Na podlagi 6. in 15. člena Zakona o zadrugah (ZZad) (Uradni list RS, št. 13/92), 7/93, 41/07 in 87/09)
in na podlagi Zakona o socialnem podjetništvu (ZSocP) (Uradni list RS, št. 20/11) je ustanovni občni
zbor zadruge Kooperativa ZEBRA, Za etiko v bančništvu in razvojno alternativo, z. b. o., socialno
podjetje, v Mariboru, sprejel

STATUT ZADRUGE
Kooperative ZEBRA, Za etiko v bančništvu in razvojno alternativo, z. b. o., socialno podjetje

UVODNA DOLOČBA
1. člen
Kooperative ZEBRA, Za etiko v bančništvu in razvojno alternativo, z. b. o., socialno podjetje (v
nadaljevanju Kooperativa ZEBRA) je podjetje, katerega lastniki so člani sami, ga demokratično vodijo
in nadzirajo. Člani zadruge so lahko pravne in fizične osebe, ki so se prostovoljno povezale, zato da bi
zadovoljile svoje ekonomske, socialne, kulturne in druge potrebe.

Načela Kooperative ZEBRA:

1. Prostovoljno in odprto članstvo
Kooperativa ZEBRA je prostovoljna organizacija, katere članstvo je odprto za vse, ki želijo uporabljati
storitve zadruge in so pripravljeni sprejeti odgovornosti, ki izhajajo iz naslova članstva; pri tem ni
spolnih, socialnih, rasnih, političnih ali religioznih diskriminacij.

2. Demokratični nadzor članstva
Kooperativa ZEBRA je demokratična organizacija, v kateri nadzor vršijo člani, ki z aktivno udeležbo
odločajo o poslih. Tisti, ki so izvoljeni kot predstavniki zadruge, so neposredno odgovorni članom. Vsi
imajo enake volilne pravice, in sicer po načelu »en član, en glas«. Zadruga je demokratično
organizirana na vseh ravneh njenega delovanja.

3. Ekonomska participacija članstva
Člani enakomerno prispevajo in demokratično nadzirajo kapitalske deleže Kooperative ZEBRA. Za
denar, ki ga člani prispevajo kot obvezni vložek ali prostovoljni vložek, dobijo omejeno povračilo.
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Presežek iz dobička člani praviloma investirajo v nadaljnji razvoj zadruge oziroma v vzpostavljanje
rezervnega sklada.

4. Samostojnost in neodvisnost
Kooperativa ZEBRA je samostojna in avtonomna organizacija pod nadzorom članstva. Če zadruga
sklepa dogovore z drugimi strankami, vključno s predstavniki države, ali če pridobiva denar iz virov
zunaj zadruge, lahko to stori samo tako, da obenem zagotovi demokratičen nadzor članov in tako
vzdržuje avtonomijo.

5. Izobraževanje, pridobivanje veščin in dostopnost informacij
Kooperativa ZEBRA omogoča izobraževanje in usposabljanje za pridobivanje veščin za svoje člane, za
izvoljene predstavnike zadruge in za zaposlene. Cilj izobraževanja in usposabljanja je, da pri razvoju
Kooperative ZEBRA vsi člani sodelujejo čim bolj učinkovito.

6. Sodelovanje med zadrugami
Cilj Kooperative ZEBRA je, da čim bolj učinkovito služi svojim članom. S tem krepi idejo zadružništva
in z njo povezano družbeno gibanje, ki promovira sodelovanje tako v strukturah na lokalni kot na
regionalni, nacionalni in mednarodni ravni.

7. Skrb za skupnost
Kooperativa ZEBRA deluje v smeri trajnostnega razvoja lokalne skupnosti.
Osnovna načela delovanja zadruge zagovarjajo etično poslovanje, transparentnost, demokratično
upravljanje, solidarnost, usmerjenost v družbene koristi, trajnostni razvoj z varovanjem okolja in
moralne vrednote. Zadruga temelji na prostovoljnem pristopu, svobodnem izstopu, enakopravnem
sodelovanju in upravljanju članov.

SPLOŠNE DOLOČBE
Namen zadruge
2. člen
Osnovni namen ustanovitve in delovanja Kooperative ZEBRA je promocija etike v bančništvu oziroma
trajnostni razvoj družbe kot celote. Glavni cilj delovanja Kooperative ZEBRA je ustanovitev etične
banke. Ob aktivnostih za uresničitev glavnega cilja bo zadruga izvajala dejavnosti na področju
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poslovnega svetovanja, ekonomskih analiz, trženja finančnih produktov in zavarovanj, informacijskih
storitev in revizijskih storitev.

Firma in sedež zadruge
3. člen
Firma zadruge se glasi: Kooperativa ZEBRA, Za etiko v bančništvu in razvojno alternativo, z. b. o.,
socialno podjetje
Skrajšana firma zadruge: Kooperativa ZEBRA, z. b. o., so.p.
Sedež zadruge: Maribor.
Poslovni naslov: Tkalski prehod 4, 2000 Maribor
Spremembo poslovnega naslova zadruge določi poslovodja zadruge s posebnim sklepom.
Sprememba poslovnega naslova zadruge ne pomeni spremembe tega akta.

