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SULIGREEN, zadruga za trajnostno prebivanje z.o.o. bo osebne podatke iz pristopne izjave koristila samo za potrebe 
registra članov in internega komuniciranja in delovanja s člani zadruge.

SULIGREEN, zadruga za trajnostno prebivanje z.o.o.
Kraška ulica 12 , 1000 Ljubljana, 

matična štev. 8244502000, davčna št.  80937608 ( dalje:  zadruga)
Predsednik zadruge: dr. Gojko Stanič

P R I S T O P N A   I Z J A V A ZA VLAGATELJE KAPITALA

Ime in priimek/ firma _____________________________________________________, 
naslov/sedež _______________________________________________, EMŠO/mat.št. 
__________________, davčna številka _______________, e-mail ___________________, 
tel._____ _______________   izjavljam:

- Da želim postati član zadruge SULIGREEN, zadruga za trajnostno prebivanje, Črna vas 139, 
1000 Ljubljana, davčna št. 80937608 in s to izjavo prosim, da pristojni organ zadruge sprejme 
sklep o mojem sprejetju v članstvo.

- Da sem seznanjen z določbami zadružnih pravil in na tej podlagi sprejemam pravice in 
obveznosti ter odgovornosti kakor jih določajo pravila zadruge SULIGREEN z.o.o. .

- Da so mi znane določbe zadružnih pravil o odgovornosti članov za obveznosti zadruge in bom 
zato odgovarjal za obveznosti zadruge do knjigovodske  vrednosti svojih prevzetih obveznih 
in prostovoljnih deležev.

- Da pravila v 1. členu določajo, da mora oseba, ki želi postati član vlagatelj vpisati in vplačati 
najmanj 20 prostovoljnih deležev 

- Da bom na podlagi te vpisne izjave vpisal in po sprejetju v članstvo vplačal _______ 
prostovoljnih  deležev, ki so en nominalne vrednosti 50 evrov in bom na vsak delež vplačal še 
_____________ evrov premije ter bom tako za prostovoljne deleže vplačal skupno 
___________evrov najkasneje do _________________. V osnovni kapital gre 
______________  evrov, v kapitalske rezerve gre ______________ evrov.  Za vplačane 
prostovoljne deleže bom imel _______  glasov na občnem zboru in pri volitvah.

- Da bom na podlagi te vpisne izjave vpisal in po sprejetju v članstvo vplačal _______ obveznih 
deležev, ki so  nominalne vrednosti 50 evrov in bom na vsak delež vplačal še _________ 
evrov premije ter bom tako za obvezne deleže vplačal _________ evrov najkasneje do 
___________.  V osnovni kapital gre ____________ evrov vplačanih sredstev, v kapitalske 
rezerve pa ____________ evrov.  Glasoval bom z _______ glasovi na občnem zboru in pri 
volitvah.

- Da bom vsa vplačila v denarju vplačal na bančni račun zadruge SULIGREEN z.o.o., ki je odprt 
pri banki Delavska hranilnica d.d. ,  IBAN SI56 6100 0002 1078 253,

- Da bom obvezne deleže vplačeval obročno in sicer na naslednji način 
_____________________________________________________________________

- Da bom prostovoljne deleže vplačeval obročno in sicer na naslednji način 
_____________________________________________________________________

- Da bom obvezne deleže vplačal v denarju       DA NE
- Da bom prostovoljne deleže vplačal z denarjem  DA      NE
- Da bom deleže vplačal z naslednjim stvarnim vložkom________________________ 

_______________________________________________________________________________
___________________________________________________________________
(podrobni opis in poročilo cenilca je v prilogi te izjave)_____________________________

- Da bom imel naslednje posebne pravice_______________________________________ 
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SULIGREEN, zadruga za trajnostno prebivanje z.o.o. bo osebne podatke iz pristopne izjave koristila samo za potrebe 
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______________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ in 
naslednje posebne odgovornosti ___________________________________________ 
_____________________________________________________________________

- Da zadruga vse osebne podatke uporablja samo za dejavnosti povezane z zadrugo;
- Da me zadruga na moj elektronski naslov obvešča o  vseh svojih dejavnostih

V _____________, dne _________________

Podpis kandidata za članstvo:  _______________________



Poslovna skrivnost

3
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SKLEP O SPREJEMU V ČLANSTVO

V skladu s 25. členom Pravil zadruge SULIGREEN z.o.o. je predsednik zadruge dne 
_____________ sprejel sklep, da se (ime in priimek / firma ) 
____________________________, naslov/ sedež _____________________________ , 
davčna štev. _______________ , sprejme v članstvo zadruge ker se zavezuje, da bo storil  vse 
kar je napovedal v  svoji vpisni izjavi. Članstvo nastane z dnem sprejetja tega sklepa.
Zoper ta sklep pritožba ni mogoča.

V ________________, dne _______________

Predsednik zadruge : dr. Gojko Stanič ___________________

Predsednik upravnega odbora: 


