Na podlagi 8. in 9. člena Zakona o društvih (Ur. list RS, št. 64/2011, 21/2018 ZNorg in 175/2020
ZIUOPDVE) je ustanovni zbor dne 27. 07. 2021 sprejel statut Društva za celostno samooskrbo
– Samooskrbni.net, ki je bil na izrednem zboru članov dne 22. 08. 2021 dopolnjen in usklajen
v naslednji vsebini:

STATUT

Društva za celostno samooskrbo – Samooskrbni.net
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Ime društva: Društvo za celostno samooskrbo – Samooskrbni.net (v nadaljevanju:
društvo). Skrajšano ime društva je Društvo Samooskrbni.net.
2. člen
Društvo je nepolitično, prostovoljno združenje vseh zainteresiranih, ki se zavedajo
pomena celostne samooskrbe in želijo s svojim aktivnim sodelovanjem v društvu
prispevati k izboljšanju samooskrbe na vseh področjih svojega življenja, življenja svojih
družin in širše skupnosti.
3. člen
Društvo deluje na območju Slovenije.
Sedež društva je: Šmartno v Rožni dolini.
4. člen
Društvo posluje brez žiga.
5. člen
Društvo je pravna oseba zasebnega prava, je neprofitna, nepridobitna in neodvisna
organizacija. Društvo predstavljata in zastopata dva zastopnika društva. V primeru
odsotnosti prvega zastopnika, društvo predstavlja in zastopa drugi zastopnik.
6. člen
Društvo se lahko včlani v sorodno domačo, tujo ali mednarodno organizacijo ali
zvezo s podobnimi nameni in cilji, predpisanimi s tem statutom, pod pogojem, da
dejavnost te domače, tuje ali mednarodne organizacije ni v nasprotju z ustavo in zakoni
Republike Slovenije.
7. člen
Delovanje društva temelji na načelih demokratičnosti in javnosti.
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II. NAMEN IN CILJI DRUŠTVA
8. člen
Namen delovanja društva je:
•

razvijanje in širjenje zavedanja o pomenu samooskrbe na področjih: pridelave
hrane, ohranjanja zdravja, kulture bivanja in medgeneracijskega sobivanja ter
vseh drugih področjih, ki posredno ali neposredno vplivajo na kvaliteto
življenja posameznika;

•

ozaveščanje o varovanju okolja, ohranjanja narave in biotske pestrosti ter
varstva voda.

Cilji delovanja društva so:
•

ozaveščanje članov in javnosti o potrebi po večji samooskrbi ter preizkušanje,
prikazovanje in izobraževanje o praktičnih modelih, ki so danes na voljo;

•

ozaveščanje o pomenu preventivnega delovanja kot najbolj učinkovitega in
najbolj ekonomičnega načina ohranjanja narave in zdravja;

•

sodelovanje pri doseganju podnebnih ciljev in trajnostnega razvoja:
preizkušanje, razvoj in promocija energijsko učinkovitih ter finančno in
okoljsko bolj prijaznih tehnologij in rešitev, ki omogočajo kakovostno bivanje,
z manj porabljenih naravnih virov in manjšim okoljskim odtisom;

•

raziskovanje, primerjanje, spodbujanje in promocija novih modelov socialnega
povezovanja, ki ustrezajo novim demografskim izzivom in ohranjanju
podeželja;

•

krepitev lokalnih skupnosti in lokalne celostne samooskrbe;

•

razvijanje kompetenc posameznikov za čim bolj celostno samooskrbo skozi
izobraževalne aktivnosti, mentorstvo, učne poligone in souporabo
infrastrukture;

•

podpiranje ekoloških pristopov pridelave (biodinamika, ekološko kmetovanje,
permakultura, miroljubno poljedelstvo, pridelava hrane zase ...) ter podpiranje
ekoloških in biodinamičnih kmetij, društev, zvez, združenj, organizacij,
zavodov in podjetij, ki si prizadevajo za enake cilje;

•

spodbujanje ohranjanja biotske pestrosti in genskega materiala slovenskih
avtohtonih vrst;

•

podpora naravnemu in zdravemu načinu prehranjevanja, ki temelji na pridelkih
iz lokalnega okolja;

•

spodbujanje sodelovanja med sorodnimi društvi in organizacijami, raznimi
strokovnimi zavodi, inštituti in posamezniki, vladnimi in nevladnimi
organizacijami s področja delovanja društva ter spodbujanje pozitivnega
dialoga med različnimi pristopi in ekološkimi gibanji;