Dejavnost zadruge
4. člen
Glavna dejavnost zadruge je »Znanstvena raziskovalna in razvojna dejavnost« (oddelek 72 po
standardni klasifikaciji dejavnosti).
Dejavnost zadruge v skladu z uredbo o uvedbi in uporabi standardne klasifikacije dejavnosti zajema:
Področje socialnega
podjetništva
POSREDNIŠTVO IN TRGOVINA
NA DEBELO, RAZEN Z
MOTORNIMIVOZILI
TRGOVINA NA DROBNO,
RAZEN Z MOTORNIMI VOZILI
INFORMACIJSKE IN
KOMUNIKACIJSKE DEJAVNOSTI

Šifra dejavnosti

Vsebina

oddelek 46

Posredništvo in trgovina na debelo, razen z motornimi
vozili

oddelek 47

Trgovina na drobno, razen z motornimi vozili

oddelek 58

Založništvo

oddelek 61

oddelek 66

Telekomunikacijske dejavnosti
Računalniško programiranje, svetovanje in druge s tem
povezane dejavnosti
Druge informacijske dejavnosti
Dejavnosti finančnih storitev, razen zavarovalništva in
dejavnosti pokojninskih skladov
Pomožne dejavnosti za finančne in zavarovalniške storitve

oddelek 68

Poslovanje z nepremičninami

oddelek 69

Pravne in računovodske dejavnosti

oddelek 62
oddelek 63
FINANČNE IN
ZAVAROVALNIŠKE DEJAVNOSTI
POSLOVANJE Z
NEPREMIČNINAMI
STROKOVNE, ZNANSTVENE IN
TEHNIČNE DEJAVNOSTI

oddelek 64

Dejavnost uprav podjetij, podjetniško in poslovno
svetovanje
Znanstvena raziskovalna in razvojna dejavnost

oddelek 70
oddelek 72
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DRUGE RAZNOVRSTNE
POSLOVNE DEJAVNOSTI
IZOBRAŽEVANJE
DRUGE DEJAVNOSTI

oddelek 73
oddelek 74

Oglaševanje in raziskovanje trga
Druge strokovne in tehnične dejavnosti

oddelek 77

Dajanje v najem in zakup

oddelek 82
oddelek 85
oddelek 94
oddelek 95
oddelek 96

Pisarniške in spremljajoče poslovne storitvene dejavnosti
Izobraževanje
Dejavnost članskih organizacij
Popravila računalnikov in izdelkov za široko rabo
Druge storitvene dejavnosti

Zadruga opravlja vse druge posle, ki so potrebni za njen obstoj in za opravljanje dejavnosti, ne
pomenijo pa neposrednega opravljanja dejavnosti. Zadruga pretežno posluje s svojimi člani. Posle
enake vrste, kot jih v okviru svojega namena pri opravljanju dejavnosti sklepa s člani, lahko zadruga
sklepa tudi z drugimi osebami, vendar ne na takšen način in v tolikšnem obsegu, da bi zaradi tega
njeno poslovanje s člani imelo podrejen pomen.

Socialno podjetje
5. člen
Kooperativa Zebra je socialno podjetje skladno z Zakonom o socialnem podjetništvu.
Zadruga Kooperativa ZEBRA se ustanavlja kot socialno podjetje tipa A v skladu s 1. alinejo 2. točke 8.
člena Zakona o socialnem podjetništvu in je ustanovljena za trajno opravljanje dejavnosti socialnega
podjetništva na način, da bo trajno zaposlovala najmanj enega delavca v prvem letu in najmanj dveh
delavcev v nadaljnjih letih poslovanja.
Zadruga bo v začetni fazi v svojo dejavnost vključevala prostovoljce, takoj ko bo obseg prihodkov iz
poslovnih aktivnosti to omogočal, pa bo tudi aktivno zaposlovala. V zadrugi se lahko zaposli samo
član zadruge, predlog za zaposlitev člana zadruge poda član upravnega odbora, o sprejemu člana
zadruge v delovno razmerje pa odloča upravni odbor.
Zadruga je ustanovljena za neprofitno delovanje in posluje po načelih in zahtevah določenih v 4.
členu ZSocP tako, da je zagotovljen njen javno koristen in socialni značaj. Zadruga izpolnjuje tudi
druge pogoje, ki jih določata ZSocP in zakon, ki ureja pravno organiziranost te vrste nepridobitne
pravne osebe (ZZad).

Nastopanje v pravnem prometu
6. člen
Zadruga ima vsa pooblastila za nastopanje v pravnem prometu s tretjimi osebami.

Predstavljanje in zastopanje zadruge
7. člen
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Zadrugo predstavlja in zastopa predsednik zadruge. V odsotnosti predsednika zadrugo zastopa
podpredsednik zadruge. Zadrugo lahko zastopajo tudi drugi člani, v okviru pooblastil, ki jih določa
statut zadruge in tistimi pooblastili, ki jih je na člana prenesel predsednik zadruge oziroma v njegovi
odsotnosti podpredsednik zadruge.

Podpisovanje in žig zadruge
8. člen
Zadrugo podpisujejo osebe, pooblaščene za njeno zastopanje. Zadruga ima žig, ki vsebuje njeno firmo
v slovenskem jeziku.

Notranja organizacija zadruge
9. člen
Notranja organizacija zadruge se prilagodi dejavnosti in potrebam zadruge. Zadruga je organizirana
na transparentni način, da lahko vsi njeni člani izrazijo svoje interese. Organizacija omogoča
upravljanje in vodenje zadruge po demokratičnih načelih.

