
Na podlagi 8. in 9. člena Zakona o društvih je Ustanovni zbor društva dne 12.9.2011 sprejel sklep 
o ustanovitvi društva Varuhi semen, Društvo za ohranjanje biotske pestrosti kulturnih rastlin.

 in v ta namen sledeči:

S T A T U T   D R U Š T V A
 

VARUHI SEMEN, Društvo za ohranjanje biotske pestrosti kulturnih rastlin

I.  TEMELJNA NAČELA

a. člen

Društvo  Varuhi  semen,  Društvo  za  ohranjanje  biotske  pestrosti  kulturnih  rastlin  (v  nadaljevanju 
Društvo) je prostovoljno, samostojno in nestrankarsko društvo posameznikov in pravnih oseb, ki želijo 
aktivno prispevati k ohranjanju biotske pestrosti avtohtonih, domačih ali tradicionalnih sort kulturnih 
rastlin.

Delovanje društva temelji na načelih enakopravnega in prostovoljnega združenja članov, enakih pogojih 
za včlanjevanje, enakopravnem odločanju oziroma soodločanju članov in na načelih javnosti dela.

b. člen

Društvo je pravna oseba zasebnega prava in je vpisana v register društev in registrirana pri Upravni enoti 
Maribor. 
Društvo opravlja dejavnosti opredeljene v tem statutu v skladu z Ustavo in zakoni, ki veljajo v Republiki 
Sloveniji.

c. člen

Ime društva: VARUHI SEMEN, Društvo za ohranjanje biotske pestrosti kulturnih rastlin 
Sedež društva: Valvasorjeva ulica 26, 2000 MARIBOR
Kratko ime društva: VARUHI SEMEN

d. člen

Društvo ima svoj znak in štampiljko. Na štampiljki je ime društva, sedež društva ter emblem. Štampiljka 
je kvadratne oblike, na levi in desni so listne ploskve rastlin.
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e. člen

Delo društva in njegovih organov je javno.

Društvo svoje člane redno obvešča preko sredstev javnega obveščanja, preko glasila in preko sredstev 
javnega  obveščanja.  Člani  imajo  pravico  vpogleda  v  zapisnike,  korespondenco  in  poslovne  knjige 
društva. 

Širšo javnost društvo obvešča o svojem delu z organiziranjem okroglih miz,  tiskovnih konferenc,  z 
organiziranjem  dni  odprtih  vrat.  Na  svoje  seje  vabi  zainteresirane  posameznike  ter  predstavnike 
zainteresiranih organov, ustanov, organizacij ter predstavnike sredstev javnega obveščanja.

Za zagotavljanje  javnosti  dela  in  dajanje  točnih  informacij  o  delu društva  je  odgovoren predsednik 
društva.

f. člen

Društvo  lahko  sodeluje  z  drugimi  organizacijami  v  Republiki  Sloveniji,  ki  delujejo  na  podobnih 
področjih. Društvo se lahko povezuje v zveze društev. Prav tako lahko društvo samostojno sodeluje ali  
se včlani v sorodne mednarodne in tuje organizacije, ki imajo podobne namene in cilje.

II. NAMEN, CILJI IN DEJAVNOSTI DRUŠTVA

g. člen

Namen in cilji društva so:
- varovanje in ohranjanje starih slovenskih sort kulturnih rastlin;
- vzpodbujanje ohranjanja ali ponovne kultivacije starih slovenskih sort in njihove menjave;
- zagotavljanje semenskega materiala starih slovenskih sort svojim članom;
- izobraževanje  širše  javnosti  o  problemu  in  pomenu  ohranjanja  pestrosti  biodiverzitete  v 

kmetijstvu,  brez  hibridnih  ali  gensko  spremenjenih  sort,  kot  osnovnega  nosilca  prehranske 
varnosti;

- izobraževanje otrok in mladine o vseh vidikih biotske pestrosti kulturnih rastlin;
- vzpodbujanje preizkušanja različnih domačih sort kulturnih rastlin,  primernih za kultivacijo v 

Pomurski in Podravski regiji;
- negovanje in vračanje lokalnega znanja o lastni pridelavi semen in krepitev lokalne skupnosti;
- vzpodbujanje trajnostno naravnanih pridelovalnih praks;
- iskanje  in  razvijanje  novih  možnosti  sodelovanj  z  drugimi  institucijami  in  sorodnimi 

organizacijami.
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h. člen

Društvo navedene namene in cilje dosega z naslednjimi temeljnimi dejavnostmi:

- iskanje, evidentiranje, zbiranje ter hranjenje semenskega in/ali sadilnega materiala, različnih vrst 
in sort kulturnih rastlin, ki izvirajo iz Slovenije;

- omogočanje dostopa do semen, hranjenih v semenski knjižnici, svojim članom;
- vzpostavitev in širjenje mreže varuhov rastlinskega razmnoževalnega materiala;
- osveščanje širše javnosti o pomenu raznolikosti starih slovenskih sort preko različnih medijev;
- pripravljanje različnih priročnikov o semenarjenju in sorodnih temah;
- zagotavljanje strokovne pomoči svojim članom;
- organiziranje strokovnih ekskurzij, delavnic in predavanj;
- urejanje in modoriranje uradne spletne strani semenske knjižnice in spletnih vsebin;
- organiziranje srečanj in prireditev za člane knjižnice;
- promoviranje aktivnosti semenske knjižnice;
- prijavljanje na razpise za financiranje razvoja semenske knjižnice;
- otroške in mladinske delavnice in ekskurzije;
- pridelava rastlinskega razmnoževalnega materiala za potrebe članov; 
- raziskovanje in razvoj na področju ohranjanja rastlinskih genskih virov;
- povezovanje in sodelovanje z domačimi in tujimi sorodnimi organizacijami ali institucijami.

Dejavnosti  društva  so  prvenstveno  namenjene  članom društva.  Prav  tako  so  lahko  namenjene  tudi 
nečlanom, vendar le v obsegu, ki je skladen z osnovnim namenom in cilji društva.

i. člen

Društvo za pridobivanje sredstev za svoje delovanje opravlja tudi pridobitne dejavnosti, ki so povezane 
z nameni, cilji in dejavnostmi društva ter zgolj v obsegu, potrebnem za doseganje namenov in ciljev 
društva, in sicer z izvajanjem pridobitne dejavnosti:

-  Prodaja društvenih promocijskih izdelkov (društvene majice, broške, spominki) 
      G47.890 Trgovina na drobno na stojnicah in tržnicah z drugim blagom
- Društveno-založniška dejavnost (društvene brošure, priročniki, revije)
      J58.140 Izdajanje revij in druge periodike
- Posredovanje oglaševalskega prostora za sponzorje društva 

            M73.120 Posredovanje oglaševalskega prostora
- Organiziranje  društvenih  prireditev,  tečajev,  delavnic,  seminarjev  in  konferenc  N82.300 

Organiziranje razstav, sejmov, srečanj

Presežek prihodkov nad odhodki, ki ga društvo doseže z neposrednim opravljanjem pridobitne 
dejavnosti se sme uporabiti le za doseganje namenov in nalog društva, v skladu s temeljnim aktom.
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Dejavnosti  iz  prejšnjega  odstavka  društvo  opravlja  kot  pridobitne  dejavnosti,  in  sicer  le  v  obsegu, 
potrebnem za  uresničevanje  namena  in  ciljev  društva,  oziroma  v  obsegu potrebnem za  opravljanje 
nepridobitne dejavnosti.  Društvo mora prihodke, ki  jih ustvari  z izvajanjem pridobitne dejavnosti,  v 
celoti porabiti za doseganje namenov in ciljev združenja, v skladu s statutom društva. 

III. ČLANSTVO V DRUŠTVU

j. člen

Član društva lahko postane vsaka fizična ali pravna oseba, ki se želi v okviru dejavnosti društva aktivno 
posvečati ohranjanju biotske pestrosti kulturnih rastlin.

Članstvo v društvu je prostovoljno.

Fizične ali pravne osebe, ki želijo postati  člani društva, morajo predsedniku društva predložiti  pisno 
pristopno izjavo, v kateri izrazijo željo postati član društva in se zavežejo, da bodo delovali v skladu s  
statutom društva in drugimi notranjimi akti društva in bodo redno plačevali članarino. 

Člane  sprejema  predsednik  društva.  Predsednik  pisno  odgovori  na  prejeto  pristopno  izjavo.  Oseba, 
katere pristopna izjava je zavrnjena, se lahko v roku 30 dni pritoži na občni zbor društva. Občni zbor 
mora v roku treh mesecev odgovoriti na pritožbo.

