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Na podlagi določb 16., 17., 18. in 25. člena Statuta  RKS - Območnega združenja Koper, je Območni 

odbor RKS - Območnega združenja Koper na svoji 27. redni seji z dne 09.03.2015 sprejel  

 

 

PRAVILNIK O ČLANSTVU IN ČLANARINI  

 

 

I. Splošne določbe 
1. člen 

Pravilnik o članstvu in članarini  Rdečega križa Slovenije - Območnega združenja Koper (v 

nadaljevanju združenje)  ureja postopek sprejema kandidatov za člana, vodenje evidence članstva, o 

članarini in načinu plačevanja članarine. 

 

Člani združenja so redni člani, podporni člani, častni člani in mladi člani. 

         

 

II. Postopek včlanitve 
2. člen 

Kandidat za članstvo izpolni pristopno izjavo in jo predloži Krajevni organizaciji združenja na 

območju kjer stanuje in bo lahko uresničeval svoje pravice in obveznosti člana.  

Krajevna organizacija vodi evidenco s podatki članov iz pristopne izjave za potrebe izvajanje njenega 

programa dela.  

3. člen 

V primeru, če kandidat stanuje na območju kjer Krajevna organizacija ne deluje, kandidat za članstvo 

predloži pristopno izjavo Krajevni organizacije v kateri želi uresničevati pravice in obveznosti člana.  

Kandidat za članstvo si sam izbere Krajevno organizacijo v kateri želi uresničevati svoje pravice in 

obveznosti. 

4. člen 

Pooblaščeni član odbora Krajevne organizacije zavede pristopno izjavo kandidata za članstvo v 

evidenco članov krajevne organizacije in jo najkasneje v roku 10 dni odstopi v registracijo  strokovni 

službi združenja. 

5. člen 

V primeru da kandidat za člana poda pristopno izjavo neposredno na sedežu združenja, se v roku 5 dni 

o podani pristopni izjavi kandidata seznani Krajevno organizacijo na področju katere član stanuje ali 

Krajevno organizacijo v kateri član želi biti vključen. V tem primeru se kandidat za člana dogovori s 

Krajevno organizacijo o načinu sodelovanja in vključevanja v realizacijo njenega programa.  

6. člen 

Kandidata za članstvo lahko  evidentira Območni odbor za potrebe delovanja organov združenja.  

Njegova vključenost se vpiše za namen delovanja organov združenja. 

 

7. člen 

Člani,  ki so že vpisani v register članstva in niso člani organov, se vključijo v delovanje v okviru 

Krajevnih organizacij Rdečega križa.  Člani organov združenja, ki niso aktivni v okviru uresničevanja 

programa Krajevnih organizacij so zavedeni kot člani iz 6. člena tega pravilnika. 

Vključitev v Krajevno organizacijo dogovori član sam. O vključitvi odloča odbor Krajevne 

organizacije. 

8. člen 



Član se vpiše v register članstva, ki ga vodi strokovna služba združenja. 

 

Register članstva vsebuje poleg imena, priimka, rojstnega datuma in kraja stalnega bivališča člana še 

naslednje podatke: 

- naslov na katerega se članu pošilja pisemske pošiljke 

- datum pristopne izjave 

- datum vpisa v register članstva 

- številko članske izkaznice 

- datum izdaje članske izkaznice 

- področje delovanja (naziv krajevne organizacije ali naziv organa v katerega je član vključen 

- izobraževanja in usposobljenost člana 

- za vse člane, ki so vključeni v organe združenja se zavede mandat delovanja in naziv organa, kjer je 

član vključen 

- izdana priznanja, pohvale, odlikovanja ipd. 

- datum in vzrok izpisa iz registra, če je do tega prišlo. 

 

9. člen 

Podatki iz prejšnjega člena se vpisujejo za čas od sprejema tega pravilnika.  

Pred sprejemom pravilnika se vpiše relevantne podatke, ki so zavedena v drugih listinah združenja. 