9. člen
Društvo bo naloge za doseganje zastavljenih ciljev na področjih celostne samooskrbe,
zdravja, kmetijstva in gozdarstva, razvoja podeželja, prehrane, izobraževanja, varstva
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okolja, ohranjanja narave, mednarodnega sodelovanja in razvoja nevladnih organizacij
uresničevalo v javnem interesu z nepridobitnimi dejavnostmi, kot so:
•

organiziranje predavanj, seminarjev, sejmov, ogledov podobnih prireditev,
strokovnih ekskurzij, obiskovanj oziroma omogočanjem obiskovanj takih
prireditev s področja delovanja društva;

•

ustanavljanje sekcij po interesnem ali teritorialnem principu članov društva
(sekcije niso pravne osebe – delovati morajo v skladu s statutom društva in
za svoje delo odgovarjajo zboru članov in organom društva);

•

izvajanje raziskav za potrebe društva;

•

zbiranje informacij za področja delovanja društva;

•

obveščanje o dogodkih s področja delovanja društva;

•

povezovanje s sorodnimi društvi, organizacijami, skupinami ali posamezniki z
izvajanjem skupnih projektov;

•

podpora projektom ter svetovanje fizičnim in pravnim osebam, ki delujejo v
skladu oziroma v povezavi z nameni in cilji društva;

•

povezovanje ekoloških ponudnikov s končnimi uporabniki ter njihovo
vključevanje v razvoj in načrtovanje;

•

pozivanje državnih organov in civilne družbe, da delujejo v skladu s principi
trajnostnega razvoja;

•

aktivno sodelovanje z institucijami države, ki delajo na pripravi kmetijskih,
prehranskih, okoljskih in drugih politik s področja delovanja društva;

•

sodelovanje v pripravi zakonskih predlogov, akcijskih načrtov in drugih
relevantnih dokumentov;

•

povezovanje različnih oblik združenj in posameznikov v skupna združenja z
namenom ozaveščanja o varovanju različnih ekosistemov;

•

sodelovanje in pomoč NVO, ki delujejo na področju ekoloških pristopov v
kmetijstvu in ostalih panogah s področja delovanja društva;

•

sodelovanje in pomoč NVO, ki razvijajo modele večje socialne vključenosti in
medgeneracijskega sodelovanja.
10. člen

Društvo se z namenom uresničevanja zastavljenih ciljev in nalog lahko ukvarja s
pridobitno dejavnostjo, ki ni osnovni namen društva. Vse pridobitne dejavnosti opravlja
društvo pod pogoji, ki jih za opravljanje te dejavnosti določa zakon in le v obsegu,
potrebnem za doseganje namenov in ciljev oziroma opravljanje nepridobitne
dejavnosti.
Društvo lahko opravlja naslednje pridobitne dejavnosti:
•

M 74.900 Drugje nerazvrščene strokovne in tehnične dejavnosti (svetovanja s
področja ekologije, agronomije in gozdarstva);

•

A 01.280 Gojenje začimb, aromatskih in zdravilnih rastlin (gojenje in pridelava
nepredelanih zdravilnih zelišč);
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•

J 63.990 Drugo informiranje (individualno svetovanje);

•

R 90.030 Umetniško ustvarjanje (izdelovanje unikatnih izdelkov slovenske
kulturne dediščine; ročno unikatno oblikovanje in poslikava porcelana, stekla,
keramike, lesa ipd; izdelovanje okrasnih šopkov in drugih rastlinskih okrasnih
predmetov);

•

J 58.140 Izdajanje revij in druge periodike (objavljanje v raznih publikacijah
(avtorsko delo) in izdajanje strokovnih publikacij, zloženk, zgoščenk, raznega
promocijskega gradiva, prodaja publikacij projekta na dogodkih, sejmih, ob
predavanjih in delavnicah);

•

N 82.300 Organiziranje razstav, sejmov, srečanj (organiziranje seminarjev,
sejmov, ogledov podobnih prireditev, strokovnih ekskurzij, obiskovanj oziroma
omogočanjem obiskovanj takih prireditev s področja delovanja društva za
zainteresirano javnost, organiziranje predavanj, delavnic in dogodkov za krepitev
samooskrbe ter zdravega načina življenja, v povezavi z varovanjem narave in
okolja, s kulturo in kmetijstvom);

