Pravilnik o plačevanju
članarine

Slovensko spletno dirkaško društvo slo-racing.com
Pravilnik velja od: 25. 11. 2021

Splošne določbe
1. člen
Ta pravilnik določa vrsto in način plačevanja članarin za članstvo v Društvu
slo-racing.com.
2. člen
Pravilnik velja za vse člane društva skladno z določili o članstvu v statutu kluba.
3. člen
Vpisnina se plača ob vpisu v društvo. Članarina se plačuje za vsako tekoče leto
posebej.
Članarine so naslednje:
- osnovna članarina, ki znaša 10€
Ta članarina poleg samega članstva omogoča udeležbo na vseh dirkaih in
prvenstvih pod okriljem društva, razen za tista, ki zahtevajo e-licenco.
- napredna članarina z eLicenco, ki znaša 15€
Poleg osnovne članarine dobite še licenco Z2 zveze AŠ2005, ki omogoča
udeležbo na digitalnih motošportnih dirkah pod okriljem zveze AŠ2005.
- članarina za slo-racing team (SRT), ki znaša 25€
Ta članarina omogoča položaj v ekipi SRT, ki deluje v sklopu društva
slo-racing.com in tudi vključuje licenco Z2 zveze AŠ2005.
4. člen
Po plačilu članarine se člana evidentira v register članov. Z registrom članov društva
razpolaga društvo. Za register članstva je zadolžena pooblaščena oseba s strani
upravnega odbora društva, ki mora podpisati Izjavo o varovanju osebnih podatkov in
poslovnih skrivnosti.
5. člen
Višino zneska za plačilo članarine sprejme društvo vsako leto posebej.
6. člen
Članarina je za vse redne člane obvezna in se plača za trajanje enega leta od
datuma vpisa do istega datuma naslednje leto.
7. člen
Član, ki se včlani v Društvo slo-racing.com, prejme račun za plačilo vpisnine
praviloma v 14 dneh po včlanitvi.
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8. člen
Vpisnina in članarina se nakaže na transakcijski račun društva, TRR: SI56 6100
0002 5037 308 (Delavska hranilnica). V skladu s 5. odstavkom 5. člena Zakona o
davku na dodano vrednost (ZDDV-1) in 16. členom Pravilnika o izvajanju Zakona o
DDV se davek ne obračuna.
9. člen
Če član, ki se želi vpisati v društvo, ni zmožen plačati članarine, se lahko strošek
odpiše. O odpisu odločajo predstavniki društva za vsak primer posebej.

Neplačilo vpisnine in/ali članarine
10. člen
V kolikor vpisnina oz. članarina ni poravnana do roka, prejme dolžnik pisni opomin o
plačilu. Če plačilo v dogovorjenem času ni izvedeno, se o neplačilu seznani
disciplinsko komisijo.
11. člen
Za izdajo opomina se doda strošek izdaje opomina.
12. člen
S prekinitvijo članstva neplačane obveznosti ne zapadejo. Društvo slo-racing.com
lahko članarino terja tudi po pravni poti.
13. člen
Spremembe ali dopolnitve pravilnika sprejema upravni odbor društva. Za tolmačenje
pravilnika je zadolžen upravni odbor.
Ta pravilnik začne veljati z dnem sprejetja na sestanku upravnega odbora Društva
slo-racing.com, uporablja pa se od 26. 11. 2021 dalje.

Ljubljana, 25. 11. 2021

Predsednik: Matjaž Murn
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