II. ČLANSTVO
Sprejem v članstvo
10. člen
Članstvo v zadrugi je prostovoljno. V članstvo so lahko na svojo zahteve sprejete fizične in pravne
osebe, ki želijo trajneje poslovno sodelovati z zadrugo v okviru dejavnosti zadruge. Podlaga za
sprejem v članstvo je datirana pisna pristopna izjava, iz katere izhaja, da podpisnik sprejema etična
načela trajnostnega razvoja in delovanja in da se strinja s pravicami, obveznostmi in odgovornostmi,
ki jih določajo zadružna pravila.
Pristopna izjava mora posebej vsebovati znesek in višino deleža, ki ga je pripravljen vplačati podpisnik
kot član zadruge, ter izjavo, da so mu znane določbe zadružnih pravil o odgovornosti članov za
obveznosti zadruge. O sprejemu v članstvo odloča upravni odbor zadruge.
Upravni odbor ima pravico, da ob podaji razlage zavrne pristopno izjavo. Zadruga mora najpozneje v
60 dneh po prejemu pristopne izjave pisno obvestiti podpisnika, ali je bil sprejet v članstvo in s
katerim dnem je bil sprejet.
Če v roku iz prejšnjega odstavka zadruga ni obvestila podpisnika o svoji odločitvi, se šteje, da je
pristopna izjava sprejeta. Oseba, kateri je bila vloga za sprejem v članstvo zavrnjena, ima v osmih
dneh po zavrnitvi pravico do pritožbe na razsodišče zadruge. Ta odloča dokončno.
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Prenos članstva
11. člen
Članstvo v zadrugi ni prenosljivo.

Pravice članov
12. člen
Vsak član zadruge ima v skladu z zakonom in tem statutom zlasti pravico:
- da pod enakimi pogoji kot drugi člani sodeluje z zadrugo v okviru njenega namena in dejavnosti ter
ima pri tem sodelovanju prednost pred nečlani,
- da sodeluje na občnem zboru, na njem odloča, voli in je voljen v organe zadruge,
- da se udeležuje sej organov zadruge, katerih član je,
- da je obveščen o poslovanju zadruge, načrtih poslovanja in morebitnih odstopanjih,
- da je obveščen o stanju zadruge in o predvidenih statusnih in drugih spremembah,
- da je obveščen o vseh vprašanjih, pomembnih za uresničevanje članskih pravic in obveznosti,
- da se mu vrednost vplačanih deležev revalorizira v skladu z veljavnimi predpisi,
- da je v primeru delitve presežka udeležen v sorazmerju s svojim poslovanjem z zadrugo,
- da se udeležuje izobraževanja in usposabljanja, ki ga organizira zadruga,
- da se mu dodeli del premoženja oziroma izplača del vrednosti premoženja zadruge v primeru, če
zadruga preneha z delovanjem.

Obveznosti članov
13. člen
Obveznosti člana so zlasti:
- da spoštuje pravila zadruge,
- da vplača obvezni delež na način in v roku, kot ga določa statut,
- da spoštuje etična načela poslovanja,
- da aktivno sodeluje v organih zadruge, če je bil izvoljen vanje,
- da v poslovnem svetu in zasebnem življenju skrbi za varovanje okolja in trajnostni razvoj,
- da deluje v skladu s sklepi občnega zbora ter v obsegu, kakovosti, rokih, ki so določeni s statutom in
pravili zadruge.
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Imenik članov
14. člen
Zadruga vodi članski imenik v skladu s 13. členom zakona o zadrugah (Ur.l. RS, št. 13/92). V imeniku
članov se vodijo naslednji podatki za vsakega člana:
- osebno ime ali firma,
- naslov in vrsta prebivališča oziroma sedež,
- davčna številka,
- enotna matična številka občana ali identifikacijska številka iz registra,
- datum vstopa,
- število 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 in
- datum in razlog prenehanja članstva.

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

Prenehanje članstva
15. člen
Članstvo preneha z izstopom, izključitvijo, smrtjo fizične osebe, prenehanjem pravne osebe in s
prenehanjem zadruge. Član lahko izstopi iz zadruge na podlagi pisne odpovedi, brez navajanja
razlogov odpovedi, ki jo pošlje zadrugi s priporočenim pismom.
Članstvo preneha s koncem poslovnega leta, v katerem je zadruga prejela izstopno izjavo. Zadruga
mora v 30 dneh potrditi odpoved članstva. Če zadruga odpovedi ni potrdila, je članu ni treba
ponoviti. Z dnem, ko preneha članstvo, prenehajo upravljavske pravice in dolžnosti, ne prenehajo pa
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premoženjsko pravne pravice in obveznosti, določene s pogodbo, z zadružnimi pravili oziroma
zakonom. Pravice in obveznosti premoženjsko pravne narave se z bivšim članom oziroma njegovimi
dediči, v primeru smrti člana uredijo v skladu s temi pravili.
Upravni odbor zadruge ali nadzorni odbor lahko izključi člana zadruge, če ta krši svoje obveznosti do
zadruge, ob upoštevanju kriterijev za izključitev članov iz članstva zadruge.

Izključitev člana
16. člen
Člana se izključi iz zadruge ob upoštevanju naslednjih kriterijev:
- če ne izpolni dospele obveznosti za vplačilo prevzetega deleža niti v nadaljnjih 30 dneh po pisnem
opominu, ki mu ga je zadruga poslala s priporočenim pismom, in je bil v opominu na to opozorjen,
- če krši ali ne spoštuje etičnih načel trajnostnega razvoja in delovanja ali deluje v neskladju s
pravicami, obveznostmi in odgovornostmi, ki jih določajo zadružna pravila. Ugotovitve in predloge za
izključitev iz teh razlogov pripravi razsodišče zadruge,
- neupravičenega razkritja poslovne tajnosti,
- če huje krši poslovnik o delu občnega zbora in drugih organov zadruge.
O izključitvi odloča upravni odbor. Pred izrekom sklepa o izključitvi upravni odbor da članu možnost,
da pojasni vsa dejstva in okoliščine, pomembne za odločitev. Sklep o izključitvi mora biti obrazložen
in vsebovati pravni pouk o pritožbi.
Zoper sklep o izključitvi lahko član vloži pritožbo na razsodišče zadruge v 30 dneh potem, ko je prejel
pisni odpravek sklepa. Zoper sklep o zavrnitvi pritožbe ima izključeni v 30 dneh po prejemu sklepa
pravico, da vloži tožbo pri pristojnem sodišču.

