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PRAVILNIK ZA NAGRADE ČLANOM OZIROMA ZA 
SPONZORIRANJE

1. člen
Vsak član je lahko za svoje dosežke ali aktivnosti v klubu nagrajen.

2. člen
Nagrade so lahko materialne ali finančne. O materialnih nagradah odloča  upravni odbor medtem ko 
mora finančno nagrado potrditi še skupščina društva.

3. člen
Vrednost nagrade oziroma izplačilo le te,  ne sme ovirati poslovanja društva in tako v nobenem 
primeru ne zavezuje upravnega odbora k izplačilu nagrade, v kolikor ta oceni, da v trenutni situaciji 
izplačilo  ni  mogoče.  O  tem  lahko  upravni  odbor  odloča  z  glasovanjem  z  2/3  večino  na  seji 
upravnega odbora, ki pa je lahko korespondenčna. 

4. člen
Finančne nagrade se izplačajo na način, ki  je najbolj  ugoden za društvo. V primeru več enakih 
načinov izplačila za društvo se član lahko sam odloči na sebi najljubši način izplačila.

5. člen
Nagrade, ki jih tekmovalci pridobijo na tekmovanjih niso predmet tega pravilnika.

SPONZORSKA SREDSTVA:

6. člen
Član društva, ki pridobi finančna sponzorska sredstva je lahko za svojo pridobitev nagrajen z največ 
30 odstotki pridobljene vsote, ki je bila nakazana na račun društva. Zahtevo za izplačilo mora po 
elektronski pošti oddati največ 14 dni po podpisu pogodbe oziroma izdaji računa, izplačilo nagrade 
pa se  izvede,  ko so za  to  izpolnjeni  vsi  pogoji  tega  pravilnika.  V primeru vložitve zahteve  za 
izplačilo nagrade upravni odbor ne sme porabiti zahtevanega deleža sponzorskih sredstev, ki morajo 
do konca ostati na računu. Zato za takšno nagrado ne velja 3. člen tega pravilnika in s tem tudi ni 
potrebna potrditev skupščine, kot je zapisano v 2. členu tega pravilnika.

7. člen
Član društva se lahko tudi odloči, da bo svoj delež od pridobljenih finančnih sponzorskih sredstev 
namensko porabil za dejavnosti v društvu in pri tem mu je upravni odbor dolžen pomagati. Kljub 
temu pa je za izvedbo projekta odgovoren član društva sam, ki ima v tem primeru popoln nadzor 
nad porabo sredstev. 

Transakcijski račun: SI56 3300 0000 4190 488 Matična številka: 4027426 

http://www.rklj.si/
mailto:rkljubljana@gmail.com


Rolerski klub Ljubljana
Dunajska 160
1000 Ljubljana
www.rklj.si
info@rklj.si

8. člen
Član društva si lahko pridobi osebnega sponzorja ali mecena, vendar ga lahko reklamira zgolj z 
načinom,  ki  ga  je  potrdil  upravni  odbor  in  nikakor  ne  sme  pri  tem  prekrivati  ali  prikrivati 
sponzorjev društva. 

9. člen
Pravila RK Ljubljana, objavljena na internetni strani društva, so veljavni členi tega pravilnika. V 
kolikor so nasprotujoča ali zavajajoča se upoštevajo členi tega pravilnika. 

10. člen
Sponzorski izdelki se ne obravnavajo kot nagrade in se jih članom deli  po ključu,  ki ga določi 
upravni odbor. Ob tem imajo aktivni člani, torej tekmovalci, rekreativci in uradne osebe (trenerji in 
sodniki) prednost.

11. člen
Tudi ugodnosti, ki jih uporabljajo oziroma izrabljajo člani društva niso predmet tega pravilnika. 
Ključ za delitev le teh določa upravni odbor.

12. člen
Pravilnik začne veljati s sprejetjem na skupščini.
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