
Temeljem članka 9., 18. i 30. (st.1.3) Statuta Auto klub SCHNEE OFF ROAD, (u daljnjem 
tekstu: Klub) Predsjedništvo Kluba, na 1. sjednici Predsjedništva održanoj 14.12.2007. donijelo 
je odluku o uređenju osnovnih pravila ponašanja članova kluba, na temelju koje je donesen 
 
 
 
 

PRAVILNIK O ČLANSTVU  

U ORK SCHNEE 
 
 
 
 
OSNOVNO O KLUBU 
 

Članak 1 
 

Ovim Pravilnikom o članstvu u ORK SCHNEE (u daljnjem tekstu: Pravilnik), sukladno Statutu i 
drugim aktima kluba reguliraju se prava i obveze članova Kluba, a u cilju uvođenja osnovnog 
reda i discipline svih članova. 

Ovaj Pravilnik utvrđuje osnovne kriterije i načine po kojima se članovi Kluba moraju ponašati i 
koristiti uslugama kluba. 

 
Članak 2 

 
Auto klub SCHNEE OFF ROAD je klub koji okuplja ljubitelje terenskih vozila i terenske vožnje 
te promovira vožnju van asfaltnih prometnica, po ucrtanim putovima ili na zatvorenom 
poligonskom prostoru. 

Osnovni ciljevi Kluba su druženja i natjecanja u svim srodnim autosport granama u okviru 
mogućnosti svakog pojedinog člana Kluba. 

Auto klub SCHNEE OFF ROAD je osnovan 11.12.2007. godine temeljem važećeg Zakona o 
udrugama. Klub je upisan u Registar udruga Republike Hrvatske sa slijedećim podacima: 
Naziv kluba:    Auto klub SCHNEE OFF ROAD 
Skraćeni naziv kluba:  ORK SCHNEE 
Sjedište:    Sesvete, Trg Lovre Matačića 5 
Registarski broj:   21005798 
MB:     2310899 
Žiro-račun otvoren kod Zagrebačke banke d.d. Zagreb: 2360000-1101992645 

Osnivači kluba (trenutno čine i Predsjedništvo Kluba) su: 
Snježana Jurić, Predsjednica 
Zoran Lenart, Dopredsjednik 
Nebojša Gvozdić, Tajnik 
Anđelko Cvek, član Predsjedništva 
Damir Magić, član Predsjedništva 
 
 

Članak 3 
 
Klub vodi i predstavlja Predsjednik Kluba koji obnaša tu funkciju najmanje 4 godine nakon 
čega mu se mandat može neograničeno produživati. 

Članovi Predsjedništva su birani na rok od 4 godine, nakon čega im se mandat može 
neograničeno produživati. 

Skupština bira Predsjedništvo bilo javnim, bili tajnim glasanjem, o čemu će se Skupština Kluba 
očitovati na Izbornoj sjednici Skupštine. 

U iznimnim situacijama, konačne odluke donose osnivači Kluba. 
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Članak 4 
 
Skupštinu Kluba čine svi punoljetni redovni članovi Kluba koji su sve svoje članske obveze 
podmirili. 

Klub funkcionira temeljem Statuta, zakonskih propisa, pravilnika i drugih akata.  

Djelovanje Kluba i svih klupskih tijela je javno. 

 
Članak 5 

 
Skupštinu Kluba saziva Predsjednik, a u njegovoj odsutnosti Dopredsjednik ili Tajnik Kluba. 
Skupština se održava najmanje jednom godišnje te su članovi Kluba dužni prisustvovati ili 
opravdati svoj nedolazak. 
 

Članak 6 
 

Klub nema vlastite prostorije već će prema potrebi za sastanke koristiti javne ili prostorije iz 
usluge. 
 
 
  
ČLANSTVO U KLUBU 

Članak 7 
 
Članstvo u Klubu je dragovoljno, a Klub je otvoren za sve osobe koje žele na bilo koji način 
doprinijeti u radu Kluba, pojedinačnim i klupskim rezultatima na natjecanjima, postojećim i 
budućim konstruktivnim planovima kluba te koje će prihvatiti sve pozitivne zakonske propise, 
Statut Kluba, ovaj Pravilnik i druge odluke Skupštine i Predsjedništva Kluba.  
 

