sprejmejo sklep, da se kršilca 
opomni.« 
»Če kršilec kljub opominu nadaljuje s svojim ravnanjem, lahko etažni lastniki, ki imajo več kot 
polovico solastniških deležev na skupnih delih, sprejmejo sklep, da se vloži tožba za njegovo 
izključitev in prodajo njegovega posameznega dela.« 
»Sodba o izključitvi se izvrši s prodajo posameznega dela v etažni lastnini po pravilih, ki 
urejajo izvršbo na nepremičnine.« 
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V primeru, da moteči izključeni zadružnik svoje nepremičnine ne odtuji, lahko občni zbor 
odloča o izključitveni tožbi, v skladu z določbami stvarnopravnega zakonika.  
Izključitev vsakega člana iz upravičenih razlogov, lahko zahteva vsak zadružnik, direktor ali 
upravni odbor ali nadzorni odbor tako, da zahtevo predloži v pisni ali  elektronski obliki z vso 
dokumentacijo, ki verodostojno dokazuje, da so razlogi za izključitev utemeljeni. Upravni 
odbor mora o zahtevi nemudoma obvestiti prizadetega zadružnika. 
Pred izrekom o izključitvi mora imeti član možnost, da pojasni vsa dejstva in okoliščine, 
pomembne za odločitev upravnega odbora. 
Sklep o izključitvi mora biti obrazložen in mora vsebovati tudi poduk, da se lahko izključeni 
član v 30. dneh po prejemu sklepa pritoži na nadzorni odbor, če pa tega še ni, pa na občni 
zbor ali pa spor z zadrugo rešuje po poti pomiritve ali arbitraže v skladu z 100. členom teh 
pravil.  
Drugostopenjski organ mora odločiti in poslati pritožniki sklep v 30. Dneh po prejemu 
pritožbe, sicer se šteje, da je pritožba zavrnjena. Če zadružna arbitraža še ne deluje lahko 
Izključeni član zahteva varstvo svojih pravic pred pristojnim rednim sodiščem. 
 

43. člen 
Učinki prenehanja članstva zaradi izstopa ali izključitve 
Z dnem, ko preneha članstvo, prenehajo upravljavske pravice in dolžnosti, ne prenehajo pa 
premoženjskopravne pravice in obveznosti, določene s pristopno izjavo, dogovorom o 
sodelovanju, z zadružnimi pravili oziroma zakonom.  
 

44. člen 
Vračilo deleža 
Članu, ki je iz zadruge izstopil ali je bil izključen oziroma njegovim dedičem ali univerzalnim 
pravnim naslednikom se vrne vrednost vseh deležev nekdanjega člana v višini, kakršno za 
kapital izkazuje letno poročilo v knjigovodskem delu po stanju 31.12. za poslovno leto, v 
katerem je članu prenehalo članstvo. Ta vrednost se zmanjša za vrednost obveznih rezerv. 
Če je osnovni kapital zmanjšan zaradi izgube se članu izplača le zmanjšana nominalna 
vrednost deležev. 
Če je član ob izstopu iz zadruge prejel več kot je vplačal za deleže ob vstopu v zadrugo, mora 
plačati na povečano vrednost davek na prejemek iz kapitala. 
Če je član pridobil deleže na podlagi stvarnega vložka mu zadruga stvarni vložek vrne le v 
primeru, da to ustreza interesom zadruge sicer pa mu izplača deleže v denarju o čemer 
odloča predsednik oziroma upravni odbor. 
Deleže mora zadruga izplačati po enem letu od izteka poslovnega leta, v katerem je 
zadružniku prenehalo članstvo razen, če se zadružnik in zadruga glede izplačila pisno ne 
dogovorita drugače. 
Člani-soinvestitorji imajo posebno pravico, da lahko po pridobitvi uporabnega dovoljenja za 
nepremičnino za katero so združevali kapital dvignejo vplačani osnovni kapital in premijo 
tako, da to izplačilo uporabljajo za plačilo kupnine za nepremičnino in DDV. 
Zadruga mora članu vlagatelju, ki je v zadrugo vložil gradbeno zemljišče ali drugačno 
nepremičnino kot stvarni vložek, najkasneje v 14. dneh zatem, ko je prejela kupnino za 
zgradbo, ki se je zgradila na tem zemljišču, izplačati na njegovo pisno zahtevo njegove deleže 
v denarju. Višina izplačila se določi v pogodbi, ki jo zadruga sklene s članom ko le ta vloži 
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gradbeno zemljišče oziroma nepremičnino kot stvarni vložek v zadrugo. Na smiselno enak 
način zadruga ureja odnose s članom- vlagateljem stavbne pravice. 
 

45. člen 
Sodelovanje zadružnikov 
Zadružniki medsebojno aktivno sodelujejo in se dogovarjajo ter se sproti informirajo o 
zadevah zadruge. To se izraža zlasti z medsebojnim seznanjanjem o novostih na področju 
urbanega vrtnarjenja in energetske samooskrbe. Vestno in pošteno izpolnjujejo delovne, 
razvojne in druge obveznosti. Ne zlorabljajo svojih pravic in ne ravnajo špekulativno ter ne 
opravljajo dejanj nelojalne konkurence. Varujejo poslovne skrivnosti zadruge in osebne 
skrivnosti zadružnikov. 
Vzdržujejo kakovostne medsebojne odnose in drug drugemu na razumen način pomagajo, 
zlasti če kateri izmed njih zaide v poslovne, delovne ali osebne težave. 
 

46. člen 
Izvršba na obvezne deleže 
Proti zadružniku je mogoča izvršba glede njegovega obveznega ali prostovoljnega deleža. 
Upravni odbor v primeru izvršbe dogovori z zadružnikom najprimernejšo rešitev tako, da se 
spoštuje določbe zakona o zadrugah in  pravila zadruge. 
 

47. člen 
Dedovanje deleža in statusne ter druge spremembe pri pravni osebi 
Dediči lahko prevzamejo obvezne deleže in z njim povezane pravice in obveznosti s 
soglasjem upravnega odbora ali pa ga s pisno izjavo spremenijo v prostovoljni delež. 
Če dedič/i ne pridobi/jo soglasja upravnega odbora, da podedovane obvezne deleže 
obdržijo, jim zadruga izplača obvezne deleže v denarju v skladu z določbami zakona o 
zadrugah, ki urejajo izstop zadružnika ali pa upravni odbor s sklepom spremeni obvezne 
deleže v prostovoljne deleže.  
Če pravna oseba preneha delovati ali pride do statusnih ali drugačnih sprememb, ki 
onemogočajo pravni osebi, da bi spoštovala pravila zadruge lahko upravni odbor zahteva, da 
le-ta iz zadruge v roku 30 dni s pisno izjavo spremeni obvezne deleže v prostovoljne ali pa 
izstopi sicer pa jo lahko iz zadruge upravni odbor izključi z njenimi obveznimi deleži ali pa s 
sklepom obvezne deleže spremeni v prostovoljne deleže. 
 
8. POSLOVNO LETO, LETNO POROČILO,  UPORABA DOBIČKA ALI POKRIVANJE IZGUBE  

 
48. člen 

Poslovno leto 
Poslovno leto je koledarsko leto. 
 

49. člen 
Računovodstvo 
Poslovne knjige zadruga vodi po sistemu dvostavnega knjigovodstva. 
 

50. člen 
Letno poročilo  



Pravila 12.11.2020 

 

SULIGREEN, zadruga za trajnostno prebivanje, z.o.o., Kraška ulica 12, 1000  Ljubljana, matična številka 8244502000, davčna štev. 

80937608, predsednik zadruge dr. Gojko Stanič 

37 

 Predsednik oziroma direktor mora, po posvetovanju z upravnim odborom, najkasneje v treh 
mesecih po izteku poslovnega leta, sestaviti letno poročilo, ki vsebuje bilanco stanja, bilanco 
uspeha s predlogom za razporeditev rezultatov poslovanja, s poročilom o poslovanju ter 
številčnim stanjem članov zadruge in s stanjem vpisanih in vplačanih deležev. 
Letno poročilo z vsemi sestavinami je na vpogled vsem zadružnikom preko elektronskega 
medija od dneva, ko je bilo izdelano.  
Direktor mora pregledano letno poročilo predložiti organizaciji, pooblaščeni za obdelovanje 
in objavljanje podatkov - AJPES, najkasneje v petih mesecih po preteku poslovnega leta. 
 

51. člen 
Pregled in poročilo nadzornega odbora o letnem poročilu 
Nadzorni odbor oziroma preglednik mora preveriti letno poročilo in sestaviti o pregledu 
poročilo najkasneje v roku enega meseca od dneva, ko je poročilo prejel. Če je bilo po 
pregledu letno poročilo spremenjeno, ga mora nadzorni odbor oziroma preglednik ponovno 
pregledati najkasneje v roku 30 dni in napisati poročilo. Nadzorni odbor o pregledu obvesti 
zadružnike preden ali ko se skliče občni zbor, ki odloča o poročilu. 
 

52. člen 
Sklic rednega letnega občnega zbora 
 Predsednik zadruga oziroma upravni odbor skliče redno zasedanje občnega zbora 
najkasneje šest mesecev po preteku poslovnega leta. V obravnavo mu predloži letno 
poročilo z vsemi prilogami, s poročilom nadzornega odbora oziroma preglednika.  
 

