PRAVILNIK O ČLANARINI
različica 1.0
1. člen
Članarina in podporna članarina sta letni in se plačujeta za tekoče
koledarsko leto.
Člani društva imajo dolžnost in pravico plačevati članarino. Plačana
članarina je pogoj za članstvo v društvu. Dokončno o včlanitvi v
društvo odloča upravni odbor društva.
Ob plačilu članarine morajo novi člani predložiti izpolnjeno pristopno
izjavo društva poslovnemu sekretarju društva. Stari člani morajo
predložiti izpolnjeno pristopno izjavo le, če je v tekočem letu prišlo do
sprememb v podatkih navedenih na njihovi pristopni izjavi. Poslovni
sekretar društva lahko ob plačilu članarine od vsakega člana zahteva
ponovno izpolnitev pristopne izjave.
Članarine zapadejo 15. aprila.
2. člen
Društvo ima redne, mladoletne in častne člane ter simpatizerje.
Redni član lahko postane vsakdo, ki je plačal letno članarino, in
predložil pristopno izjavo. O članstvu dokončno odloča upravni odbor
društva.
Mladoletni člani so vsi redni člani do dopolnjenega 15. leta starosti.
Mladoletni člani ne morejo postati častni člani.
Častni člani so oproščeni dolžnosti plačila članarine, vendar morajo
izpolnjevati pristopne izjave. Če častni član 3 zaporedna leta, kljub
opozorilu, ne izpolni pristopne izjave ga lahko upravni odbor črta iz
evidence članov.
Simpatizer društva lahko postane vsakdo, ki plača društvu podporno
članarino.

3. člen
S potrditvijo članstva pridobi član vse pripadajoče pravice iz statuta društva H2O
team.
Novim članom pripadejo ob potrditvi članstva vse pripadajoče pravice iz statuta
društva H2O team, razen volilne pravice. Novi član lahko uveljavlja volilno pravico
šele po treh mesecih članstva. Za novega člana se šteje vsak član, ki postane član
društva prvič, oziroma vsak član, katerega članstvo je bilo pred ponovno včlanitvijo
kakorkoli prekinjeno. Upravni odbor društva lahko vsako leto za svoje člane določi še
dodatne članske ugodnosti.
4. člen
Upravni odbor društva lahko predlaga spremembo višine članarine in podporne
članarine občnemu zboru. Ta nato sprejme ali zavrne predlog, ne more pa sam podati
predloga o spremembi višine članarine.
5. člen
Člani so dolžni plačati članarino društvu do 15. aprila tekočega leta. Če do tega
datuma članarine niso poravnali, se njihovo članstvo prekine.
Kdor želi postati član društva po 30. avgustu, gre pa za prvo včlanitev v društvo, je
upravičen do 50% popusta pri plačilu članarine.
Članarina se nakazuje na transakcijski račun društva ali poslovnemu sekretarju
društva. Nakazilo na transakcijski račun mora vsebovati ime, priimek in naslov
osebe, ki članarino plačuje, v namenu navedeno »Članarina za leto«, s pripisom
polne letnice za katero se članarina plačuje. V primeru gotovinskega plačila poslovni
sekretar društva izda potrdilo o prejetem plačilu.
6. člen
Članarina se v nobenem primeru ne more vrniti plačniku, razen če upravni odbor
zavrne članstvo v društvu. V tem primeru se za tekoče leto plačana članarina nakaže
na transakcijski račun, ki ga plačnik posreduje poslovnemu sekretarju društva.

7. člen
Pravilnik prične veljati, ko ga sprejme občni zbor društva.
Za tolmačenje tega pravilnika je pristojen upravni odbor društva.
Pravilnik je sprejel izredni občni zbor društva dne 10.5.2006.
Pravilnik pripravili: Sandi Bitenc, Mihela Gostenčnik in Aleš Novak.