Članak 8 
 
Članovi Kluba mogu biti svi hrvatski građani koji potpisivanjem pristupnice prihvate načela i 
obaveze koje Klub propisuje svojim Statutom, drugim aktima i ovim Pravilnikom te svim 
naknadnim pravilnicima ili aktima uz obavezu da će se istoga i pridržavati.  

Članovi Kluba mogu biti i strani državljani ako je to u interesu Kluba, a po posebnom pravilniku 
o članstvu/nastupu stranih natjecatelja ili po pravu iz ugovora ako ga Klub oformi. 

U slučaju nedefiniranih drugih akata, za sve članove je važeći ovaj Pravilnik. 
 

Članak 9 
 
Klub je neprofitna udruga građana te su svi članovi Kluba upisani vlastitom voljom. 

Svi članovi kluba svoje funkcije obavljaju volonterski i bez ikakve novčane nagrade. 

Član Kluba mora štititi interese Kluba i ne smije narušavati ugled Kluba.  
 

Članak 10 
 

Članom Kluba se postaje nakon predaje čitko popunjenog obrasca za pristup na koji će 
Predsjedništvo Kluba odgovoriti u roku od 30 dana od dana zaprimanja pristupnice. 

Nakon odobrenja, novi član Kluba je dužan u roku od 15 dana uplatiti članarinu.  

Nakon uplate, novi član će u roku od 30 dana od dana uplate članarine dobiti člansku 
iskaznicu. 

Članak 11 
 

U slučaju odbijanja zahtjeva za prijem u članstvo Kluba, Predsjedništvo Kluba dužno je 
podnositelju pristupnice dostaviti pisano obrazloženu odluku. Odluka Predsjedništva Kluba je 
konačna. 

Tajnik Kluba odluku dostavlja pismenim putem podnositelju pristupnice. 
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Članak 12 
 
Ukoliko pristup novog člana bude odbijen, a članarina bude ipak uplaćena, Klub će takvom 
uplatiocu vratiti kompletni iznos uplate uz obrazloženje. 

Takav uplatitelj ima pravo u roku od 15 dana od dana primitka obrazloženja uložiti žalbu na 
ime Predsjedništva Kluba koje je donio odluku o odbijanju članstva. U slučaju ponovljene žalbe 
na odluku Predsjedništva Kluba, o žalbi odlučuje Skupština ili drugo Tijelo Kluba ukoliko takvo 
bude imenovano, a čija će sjednica biti sazvana u roku od 30 (trideset) dana od dana dostave 
opetovane žalbe.  

Nadležno Tijelo Kluba dužno je u roku od 30 (trideset) dana od dana primitka žalbe uplatitelja, 
odgovoriti na žalbu. 

 
Članak 13 

 
Malodobnim osobama za pristup klubu u svojstvu pasivnog člana potrebna je punomoć 
roditelja/staratelja/skrbnika (u daljnjem tekstu: Zakonski zastupnik).  

U slučaju da malodobni član želi biti aktivni sudionik na natjecanjima, Zakonski zastupnik mora 
dostaviti Izjavu o suglasnosti ovjerenu u javnobilježničkom uredu. 

Zakonski zastupnici malodobnih natjecatelja ne mogu se uplitati u rad Predsjedništva Kluba ili 
Skupštine te u osnovne interese Kluba, osim u slučaju kada su i sami članovi kluba. 
 

Članak 14 
 

Ukoliko Klub bude u mogućnosti, svakom članu će osigurati majice sa znakom kluba, kape, 
naljepnice za vozila i sl. 

Preporuka je da svi članovi Kluba na natjecanjima, druženjima i sl. nastupaju i/ili nose odjeću 
sa znakom Kluba. 
 

Članak 15 
 

Članovi su obavezni po pozivu odazvati se na sastanke, druženja, humanitarne i druge akcije 
na koja ih se pozove.  

Predsjedništvo Kluba ili druga radna Tijela Kluba mogu propisati kazne za svaku akciju 
zasebnim odlukama koje odobrava Predsjedništvo Kluba. 

