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naziv in naslov kolektivnega člana (vpišite)   
 
 
 

 
 

SKLEPATA SPORAZUM  ŠT. (vpiše zbornica) ……………...  O SODELOVANJU IN 
SOFINANCIRANJU 

 
1. 

Na podlagi 6. člena statuta Socialne zbornice Slovenije in sklepa organizacije kolektivnega člana 
sklepata partnerja sporazum o sodelovanju in sofinanciranju. Sporazum se sklene za nedoločen čas, z 
možnostjo odstopa od sporazuma s strani partnerjev, ki sklepata sporazum. 

 
 

2. 
Kolektivni člani zbornice imajo naslednje pravice: 

 imenovanje svojih predstavnikov, individualnih članov zbornice, v organe zbornice; 

 pravico partnerskega sodelovanja v zadevah, ki so ključnega pomena za stroko in socialno 
varstveno dejavnost; 

 da predlagajo ustanovitev strokovnih delovnih skupin zbornice; 

 do strokovnega posvetovanja oziroma stališča; 

 da se regionalno povezujejo; 

 pravico do popusta pri storitvah zbornice, opredeljenih v okviru nalog zbornice; 

 brezplačno prejemanje biltena zbornice Socialni izziv; 

 da pridobijo mnenje o programih, ki jih izvajajo, s popustom pri plačilu. 
 

 
3. 

Dolžnosti kolektivnih članov zbornice so: 

 spoštovanje avtonomije zbornice; 

 širjenje poslanstva zbornice; 

 skrb za seznanjanje s kodeksom in spoštovanje kodeksa etičnih načel v socialnem varstvu; 

 širjenje posredovanih zborničnih informacij; 

 širjenje kolektivnega članstva; 

 aktivno sodelovanje in odzivanje na pobude ter strokovne akcije zbornice; 

 spoštovanje sklepov in aktov, ki jih zbornica sprejme na skupščini; 

 redno obveščanje zbornice o spremembi podatkov, potrebnih za vodenje evidence kolektivnega 
članstva zbornice 

 redno plačevanje kolektivne članarine. 
 
 

4. 
V skladu s tretjim odstavkom 13. člena statuta Socialne zbornice Slovenije določa članarino 
kolektivnim članom, na podlagi sprejetih meril in kriterijev, upravni odbor.  

 
 



 
5. 

Kolektivni član zbornice se zavezuje, da bo kolektivno članarino v višini …….,…. € mesečno redno  
(mesečno;  trimesečno; polletno, letno) (obkroži način plačila!) plačeval in nakazoval na transakcijski 
račun zbornice IBAN: SI56 0201 0001 8187 078 

 
 

6. 
Sporazum je sestavljen v dveh enakih izvodih, od katerih prejme vsaka stranka po en izvod 
sporazuma. 
Za izvajanje sporazuma prevzemata odgovornost podpisnika/podpisnici tega dokumenta. 
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