Društvo ima lahko poleg rednih članov tudi častne člane.
Odločitev o podelitvi naziva častnega člana sprejema občni zbor.
Častni član, ki ni tudi redni član društva, nima pravice do glasovanja.

k. člen

Pravice članov društva so, da:

- volijo in so izvoljeni v organe društva,
- sodelujejo pri delu in soodločajo o organih društva,
- uporabljajo skupne doseže in rezultate delovanja društva pri svojem delu,
- uresničujejo svoje interese na področju dejavnosti društva,
- so  seznanjeni  s  programom  in  poslovanjem  društva  in  njegovim  finančno  materialnim 

poslovanjem,
- koristijo storitve in pomoč društva pri svojem rednem delovanju,
- dajejo pobude za razvoj in programe društva.

l. člen

Dolžnosti članov društva so, da:
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- spoštujejo statut in druge notranje akte ter sklepe društva,
- aktivno sodelujejo in s svojim delom prispevajo k uresničevanju ciljev in nalog društva,
- redno plačujejo članarino v višini, ki jo določi občni zbor društva,
- dajejo društvu informacije, ki so potrebne za izvajanje skupnih nalog,
- prenašajo svoje izkušnje na druge člane društva,
- varujejo ugled društva.

m. člen

Članstvo v društvu preneha:
- s prostovoljnih izstopom, 
- z izključitvijo,
- s smrtjo.

Član lahko prostovoljno izstopi iz društva, če predsedniku pošlje pisno obvestilo o izstopu.

Člana društva lahko predsednik izključi, če ta kljub opominu ne poravna članarine v tekočem letu.

O izključitvi  člana  iz  društva  odloča  predsednik s  sklepom,  ki  mora  biti  v  skladu z  Pravilnikom o 
članstvu v društvu in smernicah Semenske knjižnice, ki ga društvo sprejme v roku 1 leta od ustanovitve 
društva. 

Izključeni član se lahko v roku 30 dni od prejetega pisnega obvestila o izključitvi pritoži na občni zbor 
kot na drugostopenjski organ, ki mora o zadevi v roku treh mesecev dokončno odločiti. 

IV. ORGANI DRUŠTVA

n. člen

Organi društva so:

- Občni zbor
- Predsednik društva

o. člen

Občni zbor je najvišji organ društva, ki ga sestavljajo vsi člani društva. Pravne osebe v občnem zboru 
zastopajo pooblaščene fizične osebe.

Občni zbor je lahko reden ali izreden. 
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Redni občni zbor sklicuje predsednik enkrat letno.
 
Izredni občni odbor pa se skliče na zahtevo predsednika ali na zahtevo 1/3 članov društva. Predsednik je 
dolžan sklicati izredni občni zbor v roku 30 dni od prejema zahteve za sklic. Če predsednik izrednega 
občnega zbora ne skliče v predpisanem roku, ga skliče predlagatelj, ki mora predložiti tudi dnevni red z 
ustreznimi materiali. Izredni občni zbor sklepa le o zadevi za katero je bil sklican.

p. člen

O sklicu občnega zbora in s predloženim dnevnim redom morajo biti člani društva seznanjeni najmanj 8 
dni pred sklicem. Občni zbor je sklepčen, če je prisotnih več kot polovica članov. Če občni zbor ni 
sklepčen, se zasedanje odloži za 30 minut, po preteku tega časa pa je občni zbor sklepčen, ne glede na 
število prisotnih, sklepi pa so veljavno sprejeti, če zanje glasuje večina prisotnih članov. 

Glasovanje je javno. Člani pa se lahko z več kot polovico glasov vseh prisotnih na samem zasedanju 
odločijo za tajno glasovanje.

Člani, ki niso poravnali članarine za tekoče leto, ne morejo glasovati na občnem zboru.

q. člen

Naloge občnega zbora so, da:
- sklepa o dnevnem redu,
- sprejema in spreminja statut ter druge akte društva,
- sprejema program dela društva,
- sprejema finančni načrt in letno poročilo,
- odloča o višini članarine,
- voli predsednika društva, 
- odloča o pritožbah zoper sklepe predsednika, 
- odloča o vključevanju in sodelovanju z drugim sorodnimi organizacijami,
- kot drugostopenjski organ dokončno odloča o izključitvi člana iz društva,
- odloča o drugih zadevah, ki jih predlagajo organi in člani društva v skladu z namenom in cilji 

društva,
- odloča o prenehanju društva,
- odloča o nakupu in prodaji nepremičnin,
- opravlja nadzor nad finančnim in materialnim poslovanjem.