III. ORGANI ZADRUGE
Skupna določba
17. člen
Zadruga ima naslednje organe:
- občni zbor,
- predsednik zadruge,
- upravni odbor,
- nadzorni odbor,
- razsodišče zadruge.
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Vsak kolegijski organ ima predsednika in namestnika predsednika. Predsednik upravnega odbora je
tudi predsednik zadruge. Za člane organov so lahko izvoljene fizične osebe, ki so lahko predstavniki
pravnih oseb.

Občni zbor
18. člen
Občni zbor sestavljajo vsi člani zadruge in je najvišji organ zadruge. V skladu z zakonom ga sklicuje
upravni odbor. Upravni odbor mora sklicati redni občni zbor po izteku poslovnega leta, izredni občni
zbor pa vedno, kadar to zahtevajo koristi zadruge.
Občni zbor odloča v skladu z demokratičnimi načeli relativne navadne večine (več kot polovica
prisotnih). V primeru sprememb statuta je za potrditev sprememb potrebna relativna kvalificirana
večina (najmanj dve tretjini prisotnih). Na občnem zboru ima vsak član en glas.

Občni zbor odloča:
- o sprejemu in spremembah zadružnih pravil,
- o sprejemu letnega poročila, uporabi presežka in poravnavi izgube,
- o izvolitvi in odpoklicu predsednika zadruge, članov upravnega in nadzornega odbora,
- o izdaji vrednostnih papirjev,
- o statusnem preoblikovanju in prenehanju zadruge,
- o odgovornosti organov zadruge za zadrugi povzročeno škodo,
- o drugih vprašanjih, ki jih določajo zadružna pravila, in o vprašanjih, ki niso v pristojnosti drugih
organov zadruge.

Zastopanje na občnem zboru zadruge
19. člen
Član oziroma njegov zakoniti zastopnik lahko za sodelovanje in odločanje na občnem zboru pisno
pooblasti drugo poslovno sposobno fizično osebo, ki je član zadruge, oziroma pravno osebo , ki je
član zadruge, tako da ima na občnem zboru vsak član en svoj glas in število glasov kot pooblaščenec,
ki ustreza številu pooblastil, ki jih je s strani drugih članov prejel za zastopanje na občnem zboru.
Člane, fizične osebe, ki nimajo polne poslovne sposobnosti, ker so jo izgubile v času trajanja članstva,
zastopajo na občnem zboru njihovi zakoniti zastopniki.
Pooblastila za zastopanje na občnem zboru ni mogoče dati članom upravnega odbora in nadzornega
odbora. Pooblastilo je lahko omejeno ali neomejeno ter veljavno v skladu z voljo pooblastitelja,
izraženo v pisnem pooblastilu.
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Sklic rednega in izrednega občnega zbora
20. člen
V skladu z zakonom redni občni zbor sklicuje upravni odbor. Upravni odbor mora sklicati redni občni
zbor po izteku poslovnega leta, izredni občni zbor pa vedno, kadar to zahtevajo koristi zadruge. Sklic
izrednega občnega zbora lahko zahtevajo tudi nadzorni odbor ali pa tudi najmanj ena desetina od
vseh članov zadruge. Zahteva mora biti pisna in mora vsebovati vprašanja, o katerih naj sklepa izredni
občni zbor.
Če organ, ki je upravičen sklicati občni zbor, najkasneje v dveh tednih po prejemu pisne zahteve ne
skliče občnega zbora, lahko občni zbor skliče nadzorni odbor ali člani, ki so v skladu z zakonom
oziroma temi pravili zahtevali sklic.

Vabilo na občni zbor
21. člen
Pisno vabilo na redni ali izredni občni zbor je treba poslati vsem članom. Vabila se pošiljajo po
navadni pošti na naslov, ki ga je član nazadnje sporočil zadrugi. Če je član navedel elektronski naslov,
se mu vabilo pošlje tudi na ta način. Vabilo za redni in izredni občni zbor mora vsebovati kraj, datum
in uro občnega zbora ter predlagani dnevni red. Od dneva, ko so bila vabila odposlana in do dneva
občnega zbora, mora preteči najmanj en teden, vendar ne več kot tri tedne. Slednje ne velja, ko gre
za ustanovitveni občni zbor.
Občni zbor lahko odloča o zadevah, ki niso bile posebej uvrščene na dnevni red, če je na seji občnega
zbora prisotnih vsaj dve tretjini članov zadruge. Ne glede na dnevni red, predlagan v vabilu, lahko
občni zbor odloča o predlogu za sklic novega občnega zbora in o predlogih, ki se nanašajo na vodenje
občnega zbora, lahko pa tudi obravnava pobude in predloge članov. Na zahtevo člana je treba uvrstiti
na dnevni red občnega zbora sklepanje o zadevi, če je zadruga prejela njegovo pisno zahtevo, še
preden je bilo vabilo za občni zbor poslano članom osebno.
Če občni zbor sklepa o letnem poročilu in delitvi presežka oziroma poravnavi izgube, spremembi
statuta, statusnem preoblikovanju ali prenehanju zadruge, morajo biti predlog letnega poročila
skupaj s poročilom o poslovanju in poročilom o pregledu letnega poročila, predlog za spremembo
zadružnih pravil, kakor tudi predlog za statusno preoblikovanje ali za prenehanje zadruge, na vpogled
vsakemu članu na sedežu zadruge in na sedežih zadružnih enot od dneva, ko je bilo poslano vabilo na
občni zbor.
Ne glede na določbe prejšnjih odstavkov tega člena velja sklep, ki so ga soglasno sprejeli in podpisali
vsi člani, kot sklep občnega zbora.

