
POGODBA O ČLANSTVU V NARAVOVARSTVENI ZVEZI SMREKOVEC 
 
 

sklenjena med: 
Naravovarstveno zvezo Smrekovec, Bele Vode 18a, 3325 Šoštanj (v nadaljevanju: NZ 
Smrekovec),  
ki jo zastopa predsednica Zofija Mazej Kukovič 
TRR: 24302-9004758974 
Davčna številka: 12666513 
Davčni zavezanec: ne 

in 
 
 
Naziv društva ______________________________________________ (v nadaljevanju: 
društvo)  
 
naslov: 
_______________________________________________________________________,  
 
ki ga zastopa predsednik/ -ca _____________________________________________ (ime in 
priimek) 
 
 
Davčna številka: _________________________  Davčni zavezanec (obkroži):  DA NE 
 
 

1. člen 
Predmet pogodbe je članstvo društva v NZ Smrekovec, ki združuje društva na širšem 
območju Smrekovškega pogorja. 
 

2. člen 
Društvo je član NZ Smrekovec z namenom lažjega uresničevanje skupnih nalog in aktivnosti 
na področju varstva narave in trajnostnega razvoja na širšem območju Smrekovškega pogorja. 
 

3. člen 
Pogoji članstva: 
• društvo je registrirano v skladu z Zakonom o društvih, 
• sklep o vključitvi v NZ Smrekovec je sprejel ustrezen organ društva, 
• NZ Smrekovec so bili predloženi: Pristopna izjava o sprejemanju in spoštovanju statuta 

NZ Smrekovec ter potrdilo o vpisu društva v register društev. 
Društvo lahko izstopi iz NZ Smrekovec na lastno željo. Sklep o izključitvi sprejme Upravni 
odbor NZ Smrekovec. 
 
 
 
 
 
 
 
 



4. člen 
Obveznosti NZ Smrekovec: 
• redno informira društva o delu NZ Smrekovec ter ostalih aktualnih dogodkih s področja 

varstva narave in trajnostnega razvoja s pomočjo javnih medijev, spletnih strani 
www.smrekovec.net , dopisov, ipd., 

• v skladu z možnostmi in programom dela nudi pomoč društvu, 
• vključuje društva v projektno delo, 
• na podlagi pisnega dogovora zastopa društva pri pogodbah in projektih s tretjimi 

osebami, 
• zagotavlja dodatne ugodnosti za društvo. 
 

5. člen 
Obveznosti društva: 
• vsaj enkrat letno informiranje NZ Smrekovec o svojih aktivnostih, 
• redno plačevanje članarine, ki jo za posamezno leto določi skupščina NZ Smrekovec, 
• neizvajanje aktivnosti, ki so v nasprotju s Statutom NZ Smrekovec, 
• redno udeleževanje predstavnika društva na Skupščini NZ Smrekovec. 
 

6. člen 
Skupščina NZ Smrekovec za posamezno leto določi  višino članarine, ki mora biti s strani 
društva plačana do 15. maja za tekoče leto. Članarina se porabi skladno s finančnim načrtom 
NZ Smrekovec za posamezno leto. 
 

7. člen 
Pogodba je sklenjena za nedoločen čas. Vsaka od podpisnic pogodbe jo lahko s trimesečnim 
odpovednim rokom prekine. Skupščina NZ Smrekovec odloča o dokončni izključitvi člana iz 
članstva v NZ Smrekovec. 
 

8. člen 
Obe podpisnici pogodbe bosta probleme reševali sporazumno. V skrajnem primeru se za 
razrešitev problema lahko uporabi razsodišče (35. člen statuta NZ Smrekovec). Zoper sklep 
razsodišča je možna pritožba na skupščino kot drugostopenjski organ. 
Nerešljivi nesporazumi, ki so v povezani s pravnim redom Republike Slovenije se lahko 
rešujejo na pristojnem sodišču. 
 

9. člen 
Pogodba začne veljati na dan podpisa pooblaščenih predstavnikov NZ Smrekovec in društva. 
 

V Šoštanju, dne ......................……….. 
 
 
Podpis predsednika društva:     Podpis predsednice NZ Smrekovec 
 
 
 
________________________      _____________________ 
 

žig društva        žig NZ Smrekovec  
  