Posamezni predlogi za razpravo na občnem zboru morajo biti v pisni obliki posredovani predsedniku 
društva najmanj 8 dni pred sklicem občnega zbora.

O delu občnega zbora se vodi zapisnik, ki ga podpišeta predsedujoči in zapisnikar.
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r. člen

Predsednik zastopa in predstavlja društvo pred državnimi in drugimi organi in organizacijami v državi in 
v tujini. Predsednik zastopa društvo v pravnem prometu.

Predsednik je odgovoren za zakonitost  delovanja društva v skladu s statutom društva in v skladu s 
pravnim redom Republike Slovenije. Za svoje delo je odgovoren občnemu zboru.

Predsednika izvoli občni zbor za obdobje 4 let. Predsednik je lahko po izteku mandata ponovno izvoljen.

Predsednik je izvršilni organ društva, ki opravlja organizacijska, strokovno-tehnična in administrativna 
dela ter vodi delo društva po programu in sklepih sprejetih na občnem zboru.

s. člen

Naloge predsednika so:

- pripravlja letne in večletne programe delovanja društva,
- skrbi za izvrševanje programa društva,
- pripravlja predloge aktov društva,
- pripravi predlog finančnega plana in letno poročilo,
- skrbi za finančno in materialno poslovanje društva,
- uresničuje druge naloge, ki izhajajo iz aktov društva in naloge, ki mu jih naloži občni zbor,
- odloča o najemanju in oddajanju nepremičnin.

t. člen

Predsednik  lahko za  izvajanje  posameznih  nalog imenuje  komisije.  Člani  komisij  so  lahko le  člani 
društva.  Za  svoje  delo  so  komisije  odgovorne  predsedniku.  Izjemoma  lahko  društvo  povabi  k 
sodelovanju pri delu komisije zunanje sodelavce.

Predsednik lahko določene naloge prenese na delavce s posebnimi pooblastili.

V. FINANČNO IN MATERIALNO POSLOVANJE DRUŠTVA

u. člen

Viri dohodkov društva so:

- članarina,
- darila, volila,
- dohodek iz dejavnosti društva in naslova materialnih pravic,
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- prispevki sponzorjev,
- lokalna, državna in evropska javna sredstva,
- drugi viri.

Če društvo pri opravljanju svojih dejavnosti ustvari presežek prihodkov nad dohodki, ga mora porabiti 
za izvajanje dejavnosti, za katero je bilo ustanovljeno. Vsaka delitev premoženja društva med njegove 
člane je nična.

v. člen

Društvo  razpolaga  s  finančnimi  sredstvi  v  skladu  s  programom in  letnimi  finančnimi  plani,  ki  jih 
pripravi predsednik, sprejme pa občni zbor. Na rednem občnem zboru člani vsako leto obravnavajo in 
sprejmejo letno poročilo.

w. člen

Finančne in materialne listine podpisuje predsednik društva.

Finančno in materialno poslovanje mora biti v skladu z veljavnimi predpisi s tega področja.

Predsednik vodi blagajno ter finančno in materialno poslovanje v skladu s Pravilnikom o finančnem in 
materialnem  poslovanju,  v  katerem  društvo  tudi  določi  način  vodenja  in  izkazovanja  podatkov  o 
finančno materialnem poslovanju društva, ki mora biti v skladu z računovodskimi standardi za društva 
in ga mora društvo sprejeti v roku 1 leta od ustanovitve.
 
Društvo ima svoj transakcijski račun  pri poslovni banki.

x. člen

Vsak član  društva  ima  pravico  do  vpogleda  v  finančno  in  materialno  dokumentacijo  in  poslovanje 
društva.

Za pomoč  pri  urejanju finančno materialnih  zadev lahko društvo zaposli  ali  najame strokovnjaka v 
skladu z veljavno zakonodajo s področja javnega prava.

VI. PRENEHANJE DRUŠTVA

y. člen

Društvo preneha:
- po sklepu občnega zbora,
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- po samem zakonu.

V primeru prenehanja društva, preide premoženje društva na sorodno nepridobitno organizacijo ali na 
lokalno skupnost, proračunska  sredstva pa se vrnejo proračunu.

Ta statut je sprejel ustanovni občni zbor dne 12.9.2011 v Mariboru in velja od dneva vpisa v register 
društev pri pristojnem organu.

Maribor, 12. september 2011

Predsednik društva: Mateja Koler

…………………………………..
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