Nepridržavanje ili neodazivanje članova bez opravdanja može povući disciplinske i/ili druge 
sankcije nadležnih Tijela Kluba. 
 

Članak 16 
 

Svaki član Kluba dužan je prijaviti Tajniku sve eventualne promjene (npr. promjena imena ili 
prezimena, adrese stanovanja, broja telefona i sl.). 
 
 
ČLANARINA  

Članak 17 
 
Iznos godišnje članarine određuje Skupština, a odobrava Predsjedništvo Odlukom o godišnjoj 
članarini koja je na snazi do svake nove Odluke o promjeni članarine. 

Evidenciju o plaćenoj članarini vodi tajnik Kluba. 
 
 

Članak 18 
 

Osnivači su oslobođeni plaćanja članarine za prvu godinu poslovanja Kluba zbog podmirenja 
troškova prilikom osnivanja Kluba, te se smatra da su svoju člansku dužnost o uplati članarine 
ispunili. 
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Članak 19 
 

Članarinu je svaki član dužan uplatiti u roku od 15 dana od dana odobrenja Zahtjeva za upis 
novog člana. 

Sve daljnje uplate moraju biti podmirene u roku od 3 mjeseca, odnosno za tekuću godinu 
najkasnije do 31. ožujka. 

Ukoliko član ne uplati članarinu do roka iz stavka 2 ovog članka, smatrati će se da član više ne 
želi produžiti članstvo te će biti brisan iz Registra članova Kluba. 

Odmah po isteku roka iz stavka 2. ovog članka, tajnik Kluba je dužan obavijestiti 
Predsjedništvo Kluba. 

Popis članova koji nisu platili članarinu u određenom roku, Predsjedništvo Kluba objavljuje na 
oglasnoj ploči Kluba i/ili putem webstranice Kluba. 

Članu Kluba koji nije platio članarinu daje se dodatni rok od 15 (petnaest) dana do konačne 
odluke o prestanku članstva u Klubu (zaključno do 15. travnja tekuće godine).  

Postupak u navedenom dodatnom roku je u nadležnosti Predsjedništva Kluba koje donosi 
konačnu odluku o prestanku ili produljenju članstva. 

 
Članak 20 

 
Nakon brisanja člana iz Registra članova, isti je dužan vratiti iskaznicu i sve ostale eventualno 
zadužene klupske stvari, opremu i dr. predano na korištenje. 
 

Članak 21 
 

Ukoliko Zahtjev za upis novog člana bude zaprimljen tijekom godine, prema datumu 
zaprimanja Zahtjeva, novi članovi će za tu godinu plaćati članarinu: 

a) u punom iznosu ukoliko Zahtjev bude zaprimljen zaključno sa 30. lipnja tekuće godine; 
b) 80% iznosa članarine ukoliko Zahtjev bude zaprimljen nakon 30. lipnja tekuće godine,  
     odnosno od 01.srpnja do 30. studenog tekuće godine; 
c) neće plaćati članarinu za tekuću godinu ukoliko Zahtjev bude zaprimljen nakon 01.  
     prosinca tekuće godine; 
d) djeca do 10 godina starosti ne plaćaju članarinu; 
e) maloljetne osobe od 10-18 godina starosti plaćaju članarinu u iznosu od 50% članarine. 

 
Članak 22 

 
U slučaju članka 16. Statuta, Klub zadržava uplaćenu članarinu. 

Skupština donosi, a Predsjedništvo Kluba odobrava odluke o uplatama ostalih davanja (npr. 
osiguranje članova, licence, izrade posebnih iskaznica ili sl.). 
 
 
 
ČLANSKA ISKAZNICA 

Članak 23 
 

Člansku iskaznicu dobivaju svi članovi nakon odobrenja Zahtjeva za upis novog člana Kluba 
koji su podmirili sve svoje prethodno propisane obveze (uplata članarine i dr.). 

Članska iskaznica omogućava vizualnu identifikaciju prvenstveno na natjecanjima i sl., te u 
slučajevima ukoliko članovi Kluba budu u mogućnosti ostvarivati razne povlastice i popuste 
prilikom kupovine (npr. opreme ili drugih pogodnosti), o čemu će članovi biti obaviješteni na 
klupskim sastancima. 
 

