
Pravilnik o prispevkih za 
 

Omrežje občin „Povezanost v Alpah“ 
Gemeinde-Netzwerk „Allianz in den Alpen“ e.V. 

Rete di comuni „Alleanza nelle Alpi“ 
Réseau de communes „Alliance dans les Alpes“ 

 
 
Skupščina omrežja občin - povezanost v Alpah je 27. 9. 1997 določila naslednji 

Pravilnik o plačevanju prispevkov  
(spremenjen z dne 4. 6. 2010): 

 
 

1. člen 
Obveznost plačevanja prispevkov 

 
Članice so dolžne plačevati prispevke, ki jih določa ta pravilnik, in izpolnjevati druge 
določbe tega pravilnika (7. člen statuta društva). 

 
2. člen 

Razvrstitev po skupinah 
 

2.1 Pri sprejetju v društvo se članice uvrstijo v določeno skupino za plačilo prispevkov 
glede na to, ali imajo vlogo ustanovne ali sodelujoče članice. 

 
2.2 Če se po sprejetju članice spremeni podlaga za njeno uvrstitev, se članica 

zavezuje, da bo o tem obvestila društvo. 
 

3. člen 
Ustanovne članice 

 
3.1 Ustanovne članice vsako poslovno leto plačujejo članarino, ki se določa glede na 

velikost (število prebivalcev) občine/regije: 
 

Znesek za članice z do 200 prebivalci: 150 EUR 
Znesek za članice z 201 do 500 prebivalci: 300 EUR 
Znesek za članice s 501 do 1000 prebivalci:  500 EUR 
Znesek za članice s 1001 do 2000 prebivalci: 850 EUR 
Znesek za članice z 2.001 – 5.000 prebivalci: 1200 EUR 
Znesek za članice s 5.001 do 10.000 prebivalci: 1550 EUR 
Znesek za občine z več kot 10.000 prebivalci in za regije z 
10.001 do 15.000 prebivalci: 

1800 EUR 

Znesek za regije s 15.001 do 20.000 prebivalci: 2100 EUR 
Znesek za regije z 20.001 do 40.000 prebivalci: 2300 EUR 
Znesek za regije z več kot 40.000 prebivalci: 2800 EUR 
Dodatni znesek za regije na občino      25 EUR 

 
 



3.2 Redni proračun sestavljata vsota vseh članarin ustanovitvenih in sodelujočih 
članic, ki so bile registrirane na začetku poslovnega leta.  

 

3.3 V okviru rednega proračuna (3.2 člen tega pravilnika) društvo pokriva naslednje 
s prispevki članic krite dejavnosti: 
 
- ustanovitev društva, 
- organizacija skupščine članic s spremljajočim strokovnim programom, 
- priprava in posredovanje informacij (npr. sprotno posodabljanje rubrike Kdo je 

kdo, postavitev domače spletne strani, zagotavljanje informacij Kdo je kdo na 
spletu), vodenje seznama strokovnjakov iz alpskega prostora za različna 
področja (strokovna borza), vzpostavitev ustrezne informacijske službe z 
novimi informacijami iz občin članic kot tudi z drugimi informacijami, ki so 
zanimive za članice društva, 

- organizacija srečanja predsedstva, 
- upravljanje društva. 

 

3.4 Nove članice morajo  pri svojem delu upoštevati uresničevanje Alpske 
konvencije in desetih načel delovanja Omrežja občin. 

 

3.5 Izredni proračun sestavljajo sredstva podpore in donacij, ki se ne dodeljujejo 
namensko. Na podlagi tega proračuna društvo po sklepu skupščine članic 
izvaja dodatne dejavnosti, ki lahko glede na višino proračuna med drugim 
obsegajo naslednje dejavnosti: 
 

- redno vzdrževanje stikov s pomembnimi nacionalnimi in mednarodnimi 
ustanovami, 

- redno delovanje na področju medijev za potrebe društva,  
- vodenje informacij za nove članice društva, posodabljanje informacij o 
članicah, ki so društvu že pristopile, posredovanje posebnih informacij 
posameznim članicam o novostih, ki so pomembne zanje.  

 

4. člen 
Sodelujoče članice 

Sodelujoče članice plačujejo znesek v višini 500 EUR letno. Pravice in dolžnosti 
sodelujočih članic v drugih zadevah ureja 6. člen statuta društva. 
 

5. člen 
Podporne članice 

Podporne članice plačujejo znesek v višini 25 EUR letno. Pravice in dolžnosti 
sodelujočih članic v drugih zadevah ureja 6. člen statuta društva. 
 

6. člen 
Način plačila 

 
6.1 Za prispevke iz 3.1, 4. in 5. člena tega pravilnika izstavi sekretariat društva v 

prvem četrtletju koledarskega leta račun, ki ga je treba poravnati najpozneje do 
31. marca istega leta. 

6.2 Članarina se v celoti poravna tudi v primeru, da članstvo ene izmed članic 
društva preneha med koledarskim letom. Plačani prispevki se ne vračajo. 



6.3 Pri zamudi s plačilom se zaračunajo obresti v višini 2 % nad vsakokratno 
diskontno obrestno mero nemške zvezne banke. 

 

7. člen 
Posebni primeri 

O popolni ali delni odpustitvi oz. odlogu plačila prispevkov odloča skupščina društva. 
 

8. člen 
Začetek veljavnosti 

Ta pravilnik začne veljati s sklepom skupščine članic. 