53. člen 
Uporaba čistega dobička in bilančnega dobička ter pokrivanje izgube 
Če zadruga v poslovnem letu izkaže dobiček po plačilu davka na dobiček, ga mora direktor 
ob sestavi bilance stanja za to poslovno leto uporabiti za naslednje namene: 
- za kritje prenesene izgube, 
- za oblikovanje zakonskih oziroma obveznih rezerv vsako leto najmanj v višini 15% 

čistega dobička dokler obvezne ali zakonske rezerve ne dosežejo vrednost osnovnega 
kapitala po stanju 31.12. preteklega poslovnega leta, 

- za oblikovanje prostovoljnega razvojnega sklada, ki se uporablja za naložbe v osnovna 
sredstva potrebna za opravljanje dejavnosti, za povečevanje števila delovnih mest, 
raziskave in razvoj, za usposabljanje zadružnikov na področju urbanega vrtnarjenja, za 
izobraževanje in usposabljanje zaposlenih in prostovoljcev, za ustanavljanje novih 
lokalnih enot zadruge pri urbanih in ruralnih naseljih na mednarodnem nivoju, za 
organiziranje mednarodnih znanstvenih in strokovnih srečanj ter za vlaganja na 
področju spletnega oziroma multimedijskega informiranja članov, za sodelovanje s 
politiki, za povečanje premoženja zadruge, za pokrivanje izpada prihodka zaradi večje 
bolniške odsotnosti oziroma manjše delovne učinkovitosti invalidov in prikrajšanih ter 
delavcev starejših od 55 let, za druge razvojne in nepridobitne dejavnosti, ki jih 
opravlja, če niso v izključno korist članov, za ustanovitev ali soustanovitev novega 
socialnega podjetja ali zadruge ali za namene razvoja socialnega podjetništva v lokalni 
skupnosti, 

- za sklad skupne porabe, ki se uporablja za znižanje članarine, za revalorizacijo deležev, 
za naložbe v skupne prostore in opremo, za nabavo električnih vozil namenjenih skupni 
uporabi, za zelene počitniške kapacitete in za organizacijo prostovoljnih in 
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solidarnostnih ter drugih dejavnosti zadruge ter za druge skupne dejavnosti, ki 
potrebujejo donacije zadruge in dvigujejo kakovost življenja zadružnikov, 

- za del dobička, ki se ne razporedi in bo o njegovi uporabi odločeno v naslednjih letih  
- za izplačila članom zadruge sorazmerno s številom vplačanih deležev toda najmanj do 

50% , tistega dela dobička, ki se ustvari v preteklem poslovnem letu razen, če občni 
zbor s 70% večino prisotnih glasov ne odloči drugače, 

- za del dobička, ki se ga izplača partnerjem delovnim zadružnikom na podlagi 
upoštevanja zakona o udeležbi delavcev pri dobičku, če se bo ta zakon lahko uporabljal 
tudi za zaposlene v zadrugah. Zaposlenim se izplača del dobička, ki ga občni zbor določi 
za izplačilo tako, da zaposleni, ki pisno izjavijo, da bodo izplačani dobiček prevzeli samo 
v obliki vplačanih obveznih deležev v skladu z določbami 22. člena teh pravil prejmejo 
iz dobička znesek največ do višine 30% stroškov njihovih bruto plač iz preteklega 
poslovnega leta, poslovodne osebe do 100% vrednosti njihovih bruto plač in vodstveni 
delavci ter vrhunski strokovnjaki do 50% vrednosti njihovih bruto plač, ki so jih prejeli v 
preteklem letu. 

- Najprej se lastnikom prostovoljnih deležev izplača dobiček v vrednosti 5% na 
nominalno vrednost njihovih prostovoljnih deležev. Zatem se na enak način izplača 
dobiček imetnikom obveznih deležev, ki niso v skupini zadružnikov in imajo kontrolni 
delež glasov na občnem zboru, nato pa, če je dovolj dobička, prejmejo enako izplačilo 
tudi zadružniki, ki imajo kontrolni delež glasov na občnem zboru.  Preostali dobiček 
namenjen izplačilu se izplača vsem lastnikom obveznih in prostovoljnih deležev 
sorazmerno z nominalno vrednostjo vseh njihovih deležev. Če dobička ni dovolj se ga 
lastnikom obveznih deležev izplača v manjšem odstotku. 

Pri izplačilu dobička, ki se je ustvaril v preteklem poslovnem letu se upošteva število dni v 
katerih je član v preteklem poslovnem letu posedoval vplačane deleže. 
Dobiček se lahko izplača tudi v stvareh ali pravicah ali z dodelitvijo novih deležev.  
Občni zbor sprejema letno poročilo in sklep o uporabi bilančnega dobička oziroma o 
pokrivanju čiste izgube poslovnega leta in preostale prenesene čiste izgube. Občni zbor 
lahko uporabi bilančni dobiček drugače kot je predlagal predsednik zadruge ali direktor in 
lahko čisto izgubo poslovnega leta in morebitno preostalo čisto preneseno izgubo pokrije 
drugače kot je predlagal direktor.  
Predsednik zadruge oziroma direktor lahko za nagrado tistim članom, ki so kot člani 
sodelavci, člani dobavitelji in funkcionarji v preteklem poslovnem letu največ prispevali z 
delom in ustvarjalnostjo k doseganju ciljev zadruge največ do 8% čistega dobička, ki se 
izplača v vsakem poslovnem letu.  
Te nagrade prejemniki uporabijo najmanj v višini 70% za vplačila novih dodatnih obveznih ali 
prostovoljnih deležev dokler ne vplačajo minimalnega kapitala v skladu z določbami teh 
pravil. 
 

54. člen 
Trinajsta plača 
Če zadruga dosega cilje določene s temi pravili, lahko predsednik zadruge oziroma direktor 
zaposlene nagradi z izplačilom trinajste plače. 
 

55. člen 
Zaupnica in odpoklic 
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Odobritev letnega poročila z večino oddanih glasov prisotnih članov občnega zbora pomeni 
za direktorja in za predsednika zadruge ter člane upravnega odbora, da so dobili zaupnico za 
opravljeno delo v preteklem poslovnem letu. Če občni zbor letnega poročila ne odobri, na 
istem zasedanju sklepa o vprašanju odgovornosti oziroma o morebitni razrešitvi direktorja, 
predsednika zadruge in članov  upravnega odbora. 
Občni zbor lahko odpokliče člana upravnega odbora, upravni odbor pa direktorja samo v 
primeru da: 
- skupščina predsedniku zadruge in članom upravnega odbora ni podelila zaupnice, 

upravni odbor pa ne direktorju; 
- direktor ali upravni odbor ne izvaja zakonitih sklepov občnega zbora ali ne spoštuje 

določb teh zadružnih pravil; 
- direktor ali član upravnega odbora krši določbe o konkurenčni prepovedi ali poslovni 

skrivnosti; 
- predsednik zadruge, direktor ali član upravnega odbora povzroči zadrugi znatno škodo. 

 
56. člen 

Pogodba o zaposlitvi direktorja in predsednika zadruge 
V individualni pogodbi o zaposlitvi direktorja zadruge, ki jo potrdi upravni odbor in pripravi 
ter podpiše predsednik zadruge ali predsednik upravnega odbora, se zanj v skladu s pravili 
določi krog pristojnosti ter pravic in obveznosti ter osnovna bruto plača. 
Osnovna bruto plača direktorja znaša največ trikratno povprečno bruto plačo zaposlenih v 
zadrugi.  
Če se letni načrt zadruge uspešno uresničuje, se po sklepu upravnega odbora direktorju, po 
potrditvi letnega poročila in sprejemu sklepa o uporabi dobička, iz dobička izplača 
stimulativni del bruto plače, ki praviloma ob uspešnem ali zelo dobrem izpolnjevanju letnega 
načrta, predstavlja izplačilo največ do višine 50% vrednosti letne osnovne bruto plače 
direktorja.  
Če se načrt zadruge ne uresničuje, upravni odbor odloči o morebitnem znižanju osnovne 
bruto plače direktorja tako, da mu izplačila lahko zniža največ za 30%. 
Če predsednik zadruge opravlja vlogo edinega zakonitega zastopnika zadruge se z njim 
sklene pogodba o delu ali polni zaposlitvi. Druga vprašanja se urejajo smiselno enako kot to 
velja za direktorja. 
Dokler ne deluje upravni odbor, o plači in delovnem razmerju predsednika zadruge sklepa 
občni zbor. 
 

57. člen 
Nagrade in povračila potnih stroškov predsedniku in članom upravnega ter članov 
nadzornega odbora  
Predsednik zadruge, člani upravnega odbora, člani nadzornega odbora in drugi funkcionarji 
zadruge, ki opravljajo funkcije, so upravičeni do povračila potnih stroškov. 
Če se obseg poslovanja zadruge poveča sprejme občni zbor sklep o nagradah za vse 
funkcionarje zadruge. 
Ko občni zbor odloča o plačilu predsedniku zadruge ali prokuristu oziroma osebi, ki ima 
pravico do kontrolnega deleža glasov obravnavana oseba o predlogu sklepa ne glasuje. 
 

58. člen 
Prikrita neupravičena delitev dobička oziroma zaščita vlagateljev kapitala 
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Zadruga ne sme izplačati sredstev, ki štejejo kot posredna delitev dobička in sicer: 

 izplačevanje osnovnih plač odgovornim osebam oziroma funkcionarjem zadruge, 
predsedniku zadruge, direktorju in drugim vodilnim delavcem, članom poslovodstva 
ali drugim delavcem, ki presegajo za 20% povprečno vrednost osnovnih plač za 
posamezni tarifni razred ali za 20% presegajo višino nagrad in bonusov kakršne za 
člane nadzornih organov in drugih funkcionarjev priporočajo profesionalna 
združenja;  

 izplačevanje plač zaposlenim v zadrugi ali odvisnih podjetjih v povprečju v višini, ki za 
več kot za 20 % presega izhodiščne plače za posamezni tarifni razred, določene s 
kolektivnimi pogodbami za posamezne dejavnosti razen, če ta znesek ne dosega 
minimalne plače ali če se izkažejo potrebe po specifičnih poklicih;  

 izplačevanje povračil stroškov zaposlenim in funkcionarjem zadruge v višini, ki 
presegajo zneske, določene s predpisom, ki določa višino povračil stroškov v zvezi z 
delom in drugih odhodkov, ki se ne vštevajo v davčno osnovo, če poseben zakon ne 
določa drugače; 

 
59. člen 

Kritje izgube in zmanjšanje deležev zaradi izgube 
Zadruga za kritje izgube najprej uporabi kapitalske oziroma obvezne rezerve ali 
nerazporejeni čisti dobiček iz prejšnjih let. Če izgube ni mogoče poravnati na ta način, se 
poravna iz rezerv iz dobička oziroma prostovoljnih skladov zadruge. Če tudi na ta način 
izgube ni mogoče pokriti lahko občni zbor sklene, da se za znesek neporavnane izgube 
sorazmerno zmanjša nominalna vrednost obveznih deležev, ki so jih vplačali člani ali pa 
sklene, da člani vplačajo dodatno denarno vlogo kapitala s katero pokrijejo nastalo izgubo. 
Če se zaradi odpisa ali izgube vrednost deležev 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. 
 

9. ORGANI ZADRUGE IN OBČNI ZBOR 
60. člen 

Organi zadruge     
Organi zadruge so: 

 občni zbor in predsednik občnega zbora 

 predsednik zadruge   

 upravni odbor 

 direktor   

 nadzorni odbor oziroma preglednik 

 revizijska komisija, če jo imenuje nadzorni odbor 

 arbitraža 
 
Če zadruga z vrednostnimi papirji trguje na organiziranem trgu mora imeti tudi revizijsko 
komisijo. Ko nadzorni odbor imenuje revizijsko komisijo ji določi pristojnosti in način 
delovanja. 
Za člane organov so lahko izvoljene samo fizične osebe, ki ustrezajo pogojem 33.b. člena 
Zakona o zadrugah.  
Za predsednika zadruge oziroma v upravni in nadzorni odbor so lahko izvoljene fizične 
osebe, ki so člani zadruge ali zakonite zastopnice člana ali pa poslovno sposobna oseba, ki je 
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na podlagi članskega, delovnopravnega ali kakšnega drugega razmerja povezana s pravno 
osebo članico zadruge. 
 

