ČLANSTVO V ZADRUGI
Ptuj, 21. februar 2019
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1. UVOD
1.1 Razmerje zadruga - član


Zakon o zadrugah



Zadružna pravila



Interni akti zadruge



Pogodbe med zadrugo in članom

1. UVOD
1.2 Načela članstva v zadrugi


n. spremenljivega števila članov



n. istovetnosti članstva



n. prostovoljnega vstopa in izstopa



n. enakega obravnavanja članov



n. zadružne lojalnosti / zvestobe



n. podreditve večinsko sprejetim sklepom

2. NASTANEK ČLANSTVA
2.1 Uvodoma


pravno razmerje med zadrugo in članom, iz
katerega izhajajo določene pravice in
obveznosti



nastane na podlagi določenih pravnih dejanj



članstvo v zadrugi je osebno

2. NASTANEK ČLANSTVA
2.2 Pogoji


fizična ali pravna oseba
* člani vlagatelji



soglasne volje (zadruge in člana)



pristopna izjava



morebitni drugi pogoji

2. NASTANEK ČLANSTVA
2.3 Postopek
obravnavanje zahteve in sprejem odločitve
po postopku, določenem v zadružnih pravilih

obvestilo podpisniku
(i) ali + (ii) s katerim dnem je bil sprejet v članstvo
rok: najpozneje v 60 dneh po prejemu pristopne izjave

vpisati najmanj en delež

če ne in pravila ne
določajo drugače, pomeni
zavrnitev

možnost
pritožbe na
OZ/drug organ

2. NASTANEK ČLANSTVA
2.4 Trenutek nastanka članstva


pogosto neopredeljeno



praviloma z dnem:



•

sprejetja sklepa UO o sprejetju pristopne izjave ali

•

ko je zadruga prejela pristopno izjavo

priporočljivo jasno opredeliti v pravilih

3. ČLANSKI IMENIK


vodi zadruga na svojem sedežu



podatki o članih po datumu vstopa



član mora obveščati zadrugo



zadruga poroča sodnemu registru do 31.1.



podatke hrani 10 let po prenehanju članstva, nato jih
trajno arhivirati



pravica do vpogleda

4. PRAVICE IN OBVEZNOSTI
4.1 Splošno






članske pravice po vsebini delimo na:
•

upravljavske

•

premoženjske

osebna narava članstva
•

članskih pravic ni možno odcepiti od članstva

•

član ne more prenesti na drugo osebo svojih članskih
upravljavskih pravic

premoženjskopravni zahtevki so prenosljivi

4. PRAVICE IN OBVEZNOSTI
4.2 Upravljavske pravice


občni zbor
•
•

•



organi zadruge
•



pravica do navzočnosti, razprave, dajanja predlogov in glasovanja
pravica zahtevati uvrstitev določenega vprašanja na dnevni red
pravica zahtevati ugotovitev ničnosti sklepa OZ / pravica do
izpodbijanja sklepov OZ

pravica voliti in biti izvoljen v organe zadruge

pravica do obveščenosti
•
•

pravica do vpogleda v imenik članov
pravica do vpogleda v zapisnik OZ

4. PRAVICE IN OBVEZNOSTI
4.3 Premoženjske pravice


p. do uporabe storitev zadruge



p. do dela presežka, če je določeno



p. do izplačila deleža po prenehanju članstva



p. do dela prostovoljnih skladov, če obstajajo



p. do izplačila deležev v postopku prenehanja

5. PRENEHANJE ČLANSTVA
5.1 Razlogi


izstop



izključitev



smrt fizične osebe



prenehanje pravne osebe



prenehanje zadruge

5. PRENEHANJE ČLANSTVA
5.2 Izstop iz članstva


članstvo lahko odpove samo član



pisna odpoved



članstvo preneha z dnem, ko je zadruga prejela
pisno odpoved, če pravila ne določajo drugače



dodatni pogoji: odpovedni rok, drugo

5. PRENEHANJE ČLANSTVA
5.3 Izključitev


skrajni ukrep



razlogi:





•

določeni v zadružnih pravilih

•

zakonski razlog - če član ne izpolni dospele obveznosti za vplačilo
deleža niti v 30 dneh po pisnem opominu

odločanje:
•

pred izrekom možnost pojasnila

•

organ, določen v zadružnih pravilih

•

z obrazloženim sklepom

pravica do pravnega varstva izključenega člana

5. PRENEHANJE ČLANSTVA
5.4 Pravice in obveznosti ob prenehanju


z dnem prenehanja članstva:
prenehajo upravljavske pravice in dolžnosti
• ne prenehajo premoženjskopravne pravice in obveznosti
•



jamstvena doba
posebna določba 40. člena ZZad
• nekdanji član ali njegov univerzalni pravni naslednik je
odgovoren za obveznosti zadruge še eno leto od izteka leta,
v katerem mu je prenehalo članstvo
•