•

G 47.810 Trgovina na drobno na stojnicah in tržnicah z živili, pijačami in tobačnimi
izdelki (literatura projektov, izobraževalne vsebine na različnih nosilcih, unikatni
izdelki iz porcelana, stekla , gline, keramike, lesa, od tega z izdelki lokalnih
pridelovalcev);

•

G 47.910 Trgovina na drobno po pošti ali po internetu (literatura projektov,
izobraževalne vsebine na različnih nosilcih, unikatni izdelki iz porcelana, stekla,
gline, lesa, keramike).
11. člen

Društvo se ne ukvarja s politično ali versko dejavnostjo. Dejavnost društva ni
usmerjena na pridobitne cilje. Svetovalna, moralna in materialna podpora in pomoč
društva svojim članom se daje samo za uresničevanje zastavljenih ciljev društva.
12. člen
Delovanje društva je javno. Obveščanje članov in širše javnosti poteka preko
sredstev javnega obveščanja, spletne strani, okroglih miz, tiskovnih konferenc in s
pravico vpogleda v zapisnike organov društva. Za zagotavljanje javnosti dela in za
točnost informacij sta odgovorna zastopnika društva.
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III. MATERIALNA SREDSTVA
13. člen
Dohodki društva:
•

članarina;

•

donacije, darila in volila;

•

sponzorska sredstva;

•

sredstva, pridobljena iz javnih razpisov lokalnih skupnosti, ministrstev RS in
evropskih razvojnih skladov;

•

dohodki iz dejavnosti društva in naslova materialnih pravic;

•

dohodki iz izdajateljske in drugih dejavnosti društva;

•

drugi dohodki.

Morebitni presežek dohodkov nad odhodki društvo uporablja le za izvajanje svoje
dejavnosti. Vsaka delitev premoženja med njegove člane je nična.
14. člen
Finančne in materialne listine podpisuje eden od zastopnikov društva. V odsotnosti
prvega zastopnika listine podpiše drugi zastopnik.
Finančno in materialno poslovanje mora biti v skladu z veljavnimi predpisi s tega
področja.
Blagajnik oziroma za to določeni član društva vodi finančno in materialno poslovanje
v skladu s pravilnikom o finančno-materialnem poslovanju, v katerem društvo tudi
določi način vodenja in izkazovanja podatkov o finančno-materialnem poslovanju
društva, ki mora biti v skladu z računovodskim standardom za društva in Zakonom o
društvih.
Društvo ima pri izbrani banki svoj transakcijski račun.
IV. ČLANSTVO
15. člen
Član društva je lahko vsaka polnoletna oseba, ne glede na narodnost, izobrazbo,
veroizpoved in politično opredelitev, ki si prizadeva za cilje društva – za povečanje
celostne samooskrbe, trajnostni razvoj, promocijo zdrave lokalne prehrane in naravnih
načinov zdravljenja, in ob tem deluje v skladu z namenom in cilji društva.
Članstvo v društvu se prične, ko kandidat s pisno pristopno izjavo potrdi poznavanje
tega statuta in strinjanje z namenom in cilji delovanja društva, kot so zapisani v tem
statutu ter s plačilom članarine.
Evidenco članstva vodi eden od zastopnikov društva, ki ga določi zbor članov.
Član društva lahko postane tudi tuji državljan, pod enakimi pogoji kot državljani RS.
Članstvo v društvu je prostovoljno.
16. člen
Članstvo preneha z izstopom iz društva, s smrtjo, z izključitvijo. Član izstopi iz
društva s pisno izjavo. Izključitev se lahko izreče v primeru, če član ravna v nasprotju
s statutom in/ali drugimi akti društva. O izključitvi dokončno odloča zbor članov.
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17. člen
Pravice članov društva so:
• da volijo in so voljeni v organe društva;
• da kreativno sodelujejo pri delu društva, dajejo predloge ter sugestije k delu in

izpolnjevanju nalog;
• da sodelujejo pri dejavnostih društva in se udeležujejo javnih prireditev društva;
• da so seznanjeni s programom in delovanjem društva ter njegovim finančno-

materialnim poslovanjem.
18. člen
Dolžnosti članov društva so:
• da spoštujejo ta statut ter odločitve in sklepe organov društva;
• da z osebnim prizadevanjem in zgledom pripomorejo k uresničitvi delovnega

programa društva;
• da tvorno sodelujejo na zboru članov;
• da redno plačujejo članarino;
• da za potrebe društva prispevajo 12 ur prostovoljnega dela na leto.