61. člen 
Soupravljanje zaposlenih 
Direktor se najmanj vsake tri mesece posvetuje z vsemi zaposlenimi partnerji in drugimi 
zaposlenimi. 
Če je zaposlenih več kot 50 ali so enote dislocirane lahko direktor skliče na posvet 
predstavnike ali pa izvedejo posvetovanja vodje enot.  
Sledilci, ki so preko spleta informirani o poslovanju zadruge se lahko na svojo pobudo 
vključijo v raznotere dejavnosti zadruge. Vsi lahko organom zadruge dajejo predloge, 
injicirajo nove akcije ali sporočajo kritike.  
Zakon o soupravljanju se v zadrugi izvaja tako, da so vsi redno zaposleni zastopani v organih 
zadruge. V upravnem in nadzornem odboru je najmanj ena tretjina članov iz vrst partnerjev. 
 

62. člen 
Odgovornost članov organov zadruge 
Direktor, predsednik zadruge, člani upravnega in nadzornega odbora ter člani arbitraže, 
odgovarjajo za škodo, ki so jo s svojimi dejanji in opustitvami povzročili zadrugi, razen če 
dokažejo, da so v vsem ravnali s skrbnostjo dobrega gospodarja in skladno s svojimi 
dolžnostmi in jim ni mogoče očitati velike 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. 
 

63. člen 
Občni zbor in število glasov 
Občni zbor je najvišji  organ zadruge. Občni zbor  tvorijo vsi člani zadruge.  
Vsak član zadruge ima en (1) glas na vsak vplačan obvezni delež.  
Na vsakih deset vplačanih prostovoljnih deležev ima član en glas. 
Ustanovitelju družbi G.STANIČ-SVETOVANJE d.o.o. in osebam, ki so upravičene do 
prejemkov iz franšize, v skladu z 37. členom teh pravil, pripada na vsak vplačan obvezni 
delež pravica do desetih glasov na podlagi določb,  pravil oziroma sklepa občnega zbora 
Člani- vlagatelji oziroma lastniki prostovoljnih deležev imajo, pri glasovanju na občnem 
zboru ali pri volitvah, vsi skupaj le največ 25% glasov v razmerju s člani, ki so lastniki 
obveznih deležev. 

64. člen 
Pristojnosti 
V izključno pristojnost občnega zbora zadruge spada odločanje o: 
 

1. o sprejemu in spremembah zadružnih pravil, 
2. o sprejemu letnega poročila, uporabi dobička, poravnavi izgube, revalorizaciji 

deležev, ustanovitvi prostovoljnih skladov, določitvi namena uporabe skladov  
3. o izvolitvi in odpoklicu predsednika zadruge, članov in namestnikov članov upravnega 

in nadzornega odbora ali preglednika ter članov arbitraže, predsednika občnega 
zbora, zapisnikarja, overovatelja zapisnika in o nagrajevanju funkcionarjev zadruge, 

4. o izdaji obveznic ali drugih vrednostnih papirjev zadruge ali o uporabi kriptovalute, 
5. o poslovniku te zadruge kot zadružne zveze, 
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6. o statusnem preoblikovanju, o preobrazbi zadruge v evropsko zadrugo (SCE )  in 
prenehanju zadruge.   

7. o določitvi enot zadruge oziroma notranjih organizacijskih enot ali odvisnih ali 
sodelujočih organizacij ali hčerinskih zadrug v katerih zadružniki obravnavajo 
vprašanja, ki so na dnevnem redu občnega zbora in volijo ali odpokličejo svojega 
predstavnika, ki  jih vse zastopa na občnem zboru, 

8. o izključitveni tožbi  člana etažnega  lastnika, 
9. o povečanju osnovnega kapitala nad vrednost 100.000.000.000,00 (sto milijard 0/00)  

evrov ali o zmanjšanju osnovnega kapitala. 
10. o udeležbi zaposlenih in funkcionarjev pri dobičku in o uporabi zakona o udeležbi 

delavcev pri dobičku. 
11. o drugih vprašanjih, ki jih določajo zadružna pravila v 72. in v drugih členih. 

 
65. člen 

Predstavniki in opazovalci 
Član oziroma zakoniti zastopnik zadružnika, lahko za sodelovanje in odločanje na občnem 
zboru pisno ali z elektronsko pošto pooblasti, v vlogi predstavnika drugega člana. Za 
predstavnika sta lahko izvoljena tudi poslovno sposobna fizična oseba ali zakonita 
zastopnica člana, pa tudi poslovno sposobna fizična oseba, ki je na podlagi članskega, 
delovnega ali kakšnega pravnega razmerja povezana s pravno osebo članice zadruge. 
Predstavnik glasuje z vsemi glasovi pooblastiteljev. 
Če občni zbor sprejme sklep o obvezni izvolitvi predstavnikov, ki na občnem zboru zadruge 
zastopajo zadružnike, ki delajo v delu zadruge oziroma enoti določi v sklepu tudi način 
izvolitve ali odpoklica predstavnika in mandat, ki ne sme biti daljši od štirih let. 
Vsaka osnovna organizacijska enota zadruge ima na občnem zboru najmanj enega 
predstavnika. 
 

66. člen 
Enote zadruge,  partnerske stanovanjske zadruge in globalno poslovanje 
Zadruga deluje na globalnem nivoju kot enovita zadruga, kot zveza partnerskih 
stanovanjskih zadrug in kot holding zadruga, ki obvladuje odvisne organizacije. 
Ta zadruga ustanavlja, na zaokroženih regionalnih tržiščih, svoje odvisne organizacije, ki 
organizirajo jemalce franšize ter sprejmejo naročila in izvajajo gradnje stavb in naselij v 
skladu s franšizo »Suligreen Sustainable Living«. 
Če deluje ta zadruga na večih lokacijah, direktor za vsako regionalno območje, mesto, 
naselje ali večstanovanjsko poslovno zgradbo, s primernim številom članov, najprej 
organizira notranjo organizacijsko enoto v obliki stroškovnega mesta, za katerega se 
evidentira prihodke in odhodke. Člani zadruge, ki bivajo v taki enoti, imajo pravico za vsako 
zgradbo ali naselje ustanoviti partnersko neprofitno stanovanjsko avtonomno zadrugo tako, 
da ima ta zadruga, na podlagi pogodbe o uporabi franšize »Suligreen Sustainable Living« in 
vložka kapitala v denarju, v njej največ 24% glasovalnih pravic. 
Zadruga je organizirana v enote zadruge, na katere direktor prenaša del svojih pristojnosti in 
jih vodijo vodilni delavci z določenimi odgovornostmi in pristojnostmi. 
Osnovna organizacijska notranja enota zadruge ali partnerska stanovanjska zadruga lahko 
povezuje iste osebe, ki se morajo organizirati kot etažni lastniki, v skladu z stanovanjskim 
zakonom. Etažni lastniki med seboj sklepajo pogodbo o medsebojnih razmerjih, določijo 
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hišni red, imenujejo ali odpokličejo upravnika, imenujejo ali odpokličejo nadzorni odbor, 
oblikujejo in gospodarijo z rezervnim skladom, sprejemajo sklep o izključitveni tožbi. 
Praviloma v vsaki državi deluje najmanj ena partnerska neprofitna stanovanjska zadruga, ki 
organizira člane investitorje z namenom združevanja sredstev za novogradnje, ki jih naroča 
pri tej zadrugi ali pri pooblaščenih odvisnih organizacijskih ali drugih izvajalcih, ki so člani 
franšizne verige »Suligreen Sustainable Living«. 
Ta zadruga organizira partnerske stanovanjske in odvisne zadruge za posamezne države ali 
naselja. Zadruge, se ukvarjajo z dejavnostmi, ki služijo uporabnikom zgradb, ki omogočajo 
trajnostno prebivanje in življenje.  
 

67. člen 
Informiranje in vpogled v podatke o poslovanju 
Zadruga člane izčrpno o svojem delu obvešča v letnem poročilu. Člani uveljavljajo pravico do 
svoje informiranosti tako, da zahtevajo od direktorja ali od organov nadzora, da jim 
odgovorijo na njihova vprašanja v roku 30 dni. 
Direktor zadruge lahko zavrne zahtevo za vpogled oziroma za sporočitev podatkov in 
obvestil, če bi vpogled oziroma sporočitev podatkov in obvestil po razumni gospodarski 
presoji zadrugi ali podrejeni družbi povzročila škodo ali se razkriva poslovne skrivnosti 
zadruge ali osebne podatke članov zadruge ali če bi bilo z vpogledom oziroma sporočitvijo 
podatkov in obvestil storjeno kaznivo dejanje ali prekršek oziroma bi bili kršeni dobri 
poslovni običaji. 
O tem ali zadruga mora sporočiti članu, nekdanjemu članu ali pravnemu nasledniku 
nekdanjega člana določene informacije oziroma omogočiti vpogled v poslovne knjige in 
korespondenco, čeprav gre za poslovne ali osebne skrivnosti, odloča na predlog člana, 
nekdanjega člana ali pravnega naslednika nekdanjega člana  sodišče v nepravdnem 
postopku. 
 

68. člen 
Redni in izredni občni zbor 
Občni zbor  je reden ali izreden. 
Redni občni zbor sklepa o sprejemu letnega poročila in uporabi dobička oziroma poravnavi 
izgube, lahko pa tudi o drugih zadevah. 
 

69. člen 
Sklic občnega zbora 
 Predsednik zadruge ali upravni odbor morata sklicati redni občni zbor najkasneje šest 
mesecev po izteku poslovnega leta, izreden občni zbor pa vedno, kadar to zahtevajo koristi 
zadruge.  
Sklic izrednega občnega zbora  lahko zahteva tudi nadzorni odbor ali člani, ki imajo 10% vseh 
glasov. 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 predsednik nadzornega odbora oziroma člani, ki so v 
skladu z zakonom oziroma zadružnimi pravili zahtevali sklic. 
 