Sklepčnost občnega zbora
22. člen
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Občni zbor lahko sklepa, če so navzoči oziroma zastopani člani, ki imajo več kot polovico od celotnega
števila glasov. V primeru, da na občnem zboru ni navzoča oziroma zastopana vsaj polovica članov, je
občni zbor sklepčen, če je v roku 1 ure po sklicu občnega zbora navzočih oziroma zastopanih vsaj ena
četrtina članov. V primeru, da tudi v 1 uri po sklicu občnega zbora na zboru ni navzoča oziroma
zastopana vsaj ena četrtina članov, se seja občnega zbora prestavi. Nov občni zbor mora biti sklican
najkasneje v roku 7 dni in izpeljan najkasneje v roku 30 dni. Ponovljena seja je sklepčna ne glede na
število navzočih oziroma zastopanih članov, če so v ponovnem sklicu na to opozorjeni.
Vse določbe prejšnjega odstavka tega člena se smiselno uporabljajo tudi za sklic izrednega občnega
zbora, ki je sklican na zahtevo ene desetine članov.

Sprejemanje sklepov
23. člen
Pri odločanju na občnem zboru in pri volitvah ima vsak član en glas. Občni zbor sprejema sklepe z
večino glasov navzočih in zastopanih članov, razen tistih, ki ne morejo uresničevati glasovalne pravice
iz razlogov, navedenih v 31. členu Zakona o zadrugah.
Pri volitvah se šteje, da so izvoljeni tisti, ki so dobili največ glasov. Če je dvoje ali več kandidatov za
isto mesto na ponovnem glasovanju dobilo enako število glasov, odloči žreb.
Občni zbor odloča o izvolitvi in odpoklicu predsednika in namestnika predsednika zadruge ter
predsednika in namestnika nadzornega odbora. Predsednik in namestnik predsednika zadruge in
nadzornega odbora se izvolijo za dobo 4 let, občni zbor pa jih lahko v vsakem trenutku odpokliče
oziroma odstavi.

Z najmanj dvotretjinsko večino glasov navzočih in zastopanih članov sprejema občni zbor sklepe o:
- spremembi dejavnosti zadruge,
- povečanju zneska ali števila obveznih deležev,
- uvedbi, razširitvi, omejitvi ali ukinitvi pravice do več glasov,
- določitvi strožjih pogojev za vstop v zadrugo,
- zmanjšanju pravic članov ob prenehanju članstva ali ob prenehanju zadruge,
- statusnem preoblikovanju zadruge ( razdelitev, pripojitev, spojitev),
- statutu zadruge,
-odpoklicu organov zadruge iz 17. člena tega statuta.
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Član, ki se ni strinjal z enim od sklepov in je še pred koncem občnega zbora zahteval, da se njegovo
nesoglasje vpiše v zapisnik, lahko v 60 dneh po končanem občnem zboru da odpoved in izstopi iz
zadruge, tako da ta sklep zanj ne učinkuje.
To pravico ima tudi član, ki ni bil na občnem zboru, če v enakem roku zadrugi pisno odpove članstvo
zaradi nestrinjanja s takšnim sklepom.

Ničnost sklepa
24. člen
Sklep občnega zbora, ki je v nasprotju z veljavno zakonodajo, je ničen. Sklep občnega zbora, ki je v
nasprotju z zadružnimi pravili ali daje neupravičeno korist enemu ali več članom oziroma drugim
osebam v škodo zadruge, lahko vsak član zadruge, vsak član upravnega ali nadzornega odbora, ki je
na občnem zboru posebej nasprotoval sprejemu takšnega sklepa in zahteval, da se njegov protest
vpiše v zapisnik, izpodbija s tožbo pri pristojnem sodišču v 60 dneh po končanem občnem zboru.
Ugotovitev ničnosti sklepa občnega zbora lahko kadarkoli zahteva vsakdo, ki ima pravni interes. Če
tožbo za ugotovitev ničnosti ali razveljavitev sklepa vloži organ, ki zastopa zadrugo, zastopa zadrugo v
pravdi nadzorni odbor ali en oziroma več pooblaščencev, ki jih imenuje občni zbor. Pravnomočna
sodna odločba o ugotovitvi ničnosti ali o razveljavitvi sklepa občnega zbora učinkuje za vse člane.

Način glasovanja
25. člen
O volitvah in odpoklicu, imenovanju, razrešitvi ter o materialni odgovornosti organov zadruge in o
drugih zadevah, ki jih določajo pravila, odloča občni zbor s tajnim glasovanjem, v kolikor ne sklene, da
se opravi javno glasovanje.

