
 

Na podlagi drugega odstavka 10. člena Statuta Društva za razvoj Slovenskega podeželja z dne 
22. 5. 2014 je zbor članov tega društva na svoji izredni seji dne 29. 11. 2017 sprejel sledeči: 

 

PRAVILNIK O ČLANARINI DRUŠTVA ZA RAZVOJ SLOVENSKEGA 
PODEŽELJA 

 

1. člen 

Ta pravilnik ureja višino in način plačevanja članarine za člane Društva za razvoj slovenskega 
podeželja (v nadaljevanju društvo).  

2. člen 

Članarina se plačuje enkrat letno v znesku, ki ga s sklepom določi zbor članov društva. 

Pravice članov društva lahko, skladno z desetim členom statuta društva, uveljavljajo le redni 
člani društva. Redni člani društva so člani, ki so plačali članarino za tekoče leto. 

Izjema so častni člani društva, ki na podlagi osmega člena statuta društva, članarine niso 
dolžni plačevati. 

3. člen 

Višino članarine določi zbor članov. 

Članarina je različna za različne skupine članov. Člani se delijo vsaj na naslednje skupine: 
fizične osebe, pravne osebe in člani, ki so LAS. 

Skladno z drugim odstavkom desetega člena statuta društva lahko upravni odbor društva 
članom, ki aktivno sodelujejo pri aktivnostih društva, določi nižjo članarino.   

4. člen 

Članarina se porablja za kritje letnih stroškov delovanja društva. Morebitni presežek 
članarine se mora uporabiti za izvajanje dejavnosti, za katero je bilo društvo ustanovljeno.  

Članarina ni namenjena pokrivanju stroškov udeležbe izvoljenih članov na sejah organov 
DRSP (zbor članstva, upravni odbor ter komisije, odbori in sekcije društva), ker so opredeljeni 
kot stroški članov društva. 

Obseg kritja letnih stroškov delovanja društva se določi letno s Programom dela DRSP. 

5. člen 

Članarina članov LAS se uporablja izključno za delovanje mreže slovenskih LAS, kar se določi 
letno z Programom dela društva. Članarina članov LAS se vodi na posebni postavki 
finančnega poslovanja društva. 



 

6. člen 

Upravni odbor najmanj enkrat letno pregleda seznam članov, ki so v tekočem letu plačali 
članarino, skupaj z njeno višino za posameznega člana. 

Člane, za katere upravni odbor ugotovi, da niso poravnali članarine za tekoče koledarsko 
leto, upravni odbor pozove k plačilu članarine v roku 30 dni. V kolikor v tem roku član svoje 
obveznosti ne poravna ali ne poda utemeljenega razloga za oprostitev plačila članarine, 
izgubi pravice rednega člana društva. Člana, ki kljub pozivu k plačilu, ni poravnal članarine 
tudi za preteklo leto, se črta iz seznama članov društva. 

7. člen 

Člani društva so dolžni Upravni odbor DRSP obvestiti o vseh spremembah, ki bi lahko 
bistveno vplivale na višino članarine najkasneje v roku 8 dni od nastale spremembe.  

8. člen 

Pravilnik o članarini društva začne veljati z dnem sprejetja na Zboru članov društva. 

 

Domžale, dne 29. 11. 2017 

 

Predsednik DRSP 

Aleš ZIDAR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


