
INDIVIDUALNO IN KOLEKTIVNO ČLANSTVO SOCIALNE ZBORNICE 
SLOVENIJE 

	
V skladu s Statutom Socialne zbornice Slovenije (v nadaljevanju: Statut) se v zbornico 
prostovoljno vključujejo strokovni delavci in sodelavci, kot individualni člani zbornice ter 
organizacije, društva, ustanove, skupnosti in druge pravne osebe, kot kolektivni člani 
zbornice. 

	
	
1. INDIVIDUALNO ČLANSTVO (5. člen Statuta) 
	
V zbornico se kot individualni člani lahko prostovoljno včlanijo strokovni delavci, opredeljeni v 69. 
členu in strokovni sodelavci, opredeljeni v 70. členu Zakona o socialnem varstvu. 
V individualno članstvo zbornice se lahko včlanijo tudi drugi delavci, ki izkazujejo poseben interes 
za članstvo v zbornici. 
	
Pravice in dolžnosti individualnih članov so opredeljene v 8. in 9. členu Statuta 
Individualni člani v skladu s prvim in drugim odstavkom 13. člena Statuta plačujejo individualno 
članarino, ki znaša največ 1% bruto plače strokovnega delavca in strokovnega sodelavca v 
socialnem varstvu. 
	

Enotno določena višina individualne članarine znaša 5,00 EUR mesečno  
	
Upokojenim strokovnim delavcem, pripravnikom, študentom in brezposelnim članom zbornice se 
članarina določi v letnem znesku, ki je enak enkratni višini mesečne individualne članarine. Na 
željo posameznika opravi zbornica, v skladu z 8. in 9. členom Pravilnika o vodenju registra 
članstva Socialne zbornice, vpis v register individualnega članstva zbornice. Za vpis v register 
posreduje posameznik zbornici osebno podpisano vlogo na predpisanem obrazcu (Evidenčni 
karton). Izbris individualnega člana iz registra se opravi na željo člana, če član ne izpolnjuje 
dolžnosti, določene v statutu zbornice in v drugih primerih, navedenih v 13. in 14. členu Pravilnika 
o vodenju registra članstva Socialne zbornice Slovenije. 

	
	
2. KOLEKTIVNO ČLANSTVO (6. člen Statuta) 
	
V kolektivno članstvo zbornice se lahko kot kolektivni člani zbornice vključujejo zainteresirane 
organizacije, društva, ustanove in skupnosti ter druge pravne osebe. 
	
Pravice in dolžnosti kolektivnih članov so opredeljene v 10. in 11. členu Statuta. 
Kolektivni člani v skladu s prvim in tretjim odstavkom 13. člena Statuta plačujejo kolektivno 
članarino, ki se določa na naslednji način: mesečno 10,00 EUR na pravno osebo ter 0,50 EUR 
na zaposlenega strokovnega delavca in sodelavca, ki pri pravni osebi izvaja 
socialnovarstveno dejavnost.	
 
Vpis v register kolektivnega članstva zbornice se opravi na podlagi sklepa organizacije o vključitvi 
v kolektivno članstvo ter v skladu s 11. in 12. členom Pravilnika o vodenju registra članstva 
zbornice. Ob vpisu v register zbornica in kolektivni član skleneta Sporazum o sodelovanju in 
sofinanciranju, v katerem so določene pravice in dolžnosti kolektivnih članov ter način plačevanja 
kolektivne članarine. Izbris kolektivnega člana iz registra se opravi na željo člana na podlagi 
pisnega sklepa organa upravljanja, če član ne izpolnjuje dolžnosti določene v statutu zbornice in 
v drugih primerih, navedenih v 13. in 15 členu Pravilnika o vodenju registra članstva Socialne 
zbornice Slovenije. 



3. ČASTNO ČLANSTVO  (7. člen Statuta) 
	
Zbornica ima častno članstvo, ki ga v skladu s 7. členom Statuta podeli skupščina zbornice 
strokovnjaku, strokovnemu delavcu oziroma sodelavcu, ki pri svojem profesionalnem ali 
prostovoljnem delu dosega izjemne dosežke ali pa ima posebne zasluge za razvoj socialno 
varstvene dejavnosti. 
Registracija častnega člana se, v skladu s 10. členom Pravilnika o vodenju registra članstva 
Socialne zbornice Slovenije, opravi na podlagi sklepa skupščine zbornice. 

	
	
4. OBRAZCI  IN AKTI  ZA  VPIS OZIROMA  IZBRIS  INDIVIDUALNEGA  OZIROMA 
KOLEKTIVNEGA ČLANA V REGISTER ZBORNICE 
	
Na  podlagi  17.  člena  Pravilnika  o  vodenju  registra  članstva  Socialne  zbornice  Slovenije  je 
potrebno za vpis ali izbris iz članstva posredovati naslednje obrazce in akte: 
	
A. Individualni člani 

• Izpolnjen in podpisan evidenčni karton za člane in članice 
• Soglasje delodajalcu za mesečno  odtegovanje članarine  od plače 
• Izjava o izstopu  iz članstva  Socialne zbornice  Slovenije 

	
B. Kolektivni člani 

• Sklep o vključitvi v kolektivno članstvo Socialne zbornice  Slovenije 
• Sporazum o sodelovanju in sofinanciranju 

	
	
	
	
	
	

                                    Vilko KOLBL, mag. 
                                     generalni sekretar 