Zapisnik občnega zbora
26. člen
O delu občnega zbora mora biti sestavljen zapisnik. Zapisnik občnega zbora vsebuje kraj in čas
občnega zbora, seznam navzočih članov in drugih oseb ali listo s podpisi prisotnih, sprejete sklepe z
navedbo izida glasovanja in morebitna ločena mnenja članov. Zapisniku morajo biti priložena tudi
morebitna pooblastila navzočih članov.
Zapisnik občnega zbora piše zapisnikar, ki ga določi občni zbor. Občni zbor lahko za zapisnikarja določi
člana ali drugo osebo. Zapisnik podpišejo predsednik občnega zbora, zapisnikar in najmanj en
overitelj, ki ga izvoli občni zbor. V desetih dneh po končanem občnem zboru mora biti zapisnik na
vpogled vsem članom na sedežu zadruge, tistim članom, ki to zahtevajo, pa tudi poslan njegov prepis
v fizični ali elektronski obliki.
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Vodenje občnega zbora
27. člen
Predsednik upravnega odbora vodi občni zbor. Če skliče občni zbor nadzorni odbor, vodi občni zbor
predsednik nadzornega odbora, če pa skliče občni zbor najmanj desetina članov zadruge, pa eden
izmed članov sklicateljev. Če se glede na število članov izkaže za potrebno, občni zbor izvoli dva ali
več števcev glasov, če pa je glasovanje tajno, pa mora občni zbor določiti tričlansko volilno komisijo.

Upravni odbor zadruge
28. člen
Upravni odbor je izvršilni organ zadruge in je sestavljen iz 3 članov, od katerih je en predsednik
upravnega odbora. Predsednik upravnega odbora je hkrati predsednik zadruge. Člane upravnega
odbora izvoli in odpokliče občni zbor izmed članov zadruge. Mandatna doba članov upravnega
odbora je 4 leta. Po preteku mandatne dobe so lahko ponovno izvoljeni.
Članu upravnega odbora lahko predčasno preneha mandat zaradi odstopa, odpoklica, razrešitve ali
prenehanja članstva.

Predsednik zadruge
29. člen
Predsednik zadruge je hkrati tudi predsednik upravnega odbora. Zadrugo zastopa in predstavlja
samostojno in neomejeno, a v skladu z načeli zadruge, določenimi s tem statutom. Predsednik
zadruge mora nemudoma sklicati sejo upravnega odbora na zahtevo katerega koli člana upravnega
odbora. Prav tako mora predsednik zadruge sklicati sejo upravnega odbora na zahtevo nadzornega
odbora, sicer jo skliče tisti, ki je podal zahtevo.
Pristojnosti predsednika zadruge:
- predstavlja in zastopa zadrugo ter je odgovoren za zakonitost njenega poslovanja,
- sklicuje in vodi sejo upravnega odbora,
- je odgovoren za urejanje vseh pravno-administrativnih zadev,
- sklepa pogodbe in podpisuje finančne transferje,
- sodeluje pri pripravljanju letnega gospodarskega načrta,
- opravlja druge naloge skladno s pravili in zakonom.
Predsednika zadruge voli in odpokliče občni zbor. Izvoljeni predsednik mora dati pristanek za
izvolitev. Odločitve predsednika se beležijo (način evidentiranja). Predsednik zadruge lahko odstopi,
ne da bi navedel razloge, vendar ne ob neugodnem času. Če bi zaradi odstopa nastala škoda so tisti,
ki so jo povzročili, odškodninsko odgovorni. Mandat predsednika traja 4 leta. Predsednik je lahko
ponovno izvoljen.
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Predčasno prenehanje mandata
30. člen
Članu upravnega odbora predčasno preneha mandat:
- zaradi odstopa, odpoklica, odstavitve ali
- prenehanje članstva.
V primeru predčasnega prenehanja mandata se mora najkasneje v roku 60 dni sklicati izredni občni
zbor, kjer se izvoli manjkajoči član upravnega odbora. V primeru, da je redni občni zbor bil predviden
prej kot v 60 dneh po predčasnem prenehanju mandata člana upravnega odbora, sklic izrednega
občnega zbora zaradi izvolitve nadomestnega člana ni potreben.

Odpoklic člana upravnega odbora
31. člen
Občni zbor lahko odpokliče enega ali več članov:
- če se član trikrat zapored neupravičeno ne udeleži seje,
- če huje moti delo upravnega odbora,
- če deluje v nasprotju z interesi članov in zadruge.

Pristojnosti upravnega odbora
32. člen
Upravni odbor:
- pripravlja predloge o razširitvi ali spremembi dejavnosti zadruge,
- odloča o sprejemu v članstvo in izključitvi iz članstva zadruge,
- sklicuje občni zbor, uresničuje sklepe občnega zbora in pripravlja predloge sklepov občnega zbora,
- skrbi za smotrno poslovanje in organizacijo dejavnosti zadruge,
- na predlog predsednika zadruge sprejema srednjeročne, letne in operativne plane,
- odloča o vstopu zadruge v razne oblike gospodarskih družb,
- sprejema splošne akte zadruge,
- odloča o pravicah in obveznostih zadruge v skladu s splošnimi akti zadruge.

