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Pravilnik o članarinah  
Združenja nadzornikov Slovenije 

 

I. Uvodna pojasnila 

 

1. člen 

Višino in vrste članarin na predlog upravnega odbora določi skupščina, ki se praviloma sestane enkrat 

letno na letnem članskem srečanju. Skupščina lahko pooblasti upravni odbor, da v posameznih izjemnih 

primerih odloča o višini članarine. Sklep upravnega odbora o višini članarine mora UO na prvi naslednji 

skupščini predložiti v seznanitev.  

2. člen 

Za letno članarino za individualne člane se šteje koledarsko leto, t.j. od 1. januarja do 31. decembra 

tekočega leta.  

 

Za letno članarino za korporativne člane se šteje eno leto od datuma sklenitve pogodbe o korporativnem 

članstvu. Člani, ki so bili včlanjeni v sklopu korporativnega članstva, imajo v primeru poteka pogodbe o  

korporativnem članstvu, pravico do individualnega članstva teh oseb do konca koledarskega leta v 

katerem poteče pogodba. 

 

3. člen 

Plačana članarina je sestavni del pogojev za veljavnost članstva v ZNS. 

 

4. člen 

Davek na dodano vrednost od članarine ni obračunan na podlagi 1. odstavka 16. člena veljavnega 

Pravilnika o izvajanju Zakona o davku na dodano vrednost (Ur.l. RS, št. 141/2006 s spremembami do 

Ur.l.RS, št. 104/2010).  

 

 

II. Višina, vrste in način plačila članarine 

 

5. člen 

Letna članarina za individualne člane je bila določena na Skupščini ZNS z dne 20. aprila 2017 in znaša 

160 EUR. 

 

6. člen 

Letna članarina za individualne člane s statusom upokojenca ali študenta je bila določena na Skupščini 

ZNS z dne 20. aprila 2017 in znaša 40 EUR.  

 

7. člen 

Pri včlanitvi vsaj treh (3) oseb iz iste družbe, imajo t.i. kolektivni člani 20 % popust, pri včlanitvi od 15 do 

24 oseb iz iste družbe 25 % popust in pri včlanitvi 25 oseb ali več iz iste družbe 30% popust pri plačilu 

članarine. 
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8. člen 

Višina članarine za korporativne člane je določena glede na velikost družbe po ZGD in je bila določena na 

Skupščini ZNS z dne 16. aprila 2009. 

 

Če korporativni član pristopi v članstvo ZNS do 1. maja tekočega leta, se mu morebitne že vplačane 

članarine za individualne osebe, v celoti povrnejo. 

 

Če korporativni član pristopi v članstvo ZNS po 1. maju tekočega leta, se članarina za posamezne 

individualne člane ne vrne, ne glede na spremembo kategorije članstva.. 

 

Če korporativni član pristopi v članstvo ZNS po 1. maju in za že včlanjene osebe, kjer je bila plačnik 

članarine družba, zahteva povračilo članarine, se mu povrne 30 % že vplačanega zneska. Člani, ki so bili 

včlanjeni v sklopu korporativnega članstva, v tem primeru ob poteka pogodbe o  korporativnem članstvu, 

nimajo pravice do individualnega članstva teh oseb do konca koledarskega leta v katerem poteče 

pogodba. 

 

9. člen 

Osebe, ki se kot individualni člani včlanijo po 1. oktobru tekočega leta, plačajo pristopnino v višini 40 EUR. 

Pristopnina velja kot članarina za tekoče leto.  

 

10. člen 

Računi za plačilo članarine za individualne člane se za tekoče leto izstavijo januarja.  

 

11. člen 

Oseba, ki se včlani v ZNS, prejme račun za plačilo članarine praviloma v 14 dneh po včlanitvi. 

 

 

III. Neplačila članarine 
 

12. člen 

Opomini za neporavnane članarine se pošiljajo po potrebi in presoji Sekretariata, običajno pa dvakrat 

letno. ZNS člane, ki niso poravnali članarine, na neplačilo opomni telefonsko, osebno ali preko elektronske 

komunikacije. 

 

13. člen 

Za članarino ZNS se ne obračunava zamudnih obresti. 

 

14. člen 

Člani, ki svoje obveznosti niso poravnali v roku in tega ne storijo do 30. junija tekočega leta, se jim 

članstvo v ZNS prekine. Sekretariat jim o tem posreduje obvestilo. 

 

15. člen 

S prekinitvijo članstva obveznost plačila zapadle članarine ne poteče. ZNS lahko članarino terja tudi po 

pravni poti.  

16. člen 

 

Pravilnik stopi v veljavo s 1.1.2018. 

mag. Irena Prijović,  

generalna sekretarka ZNS 

Ljubljana, 19.12. 2017 