Članak 24 
 

Izgled klupske Članske iskaznice i valjanost iste propisuje Predsjedništvo Kluba posebnom 
Odlukom o članskoj iskaznici.  
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Članska iskaznica vrijedi u godini za koju je plaćena članarina sukladno članku 19. Ovog 
Pravilnika. 

Članska iskaznica je neprenosiva i glasi na ime člana, a vlasništvo je Kluba (čl.26).  

U slučajevima korištenja eventualnih pogodnosti (popusti ili sl.), vrijedi samo uz predočenje 
osobne iskaznice ili putovnice člana. 

 
Članak 25 

 
Članska iskaznica ne smije biti ispravljana ili vidno oštećena.  

Za člansku iskaznicu koja je vidno oštećena ili izgubljena, član je dužan podmiriti trošak 
izdavanja nove članske iskaznice. Prilikom preuzimanja nove članske iskaznice, član će staru 
(oštećenu) iskaznicu vratiti Klubu, a potpisati će Izjavu o gubitku ukoliko je istu izgubio. 
 
 

Članak 26 
 
Članska iskaznica je vlasništvo Kluba te ju svaki član na opravdani pisani zahtjev 
Predsjedništva Kluba mora vratiti.  
 
 
 
PRAVA I OBVEZE KLUBA I ČLANOVA KLUBA 
 

Članak 27 
 
Ukoliko Klub bude u mogućnosti, parcijalno će pokriti troškove na prioritetnim nastupima na 
utrkama za Prvenstva i/ili Kupove u Hrvatskoj, utrkama van granica RH, Kupove stranih 
asocijacija na kojima Klub nastupa, ostala međunarodna, nacionalna i regionalna natjecanja. 
 
 

Članak 28 
 

U slučaju da Klub posjeduje financijska sredstva za namjene navedene u čl. 27. ovog 
Pravilnika, natjecateljima će pomoći sudjelovanjem u podmirenju troškova prijevoza, goriva, 
cestarine, startnina i/ili kotizacija, a sve prema zaslugama i/ili redovitosti nastupa pod imenom 
Kluba i/ili uspješnosti nastupa na pojedinim natjecanjima. 
 
 

Članak 29 
 

Klub može voditi svoj Klupski Kup za koji će izraditi Posebni Pravilnik.  

Klub može jednom godišnje proglašavati najbolju klupsku posadu, najboljeg klupskog vozača i 
suvozača, za što će Predsjedništvo Kluba donijeti Odluku o načinu, klasifikaciji i uvjetima za 
proglašenje najboljih.  

Klub može dodijeliti i druge nagrade prema svojim mogućnostima. 
 
 

Članak 30 
 

Prema mogućnostima Kluba, nagrađenim članovima će biti dodijeljeni 
pehari/trofeji/plakete/diplome ili druge nagrade i slično u trajno vlasništvo ili u vidu 
"prijelaznog" trofeja ili nagrade. U slučaju prijelaznih trofeja ili nagrada, Predsjedništvo je 
dužno donijeti odluku o tome i upoznati sve članove o odluci. 

Klub može dodijeliti pehar/trofej/plaketu/diplomu i sl. za zasluge u promicanju, popularizaciji ili 
drugom vidu pomoći Klubu osobama koje nisu članovi Kluba. 

Odluke vezano na st. 1) i 2) ovog članka donosi Predsjedništvo Kluba na prijedlog Skupštine ili 
Predsjedništva. 
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Članak 31 
 

Sva materijalna dobra i oprema kupljena od strane Kluba, trajno su vlasništvo Kluba te se bez 
pravovaljane odluke Predsjedništva Kluba ne mogu otuđiti, darovati odnosno pokloniti. 
 

Članak 32 
 
Oprema se može dati na uporabu članovima Kluba s obvezom korištenja i čuvanja do povrata 
ili povrata zbog isteka redovnog članstva o čemu Skupština ili Predsjedništvo donosi posebnu 
odluku. 