Odločanje upravnega odbora
33. člen
14

Upravni odbor odloča na sejah, ki jih na lastno pobudo ali zahtevo katerega koli drugega odbornika
skliče predsednik upravnega odbora. Pri odločanju ima vsak član upravnega odbora en glas. Svoje
dolžnosti mora član upravnega odbora opravljati osebno ali pa po pooblaščencu. Člani upravnega
odbora morajo biti o sklicu seje obveščeni vsaj 7 dni pred datumom sklica, razen če se vsi člani
upravnega odbora strinjajo s krajšim rokom sklica.
Upravni odbor je sklepčen, če je na seji navzočih več kot polovica odbornikov. Sklep je sprejet, če je
zanj glasovalo več kot polovica navzočih odbornikov. Ob enaki razdelitvi glasov odloča glas
predsednika. Če se število članov in njihovih namestnikov v upravnem odboru zmanjša, tako da
odbor zaradi tega ne more več sklepati, morajo drugi odborniki brez odlašanja sklicati občni zbor.
Upravni in nadzorni odbor lahko določene zadeve obravnavata tudi na skupni seji, vendar morata
vedno ločeno glasovati. O sejah upravnega odbora se piše zapisnik, ki vsebuje imena navzočih, dnevni
red, povzetek razprave in sprejete sklepe z navedbo izida glasovanja.
Zapisnik podpišejo vsi člani, ki so bili na seji. Član upravnega odbora, ki se ne strinja s sprejetim
sklepom, lahko zahteva, da se njegovo ločeno mnenje vpiše v zapisnik in o tem obvesti predsednika
nadzornega odbora.

Nadzorni odbor
34. člen
Nadzorni odbor šteje tri člane. Člane nadzornega odbora izvoli občni zbor; članstvo v zadrugi ni pogoj
za članstvo v nadzornem odboru. Mandat članov traja 4 leta, člani pa so po preteku mandatne dobe
lahko ponovno izvoljeni. Določbe o predčasnem prenehanju mandata o odpoklicu in o odločanju
upravnega odbora se smiselno uporabljajo tudi za nadzorni odbor. Nadzorni odbor vodi predsednik,
ki ga izvoli odbor izmed svojih članov na svoji prvi seji. Nadzorni odbor se sklicuje po potrebi, obvezno
pa pred občnim zborom. Predsednik nadzornega odbora poskrbi, da se o vsaki seji sestavi zapisnik. V
nadzorni odbor ne sme biti izvoljena oseba, ki je predsednik zadruge ali član upravnega odbora ali
drug član zadruge s posebnimi pooblastili in dolžnostmi, če jih zadruga ima. Za člana nadzornega
odbora ne more biti izvoljena oseba, ki je v zakonski oziroma izvenzakonski zvezi ali sorodstvu do
vštetega tretjega kolena s članom upravnega odbora.
O izključitvi člana nadzornega odbora odloča občni zbor.

Pristojnosti nadzornega odbora
35. člen
Nadzorni odbor nadzira celotno delo in poslovanje predsednika zadruge, upravnega odbora, članov
zadruge s posebnimi pooblastili in dolžnostmi, če jih zadruga ima, drugih organov zadruge, ter skrbi,
da je občnemu zboru pravočasno predloženo letno poročilo.
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Pri opravljanju nalog s svojega delovnega področja lahko nadzorni odbor bodisi kot celota bodisi
njegovi posamezni člani v vsakem trenutku pregledujejo poslovne knjige, spise, listine, vrednostne
papirje, blagajno, naprave, blago in drugo premoženje zadruge. Upravni odbor je dolžan dati
nadzornemu odboru oziroma članom, ki jih je za to pooblastil nadzorni odbor, vsa potrebna pojasnila.
Nadzorni odbor o svojem delu poroča občnemu zboru.
Nadzorni odbor občnemu zboru predlaga bodisi sprejem letnega obračuna in razporeditev presežka
oziroma način pokritja izgube ali pa popravke letnega obračuna ali celo njegovo zavrnitev.
Nadzorni odbor ima pravico in dolžnost, da nemudoma skliče občni zbor, če to zahtevajo koristi
zadruge, zlasti v primerih hujših nepravilnosti pri delu in poslovanju zadruge ali pa pri hujših kršitvah
zakona, pravil ali sklepov občnega odbora. Nadzorni odbor lahko začasno prekliče pristojnosti članov
upravnega odbora in članov s posebnimi pooblastili in dolžnostmi, če jih zadruga ima ter drugih
organov zadruge, če zaradi hujših kršitev njihovih obveznosti preti zadrugi nevarnost večje škode. Do
odločitve občnega zbora nadzorni odbor sam imenuje začasne člane upravnega odbora ter vršilce
dolžnosti članov s posebnimi pooblastili in dolžnostmi, če jih zadruga ima, ter drugih organov
zadruge.

Razsodišče zadruge
36. člen
Razsodišče zadruge je tričlanski notranji organ zadruge, ki ima nalogo, da prijateljsko poravna spore,
ki bi lahko nastali med člani in zadrugo. Pripada mu razsojanje sporov, ki imajo za predmet odklonitev
sprejema novih in izključitev članov, rešitev vseh nesporazumov, ki bi lahko nastali med člani in
zadrugo ali njenimi organi glede na razlago, izvajanje, veljavnost in učinkovitost statuta, pravilnikov,
sklepov zadruge ali sklepov, ki se nanašajo na odnose med člani in zadrugo. Razsodišče je sklicano po
potrebi; izvoli ga občni zbor, ki ga za ta namen skliče predsednik zadruge. V razsodišče zadruge ne
morejo biti izvoljeni člani upravnega odbora in nadzornega odbora.
Priziv na razsodišče se vloži v roku tridesetih dni od prejema sporočila spornega akta. Razsodišče
mora izreči odločitev v roku šestdesetih dni po vložitvi priziva. Razsodišče odloča na podlagi
pravičnosti, brez vsakršne formalnosti. Sklepi se sprejemajo z večino glasov. V primeru, da je priziv
sprejet, mora pristojni organ ponovno preučiti zadevo.