POGODBENA RAZMERJA MED ZADRUGO IN
NJENIMI ČLANI
Po novem so urejena v ZKme-1 (Uradni list RS, št. 22/18 z dne 4. 4.
2018)
 61.g člen – IZJEME OD OBVEZNE PISNOSTI POGODB




pisne pogodbe niso obvezne, če vrednost pogodb med dvema subjektoma
v posameznem koledarskem letu ne preseže 15.000 eurov, za ta del pa

morajo biti izdane dobavnice ali odkupni blok.


Za pogodbe iz 58.a člena tega zakona (=Pogodbe, katerih predmet je
odkup surovega mleka, namenjenega predelavi, in se sklenejo med
proizvajalcem mleka in odkupovalci oziroma predelovalci mleka, v
nadaljevanju: „mlečne pogodbe“) se ta člen ne uporablja.

POGODBENA RAZMERJA MED ZADRUGO IN
NJENIMI ČLANI
61.g člen
(pisnost pogodb)


(1) Pogodbe v verigi preskrbe s hrano morajo biti sklenjene v pisni obliki in pred
dobavo blaga ter vsebovati naslednje obvezne sestavine:


1.

okvirna vrednost prometa in okvirni cenik blaga;



2.
okvirna količina blaga in okvirni časovni razpored dobave blaga, če gre za
blago iz prve alineje tretjega odstavka 61.b člena tega zakona;



3.
trajanje pogodbe, ki se lahko sklene za določen ali nedoločen čas z določili o
odpovedi;



4.

podrobnosti o plačilnih rokih in postopkih;



5.

načine dobave blaga;



6.

pravila, ki se uporabljajo za spremembo cene blaga, in



7.

pravila, ki se uporabijo v primeru višje sile.

POGODBENA RAZMERJA MED ZADRUGO IN
NJENIMI ČLANI


ZAČETEK UPORABE OBVEZNE PISNOSTI POGODB PO ZKme-1: PREHODNE
IN KONČNA DOLOČBA:



(3) Določbe 61.g in 61.h člena zakona se začnejo uporabljati 1. januarja
2019.



(4) Za pogodbe v verigi preskrbe s hrano, ki so bile sklenjene pred
uveljavitvijo tega zakona (19. 4. 2018) in še veljajo, se do izteka
veljavnosti teh pogodb, vendar najdlje do konca leta 2019, ne
uporabljajo določbe 61.g člena zakona.
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POGODBENA RAZMERJA MED ZADRUGO IN
NJENIMI ČLANI


Po našem poznavanju pogodb med zadrugami in njenimi članicami so pri
pogodbenih razmerjih:



1. okvirna vrednost prometa + okvirni cenik blaga – redko navedena, cenik bi
moral biti obvezna sestavina pogodbe kot njena obvezna priloga;



2. pogodbe večinoma primerno urejajo okvirno količino blaga – (vsaj
določljivo) + okvirni časovni razpored dobave blaga, če gre za blago iz prve
alineje tretjega odstavka 61.b člena tega zakona („hitro pokvarljiva živila“:
sveže sadje in zelenjava iz Priloge I Uredbe 1308/2013/EU, vključno s
krompirjem; mleko in mlečni izdelki, ki niso sterilizirani; predpakirano in
nepredpakirano sveže meso, mleto meso, mesni pripravki, drobovina in
notranji organi; nepredpakirani presni in pasterizirani mesni izdelki; sveže
ribe, raki in mehkužci; jajca v lupini; sveže gobe in zelišča; predpakiran in
nepredpakiran kruh in pekovsko pecivo; nepredpakirani fini pekovski izdelki).

POGODBENA RAZMERJA MED ZADRUGO IN
NJENIMI ČLANI


3. Zadruge primerno opredeljujejo trajanje pogodb (sklenjene za
določen ali nedoločen čas z določili o odpovedi);



4. podrobnosti o plačilnih rokih in postopkih – roki so opredeljeni
povsod, postopki pa nikjer;



5. načini dobave blaga – s pogodbami niso pisno dogovorjeni;



6. pravila, ki se uporabljajo za spremembo cene blaga – nikjer
določena;



7. pravila, ki se uporabijo v primeru višje sile – redko določena.

HVALA ZA VAŠO POZORNOST

