
PRAVILNIK O OBVEZNIH DELOVNIH URAH ČLANOV ZSD 

TRBOVLJE 
 

1. člen 

 

Člani ZSD Trbovlje so dolžni po sklepu Občnega zbora 2011 opraviti 10 delovnih ur v 

tekočem koledarskem letu. 

2. člen 

 

Aktivnost pri opravljanju delovnih ur se nagradi pri obračunu članarine za naslednje leto in 

sicer popust pri plačilu članarine 50% za opravljenih 10 delovnih ur. Delovna ura znaša 5% 

popusta, šteje se maksimalno 10 delovnih ur. 

 

3. člen 

 

Člani, ki presežejo maksimalno število delovnih ur, le te ne morajo prenašati v naslednje leto, 

lahko pa jih prenesejo na drugega člana s posebnim pooblastilom pred prijavo na delovno 

akcijo ( pooblastilo je na internetni strani društva). 

 

4. člen 

 

Plan delovnih akcij je objavljen mesečno na internetni strani, izobešen v klubskem strelišču 

Z-12. Prijava na delovno akcijo je v domeni članov, sami se morajo prijavljati na delovne 

akcije.  

5. člen 

 

Člani, ki v tekočem letu dopolnijo starost 65 let, kakor tudi ženske članice društva, so 

opravičeni obveznosti opravljanja obveznih delovnih ur v ZSD Trbovlje. Avtomatično se jim 

priznava 50% popust na članarino. 

 

6. člen 

 

Novim članom društva se ob pristopu v društvo prizna 50% popusta pri plačilu članarine, (za 

1. leto). Predsedstvo lahko izredno opraviči tudi člana društva, ki zaradi bolezenskih težav 

obveznosti ne more opraviti. 

 

7. člen 

 

Evidenca delovnih ur in akcij se mesečno objavlja na internetni strani ZSD Trbovlje.  

 

8. člen 

 

Zadolžena oseba za izvajanje delovnih akcij in beleženje prijav na delovne akcije je Rožanc 

Stane, njegov namestnik Krznarič Samo. 

9. člen 

 

Pred izdajo računov za članarine predsedstvo pregleda dokumentacijo in ovrednoti število ur 

za preteklo leto ter določi popuste  za svoje člane. Rok za objavo realiziranih ur po 

posameznem članu je 10.12. v tekočem letu. 

 



10. člen 

 

Pritožba zoper obračun priznanih ur je mogoča v roku 8 dni od objave obračuna na spletni 

strani v pisni obliki na predsedstvo društva, ki zadevo obravnava na prvi stopnji.  

Predsedstvo obravnava pritožbo tako, da pregleda evidenco opravljenih ur, ter lahko zaprosi 

za dodatna pojasnila vodje delovnih akcij.  

Predsedstvo o sprejemu oziroma zavrnitvi pritožbe izda sklep. 

Zoper sklep predsedstva je možna pritožba na občni zbor društva, ki zadevo obravnava na 

rednem letnem zboru članov. 

 

 

 

Sprejeto: Trbovlje, 25.2.2011                                                           Občni zbor  

         ZSD TRBOVLJE 