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

Pristopni delež in rok za vplačilo
38. člen
Vsak član zadruge mora vpisati obvezni delež. Denarna vrednost obveznih deležev za člane zadruge
znaša:
- za fizične osebe in samostojne podjetnike 100 evrov,
- za upokojence 50 evrov
- za mikro podjetja, društva in neprofitne organizacije 200 evrov,
- za mala podjetja 300 evrov,
- za organe lokalne skupnosti ter srednje velika podjetja 500 evrov,
- za velika podjetja 1.500 evrov.

Član vplača delež v denarnem znesku, ki ga nakaže na račun zadruge. Član, ki je bil sprejet v članstvo,
mora vplačati polovico prevzetega deleža ob včlanitvi, preostanek v roku 1 meseca. Ob popolnem
vplačilu deleža mora zadruga izdati članu pisno potrdilo, pisne izjave o vpisu obveznih in
prostovoljnih deležev pa trajno hraniti kot poslovne listine.

Prostovoljni deleži
39. člen
Član, ki je obvezni delež v celoti vplačal, lahko ob soglasju upravnega odbora vpiše enega ali več
prostovoljnih deležev. Vpis prostovoljnih deležev se opravi s pisno izjavo, ki vsebuje datum vpisa in
število prostovoljnih deležev ter podpis člana. Ne glede na število deležev, obveznih ali prostovoljnih,
velja načelo »en član, en glas«.
Član lahko s pisno izjavo odpove prostovoljne deleže z enakim odpovednim rokom in pod enakimi
pogoji glede vračila, kot veljajo za vračilo obveznih deležev.

Valorizacija vplačanih deležev
40. člen
Deleži se valorizirajo v skladu s sklepi občnega zbora.
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Vračilo vrednosti deleža
41. člen
Vračilo vrednosti deleža se izvede v skladu z določbami Zakona o zadrugah.

Odgovornost za obveznosti zadruge
42. člen
Člani za obveznosti zadruge ne odgovarjajo.

Znižanje obveznih deležev in odgovornosti
43. člen
Znižanje obveznih deležev in odgovornosti se ureja v skladu z določbami Zakona o zadrugah.

Poslovne knjige in letno poročilo
44. člen
Zadruga vodi poslovne knjige in sestavi letno poročilo v skladu z določbami Zakona o zadrugah ter
določbami zakona, ki ureja gospodarske družbe. Za pravočasnost in točnost poslovnih knjig in letnega
poročila odgovarja predsednik zadruge oziroma organi, pristojni za posamezno področje.

Delitev presežka
45. člen
Najmanj 20 % doseženega letnega presežka mora zadruga nameniti za obvezni rezervni sklad. O
natančni višini odloča občni zbor vsako leto v skladu z veljavnimi zakonskimi predpisi. Obvezni
rezervni sklad se lahko uporablja samo za poravnavo izgub v poslovanju, za druge namene pa le v
skladu z veljavnimi predpisi.
Po razporeditvi dela presežka, določenega s predpisi, temi pravili ali sklepom občnega zbora, z
ostankom presežka zadruga prosto razpolaga in ga razporedi skladno s sklepom občnega zbora. Del
presežka se lahko deli med člane samo na podlagi njihovega poslovnega sodelovanja z zadrugo.
Če izgube ni mogoče poravnati iz obveznega rezervnega sklada ali na drug način, kot jih določajo ta
pravila, lahko občni zbor sklene, da se znesek neporavnane izgube sorazmerno zmanjša vrednost
obveznega in prostovoljnega deleža, ki ga je vpisal član zadruge.
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V. PRENEHANJE ZADRUGE
46. člen
Zadruga preneha v primerih, ki jih določa akt o ustanovitvi in zakon. Po poplačilu upnikov v stečaju
oziroma likvidaciji zadruge se premoženje prenese na drugo socialno podjetje ali na lokalno skupnost.

VI. OBVEŠČANJE ČLANOV IN POSLOVNA TAJNOST
Obveščanje
47. člen
O sprejetih sklepih na občnem zboru in drugih zadružnih organih se člane obvešča preko oglasne
deske na sedežu zadruge oz. v primeru zahteve člana pisno v fizični ali elektronski obliki.

Poslovna skrivnost
48. člen
Za poslovno tajnost se štejejo listine in podatki:
- ki jih na predlog upravnega odbora ali drugih pristojnih organov v skladu s predpisi določi občni
zbor,
- ki jih kot zaupne sporoči pristojni organ ali druga organizacija,
- ki vsebujejo ponudbo poslovnih partnerjev ali ponudbo za javni razpis oz. javni natečaj, dokler se ne
objavijo rezultati natečaja ali javnega razpisa.
Člani morajo poslovno skrivnost varovati tudi po prenehanju članstva. V primeru kršitve so
odškodninsko odgovorni.

VII. KONČNE DOLOČBE
Ustanovni občni zbor
49. člen
Na ustanovnem občnem zboru se sprejme statut in se izvedejo volitve članov v organe zadruge.
Hkrati se ustvari akt o ustanovitvi zadruge Kooperativa ZEBRA (zapisnik ustanovnega občnega zbora).

Veljavnost pravil
50. člen
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Zadružna pravila pričnejo veljati 8. dan po objavi na oglasni deski na sedežu zadruge. Spremembe in
dopolnitve statuta se sprejemajo po enakem postopku, kot velja za sprejem tega statuta.

V Mariboru, dne ___________.

Predsednik zadruge:
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