NOGOMETNI KLUB
MONS CLAUDIUS
PRAVILNIK O ČLANSTVU IN ČLANARINI V
NOGOMETNEM KLUBU MONS CLAUDIUS
Ta pravilnik se smiselno nanaša na 7.,8.,9.,10.,11.,12.,13. in 14. člen statuta NK MC

1.
Član NK MC lahko postane vsak , ki izrazi željo in interes za delo v klubu oz. simpatizerstvo do kluba,
ter poda pisno pristopno izjavo, s katero se zaveže, da bo spoštoval pravila NK MC. Članstvo v NK MC
je prostovoljno.

2.
Dolžnosti članov NK MC so:
 da aktivno sodeluje pri delu organov kluba
 da spoštuje pravila ter odločbe in sklepe nadrejenih oz. organov NK MC
 da z osebnim prizadevanjem in vzorom pripomore k uresničitvi delovnega programa, plana
in načrtov NK MC
 da z osebnim prizadevanjem in vzorom pripomorejo k uresničitvi delovnega programa
kluba
 da plačajo članarino, ki je opredeljena v tem pravilniku

3.
Pravice








članov NK MC so:
da ob plačani članarini dobijo člansko izkaznico oz. da jo potrdijo za plačano leto
da imajo vpogled v zapisnike sestankov organov NK MC
da volijo in so izvoljeni v vse organe NK MC
da dajejo pisne predloge ter iniciative organom NK MC k delu in izpopolnjevanju nalog
da skrbijo za objekt in druga sredstva, s katerimi razpolaga NK MC
da sprejemajo nagrade ter pohvale za delo in tekmovalne uspehe
da uveljavljajo popuste in ugodnosti, katere so na oglasni deski, spletni strani in posebni
brošuri NK MC
 da imajo brezplačen ogled domačih tekem vseh selekcij NK MC
 da imajo pravico kupiti klubske zastave, šale, drese itd. po nabavni ceni

4.
Če se v klub včlani oseba do dopolnjenega 7. leta starosti, podpiše pristopno izjavo njegov zakoniti
zastopnik. Če pa se včlani oseba od 10. do dopolnjenega 15. leta starosti, mora priložiti pisno
soglasje zakonitega zastopnika.
Mladoletni člani imajo vse pravice in dolžnosti kot ostali člani, razen, da volijo in so izvoljeni v
organe kluba. Do plačila članarine so oproščeni člani s posebnimi zaslugami. Te člane predlaga
upravni odbor za dobo 4. let. Takšni člani avtomatsko dobijo člansko izkaznico potrjeno za 4.leta, s
katero uveljavljajo vse pravice, kot ostali člani. Po preteku štirih let, lahko ponovno na predlog UO,
pridobijo posebno članstvo.
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5.
O članih in plačani članarini se vodi evidenca, za katero sta odgovorna blagajnik in tehnični vodja.

6.
Letna članarina znaša 50 EUR.

7.
Ugodnosti za člane :
- prost vstop na tekme vseh selekcij NK MC
- možnost nakupa klubskih artiklov (dres, trenerka, šal, kapica, zastavica, obesek…)
S člansko izkaznico člani lahko uveljavljajo popuste, ki so objavljeni na oglasni deski NK MC , na
spletni strani NK MC in posebni brošuri.

8.
Klub ima lahko tudi častne člane in sponzorje. Sponzorji so lahko fizične ali pravne osebe , ki klubu,
finančno,materialno, moralno ali kako drugače pomagajo. Sponzorji lahko sodelujejo in razpravljajo
na sejah skupščine, nimajo pa pravice odločanja. Sponzor se v evidencah vodi kot član NK MC.
Častni član NK MC lahko postane oseba neoporečnih moralnih lastnosti, ki je s svojim delovanjem
storila NK MC usluge neprecenljive vrednosti in ki jo NK MC kot tako imenuje na skupščini.

9.
Pravice in dolžnosti članov organov NK MC so častne. Za svoje delo v organih kluba člani praviloma
ne prejemajo plačila. Le za izredne dosežke in požrtvovalnosti, ki jo član kluba pokaže pri svojem
delu, lahko izvršni odbor takemu članu prizna ustrezno nagrado.

10.
Članstvo v NK MC preneha:
- z izstopom
- s črtanjem
- z izključitvijo na podlagi pravnomočne odločbe disciplinskega sodišča NK
MC
- s smrtjo

11.
Član izstopi iz NK MC prostovoljno, kadar poda organom NK MC pismeno izjavo o izstopu.
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12.
Član se izključi iz NK MC če grobo krši pravice in dolžnosti, naštete v 9. členu statuta NK MC, če
zavestno ravna proti interesu in ugledu NK MC ali je pred sodiščem pravnomočno obsojen za
kaznivo dejanje. Člana črta iz članstva upravni odbor, če ta kljub opominu ne plača članarine v
tekočem letu.
Ta pravilnik je UO NK MC sprejel aprila 2014.

