POSTOPEK ustanovitve zadruge:
1.
AKT O USTANOVITVI ZADRUGE - sprintamo 2 x in oba izvoda podpišejo vsi trije (ali več) ustanovitelji
na zadnjem listu ob imenih. En izvod je za arhiv. En izvod pa vsi overijo svoje podpise na Aktu (overijo
lahko na Upravni enoti, ker je ceneje kot pri notarju). Pozor! -podpisani Akt o ustanovitvi morajo na
upravni enoti oz. pri notarju z vrvico zvezati skupaj s ZADRUŽNIMI PRAVILI. Zadružna pravila so
sestavni del Akta o ustanovitvi.
2.
Izpolnimo obrazec VLOGA ZA VPIS DRUŽBE V SODNI REGISTER UST 0-5
- spritantani obrazec UST 0-5 podpiše predsednik zadruge na dnu prve strani (list UST-0).
3.
Overimo podpise še na drugih dokumentih:
- izjava predsednika zadruge (izjava, da sprejme funkcijo) in izjava predsednika zadruge po 33.b členu
Zzad
- izjava preglednika (enočlanski nadzorni organ) zadruge ali predsednika nadzornega odbora
(veččlanski nadzorni organ)
4.
Overimo soglasje lastnika objekta, kjer ima zadruga sedež. Soglasje mora biti pisno in overjeno
(lahko je overjeno na Upravni enoti, kjer je podpis cenejši).
5.
Odpremo začasni račun na izbrani banki. Ko gremo na banko imamo s seboj kopijo zvezanega in
overjenega Akt o ustanovitvi in Pravil zadruge. Potem vsi ustanovitelji nakažejo obvezni vpisni delež
na ta bančni račun. Potem dobimo na banki Potrdilo o odprtju računa in o pologu obveznih deležev
na račun.
6.
Na Sodni register pristojnega sodišča oddamo KOMPLETNO VLOGO, KI JE SESTAVLJENA IZ OBRAZCA
VLOGA ZA VPIS DRUŽBE V SODNI REGISTER UST 0-5 IN PRILOG:
- obrazec Vloga za vpis družbe v sodni register 0-5
in priloge:
- Akt o ustanovitvi zadruge
- Pravila zadruge (pravila so z vrvico zvezana s podpisanim overjenim Aktom)
- Dokazilo o odprtju bančnega računa
- Soglasje za uporabo naslova sedeža zadruge
- Izjava in podatki predsednika zadruge (zakoniti zastopnik zadruge) in izjava predsednika zadruge po
33.b členu ZZad
- Izjava in podatki preglednika zadruge (enočlanski nadzorni organ zadruge)ali predsednika
nadzornega odbora (veččlanski nadzorni organ)
- Predlog za glavno dejavnost zadruge
- Sklepi ustanoviteljev (kadar je ustavitelj pravna oseba, mora predložiti sklep pristojnega organa
odločanja npr. skupščine lastnikov ali občnega zbora ali sklep lastnika ali podobno, da ustanavlja
zadrugo/socialno podjetje)
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