 

10. člen 

Register članstva se vodi v računalniški obliki. Na vsake tri mesece se podatke zavaruje z varovano 

kopijo. 

Za ažurnost in pravilnost vodenja registra je odgovoren vodja strokovne službe oz. poslovni sekretar. 

 

11. člen 

Ob sprejemanju letnega poročila o delu združenja, se Območni odbor seznani tudi z registrom 

članstva. 

Z seznanitvijo in potrditvijo registra članstva s strani Območnega odbora se izpis vsakoletnega registra 

odloži v zbirko listin s trajnim rokom hrambe.  

 

Območni odbor sprejme sklep o črtanju ali izbrisu člana. 

 

Dostop do podatkov registra članstva ima samo pooblaščeni delavec za vodenje registra in pristojni 

organi združenja. 

 

 

III. Članska izkaznica 
12. člen 

Član prejme člansko izkaznico v roku 30 dni od vstopa v članstvo združenja oz. plačila članarine. 

Članom italijanske narodnosti se na njihovo zahtevo poleg članske izkaznice v slovenskem jeziku izda 

potrdilo o članstvu v italijanskem jeziku. 

 

Članska izkaznica je enotna za vse člane Rdečega križa. Vsebino in obliko izkaznice določi Rdeči križ 

Slovenije.  

 

Do izdaje enotnih članskih izkaznic RKS, združenje izdela začasne članske izkaznice. 

 

V primeru, da je član izključen iz članstva, je zavezan vrniti člansko izkaznico. 

 

13. člen 

Višino članarine so člani dolžni plačati v višini in na način, ki ga določi zbor članov. 

 

Članarina se praviloma poravna neposredno na TRR združenja. 



 

Članarino lahko član poravna tudi blagajniku Krajevne organizacije, ki mu ob plačilu izda ustrezno 

dokazilo - Potrdilo o plačani članarini.  

Znesek plačane članarine blagajnik Krajevne organizacije pravilom v roku 8 dni nakaže na TRR 

združenja in strokovni službi v istem roku predloži seznam  članov za katere je članarina nakazana. 

 

V primeru, ko član želi  nakazati večji znesek članarine kot jo je določil zbor članov se razlika 

plačanega prispevka knjiži v korist humanitarnih prispevkov za pomoč ljudem v stiski (SM 20313). 

 

14. člen 

Članarina se plačuje enkrat letno za tekoče leto. 

Plačana članarina velja do 31.12. leta za katerega se je plačala. V primeru, da član v tem roku ni plačal 

članarine, se ga pozove, da to stori najkasneje do obravnave registra članstva pri pristojnem organu 

združenja. 

 

 

IV. Mladi člani 
15. člen 

Mladi člani, ki se vključijo v okviru dejavnosti širjenja humanitarnih vrednot Rdečega križa prejmejo 

posebne članske izkaznice. Soglasje za članstvo poda skrbnik ali zakoniti zastopnik. 

 

 

Združenje vodi poseben register »mladi člani«.  

Register »mladi člani« vsebuje naslednje podatke: 

- ime in priimek, 

- rojstni datum, 

- številka in datum izkaznice, 

- vzgojno-izobraževalna organizacija pri kateri se je mladi član vključil v Rdeči križ. 

 

 

IV. Končne določbe 
16. člen 

Podatki iz registra članstva so varovani v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov. 

 

17. člen 

Ta pravilni je bil sprejet  na seji Območnega odbora združenja dne 09.03.2015  in se uporablja od 

dneva sprejetja.  

 

18. člen 

Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik  o članstvu in članarini Območnega 

združenja Rdečega križa Koper, z dne 6.06.2007. 

 

19. člen 

Za vse spremembe in dopolnitve tega pravilnika je pristojen Območni odbor združenja. 

 

 

                                                                     Predsednica 

                                                                                                    Irena Sirotič Dobrila 