70. člen 
Vabilo 
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Vabilo na občni zbor je potrebno poslati vsem članom oziroma njihovim predstavnikom na 
elektronski naslov, ki ga zadrugi sporoči član ali predstavnik, ki želi komunicirati z zadrugo le 
z uporabo spleta. Če član zadrugi svojega elektronskega naslova ne sporoči, se vabilo članu 
dostavi s poštno pošiljko ali z osebno vročitvijo proti podpisu. Občni zbor se lahko skliče tudi 
z objavo v uradnem listu. 
Med objavo vabila oziroma dnem, ko so bila vabila odposlana in občnim zborom, mora 
preteči najmanj en teden, vendar ne več kot tri tedne. Če se zadruga preobrazi v evropsko 
zadrugo, mora od objave sklica do zasedanja občnega zbora miniti najmanj 30 dni. 
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 vsak 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 v 
objavo ali članom osebno. 
Če občni zbor sklepa o letnem poročilu in uporabi dobička 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 spletu na vpogled vsakemu članu oziroma mu 
morajo biti v pisni obliki dostopni na sedežu zadruge in v enotah zadruge od dneva, ko je 
bilo objavljeno ali 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. 
Občni zbor se praviloma sestane enkrat letno na rednem letnem zasedanju sicer pa se 
sestaja in odloča tudi z uporabo elektronskih medijev. 
 

71. člen 
Sklepčnost 
Občni zbor  lahko sklepa, če so navzoči in zastopani člani ali predstavniki, ki imajo več kot 
polovico od celotnega števila glasov. 
Čez eno uro po sklicu, lahko občni zbor sklepa  ne glede na število glasov navzočih in 
zastopanih, če so bili člani ali predstavniki na to posebej opozorjeni v vabilu na občni zbor. 
Občnemu zboru prisostvujejo tudi vsi člani organov zadruge ali njihovi predstavniki in 
imetniki vrednostnih papirjev oziroma njihovi predstavniki, če tako določi sklep o izdaji 
vrednostnih papirjev. 
Upravni odbor lahko povabi na občni zbor tudi druge osebe, če to ustreza interesom 
zadruge.  
 

72. člen 
Odločanje 
Občni zbor sprejema sklepe z večino glasov navzočih in zastopanih članov ali predstavnikov, 
razen tistih, ki ne morejo uresničevati glasovalne pravice iz razlogov, navedenih v 31. členu 
zakona ali teh pravilih. 
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. 
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Z najmanj dvotretjinsko večino glasov navzočih in zastopanih članov ali predstavnikov 
sprejema občni zbor sklepe o: 
 

1. spremembi dejavnosti zadruge, 
2. povečanju zneska ali števila obveznih deležev, 
3. povečanju odgovornosti članov za obveznosti zadruge ali podaljšanju jamstvene 

dobe, 
4. uvedbi, razširitvi, omejitvi ali ukinitvi pravice do več glasov, 
5. določitvi strožjih pogojev za izstop iz zadruge, 
6. zmanjšanju pravic članov ob prenehanju članstva ali ob prenehanju zadruge, 
7. statusnem preoblikovanju zadruge, 
8. ureditvi možnosti za sprejem članov vlagateljev 
9. uvedbi ali povečanju najnižjega zneska osnovnega kapitala iz 39. A člena Zakona o 

zadrugah 
 
Član oziroma predstavnik, ki se ni strinjal z enim od sklepov iz prejšnjega odstavka 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. 
 
Elektronsko glasovanje mora omogočiti preveritev identitete (istovetnosti) člana ter 
sledljivost in varnost glasovanja. 
Sklicatelj lahko odloči, da bo občni zbor opravil razpravo o predlaganih sklepih in  sprejel 
odločitve z uporabo elektronske pošte ali po pošti. Naslov za prevzem pošte in e-poštni 
naslov vpiše član v pristopni izjavi. Če se naslova spremenita mora član o tem takoj obvestiti 
zadrugo po elektronski ali navadni pošti. Sklicatelj pravilno skliče občni zbor, če vabilo pošlje 
na e-naslov vsakega člana ali na naslov prebivanja. 
Sklicatelj je dolžan z vabilom na občni zbor članom poslati po elektronski pošti gradivo o 
vseh točkah dnevnega reda in predloge sklepov. 
Razpravo sklicatelj lahko izvede na spletni video konferenci, če se je lahko udeleži večina 
članov ali predstavnikov članov. 
Po razpravi sklicatelj dopolni predloge sklepov in jih pošlje članom in/ali predstavnikom v 
glasovanje. Člani glasujejo o vsaki točki dnevnega reda tako, da sklicatelju po elektronski 
pošti iz e-naslova, ki je v pristopni izjavi pošljejo svoje odločitve. Sklicatelj izdela zapisnik o 
poteku občnega zbora in rezultatih glasovanja in ga dostavi v treh dneh po zaključku 
glasovanja po elektronski pošti vsem članom oziroma predstavnikom. 
Če lahko člani na občnem zboru sodelujejo na podlagi spletne video konference z uporabo 
ustrezne aplikacije, se lahko občni zbor izvede tako, da so na občni zbor povabljeni z 
uporabo elektronske pošte, člani, ki nimajo e-naslova pa s priporočeno pošto s povratnico. 
Na občnem zboru sodelujejo člani tako, da so udeleženci  interaktivne video konference ali 
pa so  prisotni v fizični obliki na sedežu zadruge ali na drugi lokaciji, ki jo določi sklicatelj in 
tam aktivno sodelujejo v delu občnega zbora. Vsi tako prisotni štejejo v kvoto za sklepčnost. 
Razprava in glasovanje se izvede na enak način kakor, da so člani prisotni na srečanju v 
fizični obliki. Video zapis predstavlja osnovo za izdelavo zapisnika, ki se izdela po sestanku in 
po e-pošti pošlje vsem vabljenim.  
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Določbe tega člena o elektronskem ali glasovanju na podlagi spletne konference veljajo za 
vse kolektivne organe zadruge. 
Vsa gradiva o poteku občnega zbora so na vpogled vsem članom na sedežu zadruge. 
 

73. člen 
Izpodbijanje sklepov 
Sklep občnega zbora, ki je v nasprotju s prisilnimi predpisi, 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 oziroma drugim članom 
zadruge, lahko vsak član zadruge, vsak član upravnega ali nadzornega odbora oziroma 
direktor, 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.  
Če je občni zbor sestavljen iz predstavnikov, lahko v roku iz prejšnjega odstavka vloži tožbo 
tudi član, ki ni bil izvoljen za predstavnika. 
Ugotovitev ničnosti sklepa občnega zbora  lahko 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 oz. 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. 
 

74. člen 
Zapisnik 
O delu občnega zbora mora biti sestavljen zapisnik, ki ga sestavi sklicatelj, če ga občni zbor 
imenuje za zapisnikarja. 
Zapisnik občnega zbora vsebuje kraj in čas občnega zbora, seznam navzočih članov oziroma 
predstavnikov in število glasov, ki pripadajo vsakemu članu oziroma predstavniku, seznam 
članov, ki so se opravičili, sprejete sklepe glede na predmet sklepanja z navedbo izida 
glasovanja in morebitna ločena mnenja članov ali predstavnikov. 
Zapisniku se priloži dokumentacija, ki dokazuje, da so bili vsi člani zadruge na občni zbor 
vabljeni pravočasno. 
Zapisnik podpišejo predsednik občnega zbora , zapisnikar in najmanj en overovatelj, ki ga 
izvoli občni zbor.  
V desetih dneh po končanem občnem zboru, mora biti zapisnik z vso dokumentacijo o 
vabljenju na občni zbor, o poteku glasovanja po elektronski pošti ali o udeležbi na spletni 
konferenci, na vpogled vsem članom na elektronskem mediju in v pisni obliki na sedežu 
zadruge tistim članom, ki to zahtevajo pa tudi poslan njegov prepis po elektronski pošti na 
njihov e-naslov.  
Dokaz o poslanih vabilih, vsa elektronska sporočila, lahko tudi video zapis in zapisnik se 
arhivirajo in uporabljajo za registrsko sodišče in druge potrebe. 
 

75. člen 
Vodenje 
Občni zbor vodi predsednik občnega zbora. 
Predsednika občnega zbora imenuje občni zbor za dobo 4 let. 
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76. člen 
Primeri, ko član ne more uresničevati glasovalne pravice 
Član oziroma predstavnik ne sme osebno niti po zakonitem zastopniku oziroma 
pooblaščencu glasovati na občnem zboru, če občni zbor sklepa o njegovem zahtevku ali 
obveznosti do zadruge, oziroma o zahtevku ali obveznosti koga drugega do zadruge, pa ima 
član oziroma predstavnik v tej zadevi, čeprav gre za zahtevek ali obveznost druge osebe, 
zadrugi nasproten interes. 
 
Člani, ki jim je bil poslan sklep o izključitvi, članstvo pa jim še ni prenehalo, oziroma člani, ki 
niso izpolnili dospele obveznosti iz prevzetega deleža v danem roku plačila niti v tridesetih 
dneh po pisnem opominu, ki jim ga je zadruga poslala s priporočenim pismom, na občnem 
zboru ne morejo uresničevati glasovalne pravice. 
 
Če zadruga sklepa pogodbo s predsednikom zadruge zastopa zadrugo predsednik občnega 
zbora, če jo sklepa z direktorjem, zastopa zadrugo predsednik zadruge oziroma upravnega 
odbora, če zadruga sklepa pogodbo s člani upravnega odbora, revizorjem in člani arbitraže 
jo zastopa predsednik nadzornega odbora, če sklepa pogodbo s člani nadzornega odbora jo 
zastopa predsednik občnega zbora ali član zadruge, ki ga določi občni zbor. 
 

77. člen 
Nasprotni predlogi 
Upravni odbor mora nasprotne pisne predloge ali predloge zadružnikov glede dnevnega 
reda, ki jih je prejel po elektronski pošti ali v pisni obliki vsaj četrti dan pred zasedanjem 
občnega zbora, posredovati vsem zadružnikom vsaj tri dni pred zasedanjem občnega zbora 
tako, da jih objavi na spletu, kasneje dospele nasprotne predloge pa najkasneje na občnem 
zboru. Upravni odbor in po njegovem pooblastilu direktor mora do nasprotnih predlogov in 
predlogov za spremembe dnevnega reda občnega zbora zavzeti stališče najkasneje na 
občnem zboru. 
 

78. člen 
Način glasovanja  
Na občnem zboru se glasuje javno, tako da se vsak zadružnik ali predstavnik izreče 
posamično o predlogu sklepa ali pa z dviganjem rok oziroma glasovalnih tablic, ki označujejo 
število glasov, ki jih ima posamezni član oziroma predstavnik. 
Če občni zbor z več kot polovico prisotnih glasov sklene, da se glasuje tajno, se to izvede v 
primeru osebne prisotnosti članov na zboru z glasovalnimi lističi, v primeru video 
komunikacije pa le, če je to tehnološko mogoče. 
Glasuje se samo za ali proti.  
Zadružniki, ki se občnega zbora ne morejo udeležiti lahko glasujejo na občnem zboru tudi na 
daljavo z uporabo elektronske pošte tako, da se o predlaganih sklepih izrečejo vsaj tri ure 
pred začetkom zasedanja občnega zbora. 
 