19. člen
Fizične osebe se lahko pridružijo društvu tudi kot prijatelji društva. Prijatelji društva
niso člani, temveč le simpatizerji društva. Želja za sprejem v krog prijateljev društva
mora biti vložena pisno.
Prijatelji društva imajo naslednje pravice in dolžnosti:
• pravico do udeležbe na prireditvah društva;
• prostovoljno prispevajo za nadomestilo stroškov za obveščanje.

V. ORGANI DRUŠTVA
20. člen
Organi društva so:
• zbor članov;
• nadzorni odbor;
• dva zastopnika društva.
Mandat organov društva traja štiri leta.
21. člen
Zbor članov je najvišji organ društva. Nadzorni odbor in zastopnika sta za svoje delo
odgovorna zboru članov društva, ki ga sestavljajo vsi člani društva.
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22. člen
Zbor članov je lahko redni ali izredni.
Redni zbor članov skliče zastopnik društva najmanj enkrat letno.
Izredni zbor članov se skliče po potrebi. Skliče ga lahko zastopnik na svojo pobudo,
na zahtevo nadzornega odbora ali na zahtevo najmanj petine članov društva. Izredni
zbor članov sklepa samo o zadevi, za katero je sklican. Zastopnik je dolžan sklicati
izredni zbor članov najkasneje v roku enega meseca po tem, ko je prejel tako zahtevo.
V nasprotnem primeru lahko skliče izredni zbor članov predlagatelj.
O sklicu zbora članov in o dnevnem redu le-tega morajo biti obveščeni vsi člani po
elektronski pošti ali po pošti na domači naslov, in sicer najmanj sedem dni pred
predvidenim datumom rednega ali izrednega zbora članov.
V primeru veljavnih sklepov prepovedi zbiranja ljudi se skliče in izvede zbor članov
korespondenčno, če se lahko zagotovi enakopravnost sodelovanja vseh članov. Za
sklic, izvedbo in odločanje na korespondenčnem zboru se uporabljajo določbe
veljavnega statuta društva.

23. člen
Zboru članov smejo prisostvovati vsi, ki so ali želijo biti neposredno ali posredno
povezani z delovanjem društva, le da nimajo pravice glasovati o zadevah, o katerih
odloča zbor članov.
24. člen
Redni zbor članov:
• sklepa o dnevnem redu;
• sprejema statut društva in njegove spremembe ter druge akte;
• sklepa o poročilih nadzornega odbora in zastopnikov društva;
• sprejema letni program dela in daje smernice za delo društva;
• sprejema finančni načrt, finančno poročilo in določa poslovno politiko društva;
• voli in razrešuje zastopnika (2) in nadzorni odbor;
• odloča o vseh vprašanjih, ki so splošnega pomena za razvoj in delovanje

društva v skladu z namenom in cilji društva;
• imenuje občasne ali stalne komisije ali svete;
• ustanavlja dislocirane lokalne podružnice društva;
• odloča o pritožbah zoper sklepe organov in/ali zastopnika društva;
• odloča o drugih zadevah v skladu s pravili in drugimi nameni društva;
• dokončno odloča o izključitvi člana iz društva;
• sklepa o vključevanju društva v druge sorodne organizacije, o pripojitvi društva

drugemu sorodnemu društvu ali zvezi;
• sklepa o prenehanju društva in o njegovem premoženju.

