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Na temelju članka 17.  Statuta Sportsko penjačkog kluba „Direkt“ Lepoglava ( u 
daljnjem tekstu SPK Direkt ili Klub)   

Vijeće kluba dana 03.09.2015. na redovnoj sjednici donosi: 

 

PRAVILNIK O ČLANSTVU 
 

 

I. OPĆE ODREDBE 

Članak 1. 

Članom se postaje nakon što: 

- potencijalni  član popuni  pristupnicu kojom prihvaća prava i obveze propisane Statutom i ovim 

Pravilnikom (ovisno o vrsti članstva za koju se izjasni pristupnicom) 

- se utvrdi da ispunjava uvjete iz Statuta Kluba članak 11 

- Vijeće Kluba razmotri i prihvati pristupnicu potencijalnog člana na sjednici 

- priloži sliku i plati članarinu za tekuću godinu 

Vijeće Kluba može odbiti članstvo potencijalnom članu, ako zaključi da njegovo učlanjenje nije u interesu 

Kluba tj. da bi eventualno moglo i naštetiti funkcioniranju i ostvarivanju ciljeva Kluba. 

Članak 2. 

Godišnja članarina iznosi 50,00Kn za sve dobne skupine 

 

II. VRSTE ČLANSTVA 

Članak 3. 

Vrste članstva: 

- Redovno 

- Nominalno 

- Počasno 

III. PRAVA I OBVEZE ČLANOVA 

Članak 4. 

Redovni član  

osim prava propisanih Statutom ima pravo: 

- koristiti penjačku stijenu u vlasništvu Kluba po povlaštenoj cijeni ili bez naknade (ako tako odluči 

Vijeće Kluba) 
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- koristiti ostalu zajedničku opremu u vlasništvu Kluba 

- sudjelovati na penjačkim izletima po povlaštenoj cijeni ili bez naknade(ako tako odluči Vijeće 

Kluba) 

osim obveza propisanih Statutom ima sljedeće obveze: 

- po potrebi biti uključen u dežurstva na penjačkoj stijeni u vlasništvu Kluba (o tome odlučuje Vijeće 

Kluba) 

- aktivno sudjelovati u organizaciji natjecanja koje Klub organizira ili kojima je Klub  domaćin  

- sudjelovati u održavanju umjetne stijene u vlasništvu Kluba i prirodnih penjališta koja uređuje Klub 

Članak 5. 

Jedino redovni članovi koji su kontinuirano i aktivno ispunjavali obveze propisane člankom 4., 

minimalno 5 (pet) godina, imaju pravo biti kandidati za Predsjednika, Dopredsjednika ili Tajnika te biti birani u  

Vijeće Kluba. Iznimno, ako Vijeće zaključi da je to od posebnog interesa za Klub, kandidat može biti i redovni 

član koji je manje od 5 (pet) godina aktivan u Klubu. 

Članak 6. 

Nominalni član 

Ima prava i obveze propisane Statutom Kluba članak 12 i članak 13 

Članak 7. 

Počasni član 

Za osobite zasluge, kao što su dugogodišnji aktivni rad u Klubu, velike zasluge u promociji Kluba, izvrsni 

rezultati na natjecanjima, Skupština može, na prijedlog Vijeća, redovnog člana imenovati POČASNIM ČLANOM  

SPK „Direkt“ 

Ima sva prava propisana Statutom i prava iz Članka 3. (prava redovnog člana) ovog Pravilnika. 

Osim obveza propisanih Statutom nema nekih posebnih obveza. 

 

U Lepoglavi, 03.09.2015. 

Zapisničar: Mario Musulin 

 

 

          Predsjednik Kluba: 
(osoba ovlaštena za zastupanje) 

Filip Loparić, _________________ 

 