79. člen 
Zveza SULIGREEN, zadruge za trajnostno prebivanje  
Vse zadruge, ki delujejo v skladu z doktrino »Suligreen Sustainable Living« se povezujejo s to 
zadrugo v zadružno zvezo s firmo »Zveza Suligreen, zadruge za trajnostno prebivanje z.o.o. 
tako, da ima vsaka zadruga na občnem zboru zveze en glas.. Zveza zadrug se bo registrirala 
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kot samostojna pravna oseba s sedežem v Republiki Sloveniji na prvem zasedanju članic 
zveze. Zveza zadrug obravnava strokovno družbeno problematiko trajnostnega načina 
prebivanja in življenja. Sprejema deklaracije, ki so namenjene članom vseh zadrug in 
političnim institucijam. Zveza zadrug organizira delovanje neodvisne zadružne revizije v 
skladu z določbami Zakona o zadrugah. Vse stroške ustanavljanja zveze zadrug pokriva ta 
zadruga na podlagi prejemanja dela članarine, ki ji jo pošiljajo članice zveze zadrug. Po 
ustanovitvi sprejme zveza zadrug sklep o svojem financiranju tako, da vse članice za ta 
namen nakažejo del svoje članarine. Ta zadruga izvaja vse sklepe zveze zadrug in ji nudi 
administrativno tehnično podporo. 
Organi te zadruge pripravljajo predloge deklaracij in odgovarjajo za izvajanje sklepov 
občnega zbora zveze. Predloge deklaracij obravnava upravni odbor tako, da na sejo vabi tudi 
funkcionarje in strokovnjake članic zveze.  
Občni zbor zveze se sestaja praviloma enkrat na leto. Določbe teh pravil, ki veljajo za občni 
zbor se smiselno uporabljajo tudi za prvi občni zbor zveze zadrug. 
Zasedanja organov zveze se izvajajo na podlagi video konferenc in/ali ob fizični prisotnosti 
predstavnikov na lokaciji, ki jo določi ta zadruga. 
 

10. UPRAVNI ODBOR, PREDSEDNIK ZADRUGE IN RAZVOJNI SVET 
 

80. člen 
Upravni odbor in predsednik zadruge 
Občni zbor izvoli najmanj tričlanski upravni odbor ko ima zadruga vsaj trideset članov. 
Upravni odbor je izvršilni organ zadruge in ima sledeče naloge in pristojnosti: 

- skliče občni zbor, 
- pripravlja predloge sprememb pravil o katerih odloča občni zbor, 
- pripravlja predloge deklaracij o katerem sklepa občni zbor zveze zadrug, 
- določa kriterije za izbor direktorja/ice ali direktorjev in odloča ali bo direktor/ica 

zastopal zadrugo sam ali skupno z drugo osebo, 
- imenuje ali razreši direktorja in odloča o plači in drugih prejemkih direktorja in 

obenem imenuje ali odpokliče še drugo osebo s katero bo direktor skupno zastopal 
zadrugo, če nima pogojev, da zadrugo zastopa samostojno, 

- predstavlja in odstavlja delavce s posebnimi pooblastili in odgovornostmi in jim na 
predlog predsednika zadruge ali direktorja določa plačo in druge prejemke, 

- občnemu zboru predlaga kandidate za imenovanje ali predlaga odpoklic vseh 
funkcionarjev zadruge in predloge za njihovo nagrajevanje, 

- potrdi predlog razvojnih in naložbenih letnih načrtov in triletnih razvojnih programov 
zadruge in uporabe skladov, ki jih pripravi direktor, 

- po zaključku vsakega tromesečja razpravlja o poročilu o poslovanju direktorja, 
- določa višino članarin in minimalnega števila obveznih deležev, 
- direktorju daje soglasje za najem kreditov ali drugih zadolžitev zadruge in za naložbe, 

če gre za vrednost, ki presega 1.000.000 evrov in taki posli še niso vključeni v letnem 
poslovnem načrtu,  

- potrdi predlog direktorja glede letnega poročila, uporabe dobička in poravnavi 
izgube in ga da v sprejem občnemu zboru, 

- ocenjuje denarno vrednost nedenarnih deležev oziroma stvarnih vložkov, 
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- odloča o sprejemu v članstvo vseh vrst članov in o zahtevkih za dodatna vplačila 
obveznih ali prostovoljnih deležev članov in o izstopih ter o izključitvi iz članstva vseh 
zvrsti članov, 

- določene naloge s svojega področja lahko upravni odbor oziroma predsednik pisno 
prenese na posamezne odbornike, direktorje, delavce zadruge ali druge osebe, 

- imenuje predstavnike zadruge v lokalnih, nacionalnih in mednarodnih telesih, 
- odloča o spremembi poslovnega naslova znotraj sedeža zadruge, 
- ustanavlja in ukinja podružnice zadruge, hčerinske odvisne zadruge in določa 

zastopnike interesov zadruge v odvisnih podjetjih in drugih organizacijah, 
- odloča o prenosu nekaterih svojih pristojnosti na notranje enote zadruge, 
- odloča o posojilu zadruge direktorju in daje soglasje direktorju za opravljanje 

pridobitne dejavnosti, ki jo ne opravlja za zadrugo, 
- opravlja druge izvršilne naloge, ki izhajajo iz pravil zadruge in naloge, ki mu jih še 

dodatno izrecno naloži občni zbor, 
 
Predsednika zadruge voli in odpokličejo ustanovitelji na ustanovnem občnem zboru ali občni 
zbor za mandatno razdobje šestih let in je lahko ponovno imenovan. 
Predsednik zadruge zadrugo predstavlja in je po položaju predsednik upravnega odbora. 
Dokler ni izvoljen upravni odbor ali direktor zadruge, opravlja vse njihove zadeve in 
pristojnosti predsednik zadruge, ki zastopa zadrugo samostojno in brez omejitev ter 
odgovarja za zakonitost poslovanja. O njegovih pravicah odloča občni zbor. 
Upravni odbor lahko za izvedbo posameznih nalog pooblasti direktorja ali svojega člana. 
Število članov upravnega odbora določa občni zbor glede na potrebe zadruge. Občni zbor 
lahko imenuje ali odpokliče enega ali več namestnikov članov upravnega odbora. 
V upravnem odboru je lahko največ ena četrtina odbornikov iz vrst članov vlagateljev in 
najmanj ena tretjina iz vrst članov partnerjev. 
Direktor zadruge prisostvuje sejam upravnega odbora. Če upravni odbor obravnava njegovo 
delo pa lahko sklene, da direktor ne sodeluje na seji upravnega odbora. 
Člane upravnega odbora imenuje občni zbor iz vrst članov za mandatno dobo šestih let, po 
poteku katere so lahko ponovno imenovani na to funkcijo.  
V kolikor ni drugače določeno, upravni odbor veljavno odloča, če je na seji prisotno več kot 
polovica odbornikov, odločitev pa je sprejeta, če zanjo glasuje več kot polovica prisotnih 
članov. 
Ob enaki razdelitvi glasov se šteje, da je sprejet predlog za katerega je glasoval predsednik. 
Mandat člana upravnega odbora lahko preneha pred potekom mandatne dobe, če sam 
odstopi ali če ga občni zbor razreši iz razloga kršitev pravil zadruge.  
Člani upravnega odbora izvolijo podpredsednika upravnega odbora, ki opravlja naloge 
predsednika v primeru njegove odsotnosti, nezmožnosti za delo ali v primeru prenehanja 
njegove funkcije pred potekom mandatne dobe. 
 Za svoje delo je upravni odbor odgovoren občnemu zboru. 
O delu upravnega odbora in o sprejetih odločitvah se vodi zapisnik, za kar je odgovoren 
predsednik odbora. Zapisnik potrdi in podpiše predsednik upravnega odbora. 
Upravni in nadzorni odbor lahko določene zadeve obravnavata na skupni seji vendar morata 
vedno glasovati ločeno. 
Predsednik lahko skliče sejo upravnega odbora z uporabo elektronskih medijev in tako, da 
določi rok za sprejemanje sklepov, ugotovi rezultate glasovanja, potrdi  zapisnik in ga 
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posreduje članom upravnega odbora. Če noben član upravnega odbora vsebini zapisnika ne 
ugovarja so sklepi navedeni v zapisniku potrjeni. 
Predsednik zadruge vodi razvojni svet, ki strokovno obravnava vse novosti in skrbi za razvoj 
znanja in za uvajanje novih inovativnih rešitev v prakso. Člani upravnega odbora vodijo 
strokovne in posvetovalne kolegije. Na rednih zasedanjih se sestajajo predstavniki 
stanovalcev, izvajalci novogradenj, dobavitelji in predstavniki članov- partnerjev oziroma 
delovnih zadružnikov. 
 

12. DIREKTOR IN ZASTOPANJE ZADRUGE 
 

81. člen 
Direktor 
Direktor zadruge ščiti dolgoročne interese zadruge in jih usklajuje z interesi zadružnikov in 
zaposlenih. 
Direktor zadruge zastopa zadrugo v pravnem prometu ter je odgovoren za zakonitost 
njenega poslovanja. 
Direktor pripravlja strokovne podlage za zadeve o katerih odloča ob njegovi prisotnosti 
upravni odbor. 
Upravni odbor imenuje enega ali več direktorjev, ki v skladu s temi pravili in sklepom o 
imenovanju zastopajo zadrugo posamično ali po dva skupno in določi tudi mandatno dobo 
za vsakega direktorja. 
Direktor, ki jamči za svoje odgovorno zastopanje z jamstvenim premoženjem in prejema 
najmanj polovico prejemka na podlagi svojih obveznih deležev in iz udeležbe na dobičku 
lahko sam zastopa zadrugo brez omejitev sicer pa zadrugo zastopa poleg direktorja še ena 
od njega popolnoma neodvisna oseba. 
Direktorja zadruge imenuje upravni odbor s sklepom v katerem določi mandatno dobo za 
nedoločen čas ali za mandatno dobo do največ šestih let, po poteku katere je direktor lahko 
ponovno imenovan.  
Predno sprejme pomembne odločitve, se direktor o njih posvetuje s predsednikom zadruge 
ali člani upravnega odbora.  
 