U slučaju oštećenja, gubljenja ili sl., član Kluba dužan je namiriti štetu djelomično ili u cijelosti. 
Iznos namirenja štete određuje Skupština ili Predsjedništvo Odlukom o namirenju nastale 
štete. 

Članak 33 
 
Opremom se smatra: obvezna i neobvezna natjecateljska oprema kao npr. zaštitne kacige, 
zaštitne trake za drveće (gurtne), rukavice i ostala zaštitna oprema te sve ostalo potrebno za 
sportska nadmetanja ukoliko Klub raspolaže takvom opremom (zaštitni prsluci i sl.). 
 

Članak 34 
 

Oprema Kluba dana na korištenje članovima Kluba ne može se otuđiti niti u kojem slučaju.  

Član koji dobije na korištenje opremu Kluba mora istu uredno održavati, čuvati i paziti.  
Nisu dozvoljene prepravke na istima bez pristanka rukovodstva Kluba.  
 

Članak 35 
 

Ukoliko Klub ima sponzora/pokrovitelja ili donatora, svi članovi Kluba dužni su voditi brigu da 
se takvi znakovi (logotip ili promidžbeni natpisi i materijali), osim onih koje su ugovorene 
zasebnim članskim ugovorima, istaknu na odjeći, vozilima ili na drugi prikladan način na 
natjecanjima, druženjima i sl.. 
 

Članak 36 
 

Sukladno demokratskom poslovanju Kluba, za vrijeme trajanja članstva član Kluba može 
svojom slobodnom voljom odlučiti nastupati na natjecanjima za druge Klubove prethodno 
najavivši takav nastup. 

Član Kluba koji nastupa pod imenom i bojama drugog kluba nema pravo na pomoć Kluba 
vezanu uz troškove (čl.27. i 28.), te u takvim slučajevima nema pravo na  posudbu opreme 
(čl.33.) već tada imaju prednost članovi koji će nastupati pod imenom i bojama Kluba. 
 

Članak 37 
 
Sukladno demokratskom poslovanju Kluba, član Kluba smije i može tražiti sponzore, 
pokrovitelje ili donatore.  

U slučaju pronalaženja sponzora ili pokrovitelja na ime Kluba, Klub dozvoljava članu koji je 
pronašao sponzora/pokrovitelja da od pristiglih uplata posredstvom takvog člana raspolaže sa 
90% uplaćenog iznosa, a Klub će zadržati 10% za ostale tekuće troškove unutar Kluba 
(nabavka opreme i sl.).  

Svaki takav član sredstva može koristiti za nabavku opreme ili usluga uz predočenje računa na 
ime Kluba, a Klub se obvezuje podmiriti troškove u iznosu shodnom uvjetima iz st. 2) ovog 
članka. 

 
Članak 38 

 
Za sve uplate na ime člana, a na račun Kluba, član mora tražiti suglasnost Predsjedništva te 
takve ugovore ne smije i ne može samostalno potpisivati. 
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ZAVRŠNE ODREDBE 
 

Članak 39 
 
Tumačenje ovog Pravilnika daje Predsjedništvo Kluba. 
 
 

Članak 40 
 

Predsjedništvo Kluba je dužno upoznati sve članove s odrednicama ovog Pravilnika te ih se svi 
moraju pridržavati. 

U slučajevima nepridržavanja pravila iz ovog Pravilnika, Statuta i drugih akata, članovima se 
može otkazati članstvo, a isti su dužni podmiriti sva eventualno nastala potraživanja.  

Za provođenje ovog pravilnika odgovorno je Predsjedništvo Kluba po Tajniku. 
 
 

Članak 41 
 

Sve eventualne nastale probleme članovi će rješavati prvenstveno unutar Kluba.  
U slučaju spora, nadležan je stvarno nadležni sud u Zagrebu. 
 
 

Članak 42 
 

Tumačenje ovog Pravilnika daje Predsjedništvo Kluba. 
 
 

Članak 43 
 

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom donošenja. 
 
 
 
 
U Zagrebu, 14.12.2007. 
  
 
 
 

PREDSJEDNIK KLUBA 
Snježana Jurić 