25. člen
Zbor članov je sklepčen, če je ob predvidenem začetku prisotna več kot polovica
članov društva. Če ob predvidenem začetku zbor članov ni sklepčen, se začetek odloži
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za 30 minut, nakar zbor članov veljavno sklepa, če je prisotna vsaj tretjina članov. Če
zbor članov tudi takrat ni sklepčen, se pričetek odloži za naslednjih 30 minut. Po poteku
tega časa je zbor članov sklepčen, če je prisotnih vsaj 5 članov društva.
Sklepčnost ugotavlja po potrebi verifikacijska komisija, po potrebi pa se izvoli še
volilna komisija.
Sklepi so sprejeti z večino glasov prisotnih članov društva. Glasovanje je praviloma
javno, razen v primerih, ko se večina prisotnih odloči za tajno glasovanje.
26. člen
Zbor članov odpre zastopnik društva in ga vodi, dokler zbor ne izvoli delovnega
predsedstva: predsednika, zapisnikarja in dveh overiteljev zapisnika.
O delu zbora članov se vodi zapisnik, ki ga podpisuje delovno predsedstvo:
predsednik zbora članov, zapisnikar in dva overitelja.
27. člen
Nadzorni odbor ima predsednika in dva člana. Nadzorni odbor spremlja delo
organov društva, preverja finančno in materialno poslovanje organov društva. O
svojem delu pa poroča in je odgovoren zboru članov. Nadzorni odbor je sklepčen, če
so na seji prisotni vsi trije člani. Veljavne sklepe sprejema z večino glasov.
28. člen
Zbor članov lahko za posamezna področja ustanovi stalne ali občasne komisije,
krožke, odbore in svete, v katere imenuje poljubno število članov. Člani komisije,
krožka in odbora so lahko le člani društva, člani sveta pa so lahko tudi zunanji sodelavci
na predlog in povabilo zastopnikov društva.
Za svoje delo so komisije, krožki, odbori in sveti odgovorni zboru članov oziroma
zastopnikoma društva, ki zastopata najvišji interes zbora članov.
29. člen
Društvo lahko ima podružnice, ki jih ustanovi zbor članov društva, kadar članstvo v
določenem okolju doseže število 15 oziroma jih ukinja, kadar število članov podružnice
pade pod 10.
Zbor članov društva s sklepom o ustanovitvi podružnice določi: ime in poslovni
naslov podružnice, zastopnika podružnice in dejavnosti podružnice.
Ko je sprejet sklep o ustanovitvi podružnice, njen zastopnik opravi priglasitev
podružnice krajevno pristojni izpostavi AJPES.
Podružnice niso pravne osebe. Njihovo delo poteka v skladu z letnim programom in
smernicami matičnega društva.
Za svoje delo so podružnice odgovorne zboru članov in organom matičnega društva.
30. člen
Zastopnika društva samostojno in neomejeno zastopata in predstavljata društvo
pred državnimi organi, drugimi organizacijami in tretjimi osebami. Zastopnika društva
neposredno izvoli zbor članov in sta zboru članov tudi odgovorna.
Zastopnika društva sta odredbo-dajalca za finančno in materialno poslovanje
društva.
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31. člen
Pristojnosti in zadolžitve zastopnikov društva:
• pripravljata predlog dnevnega reda zbora članov in drugih organov;
• sklicujeta redne in izredne seje zbora članov;
• podpisujeta finančne odredbe in različne pogodbe;
• pripravljata predloge plana dela in finančnega plana;
• odločata o spremembi naslova sedeža;
• skrbita za koordinacijo in nemoteno delo društva.
Zastopnika zastopata društvo in v njegovem imenu sklepata obligacijska razmerja,
podpisujeta vse listine, s katerimi društvo nastopa do članov in v razmerju do drugih
fizičnih ali pravnih oseb.
Z osebami, ki za društvo stalno ali občasno opravljajo administrativna, finančna ali
druga dela, se zastopnika dogovarjata in sklepata podjemne in avtorske pogodbe in
pogodbe o študentskem delu v skladu s predpisi.
32. člen
Društvo preneha:
• s sklepom zbora članov društva;
• če se število članov zmanjša pod zakonsko minimalno dovoljeno število;
• po samem zakonu;
• s stečajem;
• na podlagi sodne odločbe o prepovedi delovanja;
• s spojitvijo z drugimi društvi;
• s pripojitvijo k drugemu društvu.

-9-

VI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
33. člen
V primeru prenehanja društva se njegovo premoženje prenese na drugo nevladno
organizacijo z enakim ali podobnim namenom, ki ga določi društvo s sklepom. Če pa
društvo ne sprejme takega sklepa, se preostanek premoženja društva prenese na
Društvo Ognjič – za naravno in kvalitetno življenje.
34. člen
V statutu uporabljeni izrazi, zapisani v slovnični obliki moškega spola, so uporabljeni
kot nevtralni in veljajo enakovredno za oba spola.
35. člen
Ta statut je sprejet na ustanovnem zboru društva dne 27. 07. 2021, dopolnjen in
usklajen pa je bil na izrednem zboru članov dne 25. 08. 2021 in začne veljati naslednji
dan po sprejemu, prične pa se uporabljati, ko pristojni organ potrdi njegovo skladnost
z zakonom.
36. člen
Društvo bo v roku štirih mesecev pripravilo potrebne pravilnike za nemoteno delovanje
društva.

Zastopnici društva:
_____________________________
Sanja Lončar
_____________________________
Nataša Žagar
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