Direktor zadruge: 

 samostojno vodi zadrugo v dobro zadruge in na lastno osebno odgovornost ter jo 
zastopa nasproti tretjim neomejeno, razen za posle za katere mora pridobiti 
predhodno soglasje upravnega odbora,  

 izvršuje sklepe, ki jih sprejmejo občni zbor, upravni in nadzorni odbor revizijska 
komisija in arbitraža, 

 po zaključku vsakega tromesečja poroča upravnemu odboru in nadzornemu odboru  

 skliče upravni odbor in občni zbor v primeru izgube, zadolženosti ali plačilne 
nesposobnosti, 

 pripravi letno poročilo in predlog sklepa o uporabi bilančnega dobička ter o 
pokrivanju čiste izgube poslovnega leta in morebitne prenesene čiste izgube  

 operativno usmerja, spremlja in nadzoruje potek izvajanja projektov,  

 pripravlja predloge sklepov za upravni odbor in za  občni zbor ter izvršuje njihove 
sklepe,  

 sprejema vse notranje splošne akte zadruge, določa organizacijo in sistemizacijo 
delovnih mest, 
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 odloča o uporabi sredstev prostovoljnih skladov v skladu z namenom skladov in 
letnim načrtom, 

 pripravlja predloge sklepov o višini članarin in minimalnem številu obveznih deležev 
zadružnikov, 

 odloča o delovnih razmerjih, plačah in nagradah zaposlenih ter zastopa zadrugo v 
pogajanjih o kolektivnih pogodbah, 

 odloča o organiziranju notranjih enot zadruge in o prenosu svojih pristojnosti na 
delavce, ki vodijo enote oziroma na delavce s pooblastili in odgovornostmi, 

 odloča o inovacijskih nagradah, 

 odloča o poslovni tajnosti in nelojalni konkurenci, 

 ščiti intelektualno lastnino zadruge in skrbi za njeno pravno zaščito, 

 spremlja rentabilnost, likvidnost in solventnost zadruge, 

 vodi imenik članov, 

 zagotavlja obveščanje vseh zainteresiranih skupin o tekočih in nadaljnjih aktivnostih 
zadruge z uporabo elektronskih medijev, 

 v primeru ugotovljenih kršitev sprejme ustrezne ukrepe, 

 opravlja druge naloge v skladu z zakonom, temi pravili in splošnimi akti zadruge, 
 

82. člen 
Prokura  
Predsednik zadruge, po imenovanju direktorja pa direktor lahko s svojim pisnim sklepom in 
predhodnim soglasjem upravnega odbora podeli ali odvzame prokuro. 
V času trajanja prokure direktor izvršuje pristojnosti vodenja celotne zadruge, prokurist pa 
tiste poslovodne funkcije, ki jih določi direktor.  
Direktor lahko prokuro kadarkoli prekliče brez navedbe razloga. Če tako sklene in zahteva 
upravni odbor mora prokuro odpovedati. V primeru preklica prokure, izbris iz sodnega 
registra predlaga sodišču direktor. Prokurist prokure ne more prenesti na drugo osebo.  
Zadruga mora podelitev in prenehanje prokure prijaviti za vpis v sodni register. Prokuristov 
podpis je treba shraniti pri sodišču. Pri podpisovanju zadruge ali podružnice v primeru, da se 
prokura nanaša samo na podružnico mora prokurist uporabljati podpis s pristavkom, da je to 
prokura.  
Dokler ni imenovan upravni odbor oziroma direktor o podelitvi ali odvzemu prokure odloča 
predsednik zadruge. 
 

83. člen 
Kriteriji imenovanja za direktorja 
Direktor je lahko samo zadružnik, ki izpolnjuje vse pogoje, določene z zakonom in ima 
najmanj visokošolsko izobrazbo, najmanj pet let prakse na vodilnih mestih in  obvlada 
aktivno slovenski in angleški jezik ter vpiše in se zaveže vplačati minimalne obvezne deleže. 
 

84. člen 
Mandat direktorja in primopredaja poslov 
Vnovično imenovanje direktorja se lahko opravi najkasneje tri mesece pred iztekom 
mandata. 
Novi direktor prevzame posle od dosedanjega ob prisotnosti predsednika nadzornega 
odbora. 
Novi direktor ima pravico zahtevati, da se opravi revizija poslovanja. 
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85. člen 

Odločanje direktorja  
Direktor odloča s pisnimi sklepi in z ustnimi navodili. 
 

86. člen 
Minimalni obvezni deleži in materialna odgovornost  
Direktor je lahko samo zadružnik, ki ima v času mandata in še eno leto po prenehanju 
mandata v lasti obvezne deleže v najnižji nominalni vrednosti svoje dveletne neto osnovne 
plače. S sklepom o imenovanju se določi točno število obveznih deležev in rok, ki ne sme 
presegati obdobja petih let, v katerem mora direktor vplačati minimalno število obveznih 
deležev. 
V pogodbi o zaposlitvi se določi, da direktor odgovarja za obveznosti zadruge še z drugim 
jamstvenim osebnim premoženjem. O skupni vrednosti vpisanih in vplačanih obveznih 
deležev in jamstvenega drugega premoženja sprejme sklep upravni odbor, ki pa o tem lahko 
obvesti zadružnike in osebe, ki izkažejo pravni interes v letnem poročilu. 
 

87. člen 
Odstop 
Direktor lahko odstopi na lastno željo brez navedbe razlogov z odpovednim rokom najmanj 
treh mesecev. 
 

88. člen 
Sprotna kritika in odgovornost 
Občni zbor in vsak zadružnik so dolžni direktorja sproti informirati o svojih pogledih na 
njegovo delo, zlasti če je po njihovem mnenju delo direktorja pomanjkljivo ali v opaznejšem 
neskladju s cilji zadruge. 
Direktor odgovarja za kapitalsko ustreznost zadruge, nelikvidnost in solventnost v skladu z 
zakonom. 
 

89. člen 
Odpoklic 
Upravni odbor lahko kadarkoli odpokliče direktorja iz razlogov, določenih z zakonom in s 
temi pravili in sicer, če ugotovi, da le-ta huje krši obveznosti oziroma, da ni sposoben voditi 
poslov ali pa ga razreši, če občni zbor ne potrdi letnega poročila. 
Direktor je lahko razrešen, če so bili zaradi izvajanja akta ali sklepa, ki ga je predlagal kršeni 
interesi zadruge ali delavcev, če je prekoračil pooblastila, če je kršil pravila o prepovedi 
nelojalne konkurence in poslovne skrivnosti, če so nastopili tehtni razlogi, zaradi katerih so 
zadružniki izgubili zaupanje vanj, kot na primer negativna gibanja v poslovanju, kršitve 
poslovnih običajev, povzročanja sporov s člani zadruge, s poslovnimi partnerji in zaposlenimi 
v zadrugi in podobno. 
 

90. člen 
Odpravnina 
Če občni zbor odpokliče direktorja brez utemeljenega razloga, ima odpoklicani pravico do 
bruto odpravnine največ v višini njegove 5-kratne povprečne bruto osnovne mesečne plače 
iz povprečja zadnjih dvanajst mesecev pred odpoklicem. Če je opravljal funkcijo direktorja 
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manj kot 12 mesecev, se izračuna njegova povprečna plača za razdobje, ko je opravljal 
funkcijo. 
 

91. člen 
Pogodba o zaposlitvi direktorja  
Pravice in obveznosti med direktorjem in zadrugo se v skladu z zakoni in predpisi ter pravili 
določijo s pogodbo o zaposlitvi direktorja, ki jo v skladu Zakonikom o obligacijskih razmerjih, 
Zakonom o zadrugah in Zakonom o delovnih razmerjih, na podlagi sklepa upravnega odbora 
v imenu zadruge dogovori in sklene z direktorjem predsednik upravnega odbora oziroma 
predsednik zadruge.  
 

13. VPOGLED V DELO ZADRUGE IN INFORMACIJE ZADRUŽNIKOV 
 

92. člen 
Komuniciranje in informiranje 
Vse informacije in komuniciranje s člani zadruge se izvaja z uporabo interneta, intraneta, 
video konferenc in uporabo druge elektronske tehnologije. Na sedežu zadruge lahko pa tudi 
na sedežu dislociranih enot je članom na razpolago vsa dokumentacija, ki nima statusa 
poslovne skrivnosti tudi v pisni obliki. Če član zahteva, da se mu dostavi katerokoli gradivo 
po pošti nosi stroške pošiljke. 
Zadružnikom se v skladu z zakonom zagotavlja resnično, verodostojno in celovito obveščanje 
o vprašanjih, pomembnih za uveljavljanje njihovih pravic, in o drugih vprašanjih, 
pomembnih za odločanje in nadzor, ki nimajo narave poslovne skrivnosti z dostavo letnega 
in poslovnega poročila. 
Tisti, ki posredujejo informacije, odgovarjajo materialno, moralno in disciplinsko za 
nepopolne, netočne ali zavajajoče informacije. 
Direktor objavlja na spletni strani zadruge in na intranetu tiste informacije, ki so pomembne 
za zadružnike, za širšo javnost in za lokalno skupnost. 
 

93. člen 
Vpogled v splošne akte in dokumente 
Dokumenti in splošni akti zadruge, ki so objavljeni na spletni strani zadruge so: 

 pravila,  

 letna ter poslovna poročila,  

 poročila  nadzornega odbora o letnem poročilu, 
 

 
14. NADZORNI ODBOR, PREGLEDNIK, REVIZIJSKA KOMISIJA IN ARBITRAŽA 

 
94. člen 

Sestava nadzornega odbora in imenovanje revizijske komisije 
Ob ustanovitvi ima zadruga le preglednika, ki opravlja do izvolitve nadzornega odbora vse 
njegove naloge. Ko občni zbor izvoli upravni odbor imenuje tudi nadzorni odbor in določi 
število članov nadzornega odbora. 
Nadzorni odbor je sestavljen iz lihega članov, ki izmed sebe izvolijo predsednika in 
namestnika. Vsaj en član nadzornega odbora mora strokovno poznati finančno 
računovodske predpise. Za člana nadzornega odbora je lahko imenovan neodvisni 
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strokovnjak, ki ni član zadruge.  Nadzorni odbor izvoli občni zbor zadruge za mandatno dobo 
do največ šestih let. Mandatna doba se določi v sklepu o imenovanju. 
V nadzorni odbor ne sme biti izvoljena oseba, ki je član upravnega odbora, direktor zadruge 
ali drug delavec s posebnimi pooblastili. 
V nadzornem odboru je lahko največ ena četrtina odbornikov iz kroga članov vlagateljev. 
Najmanj dva člana nadzornega odbora ne smeta biti v ničemer odvisna od predsednika ali 
članov upravnega odbora in direktorja zadruge. 
Če zadruga s svojimi vrednostnimi papirji nastopi na organiziranem trgu vrednostnih 
papirjev nadzorni odbor imenuje ali odpokliče v skladu z določbami Zakona o zadrugah in 
Zakona o gospodarskih družbah tričlansko revizijsko komisijo. 
 

