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Pravilnik o vpisnini in članarini društva

Občni zbor društva Rokometni klub Grosuplje je na podlagi 10. člena Statuta društva
Rokometni klub Grosuplje dne 05.04.2017 sprejel sledeč

PRAVILNIK
o vpisnini in članarini društva Rokometni klub Grosuplje
1. člen
S tem pravilnikom se urejajo in določajo pogoji in način včlanjevanja, prenehanja članstva ter
pravice in obveznosti članov društva Rokometnega kluba Grosuplje.
2. člen
V društvo se lahko včlanijo vsi, ki izpolnjujejo 8.,9.,10.,11. in 12. člen statuta in tega pravilnika.
3. člen
Član društva postane vsak, ki ustreza pogojem navedenim v statutu in tem pravilniku ter
izpolni pristopno izjavo, s katero se zaveže, da bo deloval v skladu s pravili društva ter plačal
članarino. Članstvo v društvu je prostovoljno.
Član društva lahko postane pod enakimi pogoji tudi tuj državljan.
4. člen
Če član ne plača članarine z namenom podaljšanja članstva v društvu, je Upravni odbor
zadolžen, da članu posreduje dopis, v katerem ga na to opomni. Če član ne plača članarine v
roku 14 dni po odposlanem dopisu, se ga izpiše iz evidence članstva. Članstvo je dokončno
izbrisano s potrditvijo Zbora članov društva na naslednji seji.
5. člen
O višini vpisnine in članarine odloča Zbor članov društva. Evidenco o članih ter plačani vpisnini
vodi blagajnik društva.
Članarina se ob izpisu ali izključitvi ne vrača.
6. člen
Pravice članov so:
 da starejši od 15 let volijo in so izvoljeni v organe društva,
 da sodelujejo pri delu in soodločajo v organih društva,
 da uporabljajo skupne dosežke in rezultate delovanja društva pri svojem delu,
 da uresničujejo svoje osebne interese na področju dejavnosti društva,
 da so seznanjeni s programom in poslovanjem društva ter njegovim finančno materialnim
poslovanjem.
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da se udeležujejo srečanj, prireditev in tekmovanj, ki jih organizira društvo
lahko najmanj tretjina članov zahteva razrešitev katerega koli organa društva
7. člen

Dolžnosti članov so:






da spoštujejo statut in druge akte ter sklepe organov društva,
da aktivno sodelujejo in s svojim delom prispevajo k uresničevanju ciljev in nalog društva,
da redno plačujejo članarino v višini, ki jo določi zbor članov društva,
da dajejo društvu informacije, ki so potrebne za izvajanje skupnih dogovorjenih nalog,
da prenašajo svoje izkušnje in znanja na mlajše člane društva, da varujejo ugled društva.
8. člen

Člani društva se delijo na redne, častne in podporne člane.
Redni




člani so:
strokovno vodstvo,
igralci ter
ostali člani.

Člani društva (igralci), ki trenirajo in igrajo tekme imajo status aktivnega člana plačajo
članarino do 20. v mesecu septembru (20.09) za koledarsko leto. Ostali člani društva se ob
vstopu v društvo opredelijo za vrsto članstva: podporni član ali redni član in plačajo članarino
enkrat letno (do 01.04. v koledarskem letu). Trajanje letne članarine je usklajeno s
tekmovalnim obdobjem RZS.
Na zboru članov lahko sodelujejo vsi člani, pravico voliti in biti izvoljen v organe društva pa
imajo samo redni člani.
Podporni člani so lahko:
 donatorji, ki podpirajo društvo z denarnimi ali drugimi prispevki, pri pravicah in
dolžnostih rednega članstva pa ne želijo sodelovati v taki meri kot člani Rokometnega
kluba Grosuplje; prav tako nimajo pravice glasovanja;
 sponzorji, ki podpirajo društvo z denarnimi ali drugimi prispevki, pri pravicah in
dolžnostih rednega članstva pa ne želijo sodelovati v taki meri kot člani Rokometnega
kluba Grosuplje; prav tako nimajo pravice glasovanja;
Častni člani so osebe, ki so pridobile posebne zasluge za razvoj in uspešno delo društva;
imenovani so na zboru članov društva na predlog upravnega odbora. Z izvolitvijo za častnega
člana preneha morebitno redno članstvo. Častni člani nimajo pravice glasovanja. Naziv
častnega člana društva podeli društvo lahko tudi nečlanu, ki ima velike zasluge za uspehe
društva.
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9. člen
V primeru odsotnosti (bolezen, poškodba) iz trenažnega procesa daljšega od meseca dni,
aktivni igralec ni upravičen do oprostitve sorazmernega dela članarine.
10. člen
Članstvo v društvu preneha:
 s prostovoljnim izstopom,
 s črtanjem,
 z izključitvijo,
 s smrtjo.
Član prostovoljno izstopi iz društva, kadar poda upravnemu odboru pismeno izjavo o izstopu.
Član se črta iz društva, če kljub opominu ne plača članarine v tekočem letu. Član se izključi iz
društva, če grobo krši pravice in dolžnosti, če zavestno ravna proti interesu in ugledu društva
in če je pred sodiščem obsojen za nečastno dejanje.
O izključitvi člana odloča disciplinska komisija s sklepom. Sklep se izda v skladu z določbami
Pravilnika o disciplinski odgovornosti člana.
11. člen
Ta pravilnik začne veljati, ko ga sprejme Zbor članov društva z dnem 05.04.2017 in velja do
preklica. S tem preneha veljati stari pravilnik z dne 23.3.2016.

Janez Boljka, l.r.
predsednik društva
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