95. člen 
Pristojnosti 
Preglednik oziroma nadzorni odbor nadzirata celotno delo predsednika zadruge, upravnega 
odbora in poslovanje direktorja zadruge in vodilnih delavcev s posebnimi pooblastili in 
odgovornostmi ter skrbi, da je občnemu zboru pravočasno predloženo letno in poslovno 
poročilo. 
Pri opravljanju nalog s svojega delovnega področja lahko preglednik oziroma 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. Direktor 
zadruge in delavci s posebnimi pooblastili in odgovornostmi v zadrugi so dolžni dati 
pregledniku oziroma nadzornemu odboru oziroma članom nadzornega odbora, ki jih je za to 
pooblastil nadzorni odbor, vsa potrebna pojasnila. 
Nadzorni odbor mora sam nemudoma sklicati občni zbor, če zahtevajo to 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 odstavi predsednika, člane upravnega odbora, direktorja in delavce s 
posebnimi pooblastili in odgovornostmi, če zaradi hujših kršitev njihovih obveznosti preti 
zadrugi večja škoda. V takem primeru mora nemudoma sklicati občni zbor, do odločitve 
občnega zbora pa sam imenuje začasne člane upravnega odbora, vršilca dolžnosti direktorja 
oziroma vodilnih delavcev s pooblastili in odgovornostmi. 
Vodenje poslov se ne sme prenesti na nadzorni odbor. 
 

96. člen 
Pregled letnega poročila 
Nadzorni odbor mora oceniti pravilnost in popolnost podatkov v letnem poročilu zadruge. 
Pred sprejetjem letnega poročila mora na podlagi poročila revizorja opraviti tudi nadzor nad 
pravilnostjo in zakonitostjo finančnega in materialnega poslovanja zadruge in pravilnostjo 
vodenja poslovnih knjig. Poročilo nadzornega odbora je priloga letnega poročila. 

97. člen 
Odstop člana 
Vsak član nadzornega odbora se lahko s pisno izjavo odreče članstvu v tem organu zadruge. 

98. člen 
Odločanje in seje 
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Sejo nadzornega odbora sklicuje predsednik na lastno pobudo, na pobudo kateregakoli 
člana odbora ali na pobudo upravnega odbora, direktorja ali zadružnika. 
Nadzorni odbor odloča na sejah. Vsak član nadzornega odbora ima en glas. Nadzorni odbor 
je sklepčen, če je pri sklepanju navzoča najmanj polovica vseh članov nadzornega odbora  in 
odloča z večino oddanih glasov članov.  
Predsednik nadzornega odbora ali član, ki vodi sejo, določi način izvedbe glasovanja in o tem 
ali se glasuje javno ali tajno. 
Nadzorni odbor lahko, če temu noben član ne ugovarja, sprejema sklepe pisno, telefonsko 
ali po elektronski pošti ali z uporabo drugih tehničnih sredstev, če tako odloči predsednik, ki 
določi rok glasovanja in ugotovi rezultate glasovanja, izdela zapisnik in ga posreduje vsem 
članom odbora. Če noben član v roku 7 dni ne ugovarja, so sklepi zapisani v zapisniku 
veljavni. 
 

99. člen 
Revizijska komisija  
Nadzorni obor imenuje revizijsko komisijo, ki opravi revizijo poslovanja, če tako sklene 
nadzorni odbor in o tem izdela poročilo. 
Poročila revizijske komisije obravnavata nadzorni odbor in upravni odbor v prisotnosti 
direktorja lahko na skupni seji. 
Vsaj en član revizijske komisije mora biti neodvisen strokovnjak iz računovodskega področja. 
Ostali člani so lahko le člani nadzornega odbora. 
Za delo revizijske komisije, se smiselno uporablja določbe Zakona o gospodarskih družbah. 
 

100. člen 
Pomiritev in arbitraža                             
Člani zadruge in zadruga se s temi pravili zavezujejo, da bodo vse morebitne spore reševali 
najprej s pomočjo mediacije oziroma pomiritve, če ta ne bo uspešna pa z arbitražo.  
Mediator oziroma pomiritelj ali arbitraža odločata o pritožbah članov zadruge glede sklepov 
organov zadruge na drugi stopnji.  
 

Člani zadruge in zadruga se zavezujejo, da bodo morebitne spore iz razmerij, ki jih 
obravnavajo pravila te zadruge v skladu s predpisi, ki veljajo v Republiki Sloveniji, najprej 
reševale s pomiritvijo v skladu s pravili pomiritve, kot jih je določila Generalna skupščina 
mednarodne komisije za trgovinsko pravo Združenih narodov na petintrideseti seji, priloga 
17 (A/35/17), poglavje 105 in 106 (UNICITRAL Concilation Rules, United Nations, New York, 
1981, str. 20) vključno z nadaljnjimi spremembami teh pravil. 
Stranka, ki je pobudnik pomiritve nastalega spora drugi stranki pisno predlaga, da se nastali 
spor razreši po postopku pomiritve z enim  ali dvema ali tremi pomiritelji. 
Če druga stranka predlog pisno potrdi, se pomiritveni postopek začne. 
Če druga stranka predlog izvedbe pomiritvenega postopka zavrne, se nastali spor ne more 
razrešiti na način pomiritve. 
Če druga stranka v tridesetih dneh na predlog, da se nastali spor rešuje s pomiritvijo, ne 
odgovori, se smatra, da je predlog za izvedbo pomiritvenega postopka zavrnila.  
Stranki se morata pisno dogovoriti glede oseb, ki bodo opravljale vlogo pomiritelja/jev. 
Vlogo imenovalne avtoritete opravlja predsednik/ca arbitraža, ki jo imenuje občni zbor.  
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Stranki rešita nastali problem s pomiritvijo tako, da podpišeta pogodbo ali se  pogodbo 
zavežeta izpolniti tako, da pogodbo skleneta v notarski obliki z vnosom določbe, ki zagotavlja 
izvršljivost pogodbe na podlagi 4. člena Zakona o notariatu. 
 
Člani zadruge in zadruga se zavezujejo, da bodo morebitne spore iz razmerij, ki jih urejajo ta 
zadružna pravila v skladu s predpisi, ki veljajo v Republiki Sloveniji Zakon o arbitraži (Ur.l.RS 
45/2008) reševale s priložnostno arbitražo, v skladu z arbitražnimi pravili komisije Združenih 
narodov za mednarodno trgovinsko pravo, resolucija 31/98, sprejeta na generalni skupščini 
15. decembra 1976, št. 17 (A/31/17 poglavje V, oddelek C /UNICITRAL Arbitration Rules, 
United Nations, New York, str. 32), vključno z nadaljnjimi spremembami teh pravil. 
Priložnostno arbitražo sestavljajo trije arbitri. 
Na osnovi pisne pobude za začetek arbitražnega postopka, ki jo da ena od strank, mora 
vsaka stranka najkasneje v roku 30 dni imenovati vsaka po enega arbitra. Izbrana arbitra se  
morata najkasneje v roku 30 dni sporazumeti glede tretjega arbitra, ki hkrati opravlja 
funkcijo predsednika priložnostne arbitraže. 
Če ena od strank v roku 30 dni ne imenuje enega člana arbitraže, ga imenuje na pisno 
zahtevo druge pogodbene stranke oseba, ki jo za stalnega predsednika arbitraže te zadruge 
imenuje občni zbor in sicer najkasneje v 30. dneh od prejetja pisnega zahtevka.  
Če se izbrana arbitra v roku 30 dni ne moreta sporazumeti glede izbora tretjega arbitra, ki je 
sočasno predsednik arbitraže, imenuje na pisno zahtevo ene od pogodbenih strank tretjega 
arbitra in predsednika priložnostne arbitraže oseba, ki jo za predsednika/ico te zadruge 
imenuje občni zbor najkasneje v roku 30 dni od prejema zahteve za imenovanje predsednika 
razsodišča. 
Priložnostna arbitraža lahko razsodi po načelu pravičnosti.  
Razsodba priložnostne arbitraže ima nasproti strankam  moč pravnomočne sodbe.  
Priložnostna arbitraža se sestaja v Ljubljani.  
V arbitražnem postopku se bo uporabljala slovenščina, ali angleščina, lahko pa tudi drugi 
jezik glede česa se dogovorita obe stranki v sporu ali pa o tem odloči predsednik arbitraže.  
 
Občni zbor imenuje predsednika/ co arbitraže in listo pomiriteljev oziroma arbitrov. 
Postopki pomiritve ali arbitraže se lahko izvajajo s pomočjo elektronske komunikacije. 
 

15. SPREMEMBE PRAVIL IN VREDNOSTNI PAPIRJI 
 

100. člen 
Sprememba pravil 
Pobudo za spremembo zadružnih pravil lahko da predsednik, upravni odbor, direktor ali 
zadružniki, ki imajo vsaj 5% vseh glasov. Pobuda se v pisni obliki naslovi na upravni odbor ali 
na občni zbor. 
Upravni odbor o predlogu za spremembo pravil organizira z zadružniki javno razpravo. 
O spremembi pravil lahko zadružniki sklepajo samo na podlagi predloga sprememb pravil, ki 
so ga prejeli z vabilom za sejo občnega zbora. 
Direktor je dolžan spremembo pravil prijaviti za vpis v sodni register.  
Prijavi se priloži prečiščeno besedilo pravil, ki mu mora biti priložen zapisnik občnega zbora 
in članski imenik. Sprememba pravil začne veljati takoj po sprejetju.  
 

101. člen 
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Predkupna pravica do obveznic 
Zadružniki imajo predkupno pravico za nakup obveznic, ki jih izda zadruga, če tako sklene 
občni zbor. Občni zbor v sklepu uredi tudi vprašanje načina uresničitve predkupne pravice. 
 

16. KONKURENČNA PREPOVED IN LOJALNO SODELOVANJE 
 

102. člen 
Konkurenčna prepoved 
Predsednik zadruge, direktor, člani upravnega odbora in nadzornega odbora, člani in delavci 
te zadruge in odvisnih družb ali organizacij za katere v pogodbi o zaposlitvi velja 
konkurenčna prepoved in osebe, ki z eno od omenjenih družb sodelujejo na podlagi 
dogovora o sodelovanju, ki vključuje konkurenčno prepoved za svoj ali za tuj račun, ne 
smejo opravljati dejavnosti, ki jo ta zadruga dejansko opravlja in  če gre za dejavnost, ki bi 
lahko bila tej zadrugi konkurenčna. Lahko pa sodelujejo z drugo družbo ali organizacijo v 
primeru, če to ne škoduje interesom in ciljem te zadruge. Osebe, za katere velja prepoved 
konkurence, ne smejo sklepati poslov v okviru dejavnosti zadruge, ki jih zadruga dejansko 
opravlja niti biti udeležene kot uprava, kot poslovodje, večinski delničarji ali družbeniki v 
družbi, ki opravlja enako dejavnost, niti biti člani nadzornega sveta ali uprave oziroma 
poslovodje ali delati pri konkurenci ali za konkurenco na pogodbeni pravni podlagi. 
 

103. člen 
Dovoljenje za sodelovanje 
Dovoljenje za sodelovanje pri drugi družbi ali organizaciji s pisnim sklepom za predsednika in 
člane upravnega odbora in nadzornega odbora, izdaja občni zbor, za direktorja upravni 
odbor, za druge pa direktor. 
 

104. člen 
Denarno nadomestilo med trajanjem konkurenčne klavzule 
Zadruga lahko zahteva, da osebe za katere velja prepoved konkurence in jim po lastni volji 
ali krivdi preneha delovno razmerje ali prenehajo biti zadružniki, konkurenčni družbi 
oziroma organizaciji ne smejo prenesti ali omogočiti prenosa znanj, ki so jih pridobili pri tej 
zadrugi in to s prepovedjo zaposlitve pri konkurenčni organizaciji oziroma opravljanju del za 
konkurenčno organizacijo ali s prepovedjo, da bi bili kapitalsko udeleženi v gospodarski 
družbi oziroma organizaciji, ki je tej zadrugi konkurenčna. Prepoved konkurence traja največ 
dve leti. 
Direktor in delavec imata v obdobju veljavne konkurenčne klavzule pravico do rednega 
mesečnega izplačevanja denarnega nadomestila do vsakega 15. v mesecu za pretekli mesec. 
Denarno nadomestilo je v višini ene tretjine delojemalčeve povprečne mesečne plače, ki jo 
je prejemal v zadnjih treh mesecih pred prenehanjem delovnega razmerja.  
Višina denarnega nadomestila za zadružnike, člane upravnega odbora in nadzornega 
odbora, predsednika zadruge je enaka eni tretjini povprečja letnih prejemkov, ki jih imajo 
take osebe od te zadruge na podlagi pogodbe o delu ali opravljanju funkcij v zadnjem letu 
dni od prenehanja statusa zadružnika ali člana upravnega odbora ali nadzornega odbora.  
Denarno nadomestilo se lahko uredi z enkratno odpravnino, če se tako s pisnim aneksom 
dogovorita zadruga in direktor oziroma delavec. 
Vprašanje prepovedi konkurence in konkurenčna klavzula se uredi s pogodbo o zaposlitvi ali 
pisnim dogovorom o sodelovanju, ki jo skleneta zadruga in fizična ali pravna oseba. 
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Direktor lahko zavrne plačilo denarnega nadomestila pod pogojem, da se odpove izvajanju 
določbe o konkurenčni klavzuli in o tem obvesti delavca ali drugo osebo v 14. dneh od 
dneva, ko se zadruga odpove konkurenčni klavzuli. 
 

105. člen 
Odškodnina 
Oseba, za katero po tej pogodbi velja konkurenčna prepoved in je začela opravljati delo pri 
konkurenčni družbi brez soglasja zadruge, mora tej zadrugi ali od te družbe odvisni zadrugi 
ali družbi plačati realno, toda najmanj pavšalno odškodnino v višini ene svoje povprečne 
letne plače, oziroma drugačnega prejemka, ki ga je prejemala od te zadruge. To se lahko na 
podlagi pravnomočne sodbe poravna z deleži zadruge.  
 

106. člen 
Sporazumna ureditev konkurenčnih razmerij 
Zadruga in direktor ali delavec, ki mu je prenehalo delovno razmerje, s pisno pogodbo 
uredita razmerja o medsebojnih pravicah in obveznostih v zvezi z izkoriščanjem tehničnih, 
proizvodnih in poslovnih znanj in poslovnih zvez, pridobljenih z delom pri zadrugi. 
Zadruga lahko dovoli, da se direktor ali delavec, za katerega velja prepoved konkurence, 
zaposli pri konkurenčni družbi oziroma organizaciji, če le-ta ali delavec plača zadrugi  
pravično povračilo, ki se določi sporazumno v obliki pisne pogodbe. 
 

107. člen 
Lojalno sodelovanje in varstvo poslovne skrivnosti 
Zadružniki, direktor, delavci, člani organov zadruge so dolžni lojalno sodelovati pri 
uresničevanju ciljev zadruge, zaščiti poslovnih skrivnosti in pri varovanju osebnih podatkov 
in skrivnosti sodelavcev. 
Lojalno sodelovanje pomeni, da se nikomur ne smejo dati na razpolago informacije o zadrugi 
in gospodarskih družbah oziroma organizacijah, s katerimi zadruga sodeluje, za katere 
veljajo določbe o poslovni skrivnosti ali bi lahko njihovo razkritje škodilo interesom zadruge 
ali sodelujočim gospodarskim družbam in drugim organizacijam. 
Lojalno sodelovanje zavezuje k aktivnemu varstvu interesov zadruge in pravočasnemu 
obveščanju direktorja, če bi utegnili biti ogroženi interesi zadruge. 
 

108. člen 
Poslovne  skrivnosti 
V krog poslovnih skrivnosti zadruge spadajo vsi načrti, podatki, informacije in dokumentacija 
v zvezi s poslovno dejavnostjo zadruge, ki niso javno objavljeni ali niso pravno zaščiteni, kot 
so znanje in izkušnje, še nezaščitene pravice industrijske lastnine in avtorske pravice, 
informacije, ki bi lahko koristile posameznim zadružnikom v škodo drugih zadružnikov, 
kupoprodajne pogodbe, ki jih sklepa zadruga, dogovori o sodelovanju članov zadruge z 
zadrugo, izplačila prihodkov iz franšize ter drugi dokumenti, ki vsebujejo občutljive osebne 
podatke, pogodbe o podelitvi franšize in druge poslovne pogodbe, podatki o plačah in 
nagradah posameznikov in glede izplačil nadomestil za inovacije in poleg teh še vsi drugi 
podatki, ki jih s splošnim aktom ali s pisnim sklepom določi predsednik zadruge ali direktor. 
Direktor določi osebe, ki so dolžne varovati poslovne skrivnosti, in jih o njihovi zavezi tudi 
pisno obvesti. Kršitev poslovne skrivnosti spada med hude kršitve delovnih dolžnosti. V 
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pogodbah o zaposlitvi se določi znesek ter oblika pavšalne odškodnine za primere kršitve 
določb o poslovni  skrivnosti.  
Osebe, ki jih zavezujejo določbe o poslovni skrivnosti, so dolžne podpisati izjavo, s katero se 
zavezujejo, da bodo poslovno skrivnost varovale tudi po prenehanju delovnega razmerja v 
zadrugi oziroma sodelovanju s to zadrugo, če bi to lahko škodovalo interesom zadruge. 
Zadruga in delavci zadruge so dolžni varovati osebne podatke sodelavcev in članov zadruge. 
 

17. STATUSNO PREOBLIKOVANJE IN PRENEHANJE ZADRUGE 
 

109. člen 
Statusno preoblikovanje 
Ta zadruga se lahko na podlagi sklepa občnega zbora o statusnem preoblikovanju 
preoblikuje z združitvijo, delitvijo ali spremembo pravno organizacijske oblike v skladu z 
določbami Zakona o zadrugah. 
 

110. člen  
Prenehanje in razdelitev premoženja 
Zadruga preneha: 

1. če ji je izrečen ukrep prepovedi opravljanja dejavnosti, ker ne izpolnjuje pogojev za 
njeno opravljanje in v roku, ki ji je določen v izreku ukrepa, ne izpolni pogojev za 
opravljanje dejavnosti oziroma ne spremeni dejavnosti, 

2. če se spoji z drugo zadrugo, pripoji drugi zadrugi oziroma razdeli na več novih zadrug, 
3. če se s pravnomočno odločbo sodišča ugotovi ničnost njenega vpisa v register, 
4. po končanem stečajnem postopku, 
5. če tako odloči občni zbor, 
6. če se število njenih članov zmanjša pod najmanjše število, predpisano z zakonom, 

neprekinjeno za najmanj šest mesecev  
7. v drugih primerih, določenih z zakonom. 

 
V primerih iz prejšnjega odstavka, razen po 2. in 4. točki, zadruga preneha po opravljenem 
likvidacijskem postopku. 
V primeru iz 5. točke prvega odstavka občni zbor ne more odločiti o predlogu za likvidacijo 
zadruge, če najmanj trije člani še pred sklepom izrazijo željo, naj zadruga še nadalje obstaja. 
V tem primeru se mora glasovati poimensko, za tiste člane, ki so glasovali za sprejem 
predloga, pa velja, da so se s tem odpovedali članstvu.  
Po poplačilu upnikov se na podlagi sklepa občnega zbora o prenehanju oziroma likvidaciji 
zadruge vrne članom preostalo premoženje v sorazmerju s številom deležev, ki jih ima 
posamezni zadružnik. 
 

18. KONČNE DOLOČBE 
111. člen 

Uporaba zakonov 
V zadevah, ki jih ta pravila ali drugi akti zadruge ne določajo posebej, se neposredno 
uporabljajo določila Zakona o zadrugah, Zakona gospodarskih družbah, Stanovanjskega 
zakona, Stvarnopravnega zakona, Zakona o socialnem podjetništvu in drugi zakoni. 
 

112. člen 
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Obračun ustanovitvenih stroškov 
Iz sredstev zadruge se ustanoviteljem, ki so imeli stroške z ustanovitvijo zadruge, povrnejo 
stroški ustanovitve po registraciji zadruge na sodišču.    

 
113. člen 

Veljavnost pravil 
Pravila začnejo veljati z dnem ko jih soglasno potrdijo ustanovitelji in so del Akta o 
ustanovitvi te zadruge.  
V primeru, da so določbe drugih splošnih aktov zadruge v nasprotju s temi pravili, veljajo 
določbe teh pravil. 
Spremembe pravil veljajo z dnem ko jih sprejme občni zbor. 
 
 
V Ljubljani, dne 12.11. 2020              Predsednik zadruge 
        Dr. Gojko Stanič   


