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Skladno z določili 13. člena Zakona o društvih (Uradni list RS, št. 64/11; ZDru-1-UPB2) in 22. 
člena Statuta Nogometnega kluba Dren Vrhnika je Upravni odbor Nogometnega kluba Dren 
Vrhnika na svoji redni seji dne 21.9.2018 sprejel 

 
 

PRAVILNIK O PLAČEVANJU ČLANARINE IN VADNINE 
V NK DREN VRHNIKA 

 
I. SPLOŠNE DOLOČBE  

1. člen 

Ta pravilnik določa vrsto in način plačevanja članarine in vadnine članov Nogometnega kluba 

Dren Vrhnika (v nadaljevanju klub).  
 

2. člen 

Pravilnik velja za vse člane kluba skladno z določili o članstvu v statutu kluba.  
 

II. ČLANARINA  

3. člen 

Članarina se plača za koledarsko leto glede na vrsto članstva. Plačilo članarine se evidentira v 
register članov.  
 
Z registrom članov kluba razpolaga oseba, ki prejme pooblastilo od Upravnega odbora (v 
nadaljevanju UO) in mora podpisati Izjavo o varovanju osebnih podatkov in poslovnih skrivnosti.  

 
4. člen 

Letno članarino plačajo vsi člani kluba. Igralci in podporni člani plačajo enotno članarino, višjo 
članarino plačajo polnoletni člani, ki imajo volilno pravico. Višino članarine določi Upravni odbor 
s sklepom.  
 

III. VADNINA  

5. člen 

Vadnina je obvezna za vse člane, ki trenirajo po programu kluba. Vadnina je namenjena zlasti 
plačilu vaditeljev in trenerjev ter plačilu osnovnih stroškov kluba. Plačujejo jo vsi igralci, 
registrirani in neregistrirani. Višino vadnine določi Upravni odbor s sklepom.  
 

6. člen 

Plačila vadnine je lahko delno ali v celoti oproščen igralec, ki izpolni predpisan obrazec za 
oprostitev, ki je priloga tega pravilnika in sicer:  
 

a) za dva člana iste družine se vadnina za starejšega plačuje v celoti, drugi član in vsak 
naslednji član plačuje vadnino znižano za 50 %.  
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b) če je član upravičeno odsoten zaradi poškodbe ali bolezni ves mesec, plača vadnino v 

višini 50 %, če je upravičeno odsoten dva ali več mesecev zaradi poškodbe ali bolezni, 
je vadnine oproščen.  

 
c) slab finančni položaj – na podlagi vloge in ustreznih dokazil o delni oprostitvi v vsakem 

primeru posebej odloči UO.  
 

O delni ali celotni oprostitvi plačila UO odloča za naprej. Odločiti mora v roku 30 dni od vloge. 
Znižana vadnina se obračuna z začetkom meseca.  
 

IV. DRUGE DOLOČBE  

7. člen 

Ob izstopu iz članstva kluba je član dolžan poravnati vse finančne obveznosti in sicer celotno 
članarino in vadnino do oddaje izpisnice po pošti oziroma elektronski pošti.  
 

8. člen 

Vadnina se obračunava od 01.08 do 30.6 v enajstih enakih mesečnih obrokih. Mesečni obrok 
članarine se poravna za tekoči mesec do 20. v mesecu.  
 
Če igralec zamuja s plačilom svojih obveznosti več kot dva meseca, se do poravnave vadnine 
ne sme udeleževati treningov.  
 

9. člen 

Članarino je član kluba dolžan poravnati vsako leto najkasneje do 31. januarja za tekoče leto, 
novi člani pa plačajo članarino ob izpolnitvi pristopne izjave/vpisnega obrazca.  
 

V. KONČNI DOLOČBI  

10. člen 

Spremembe višine članarine in vadnine sprejema upravni odbor na podlagi sklepa o spremembi 
višine članarine in vadnine. Spremembe višine članarine morajo biti objavljene na spletni strani 
kluba najkasneje na dan uveljavitve sprememb.  
 

11. člen 

Ta pravilnik začne veljati z dnem sprejema na seji UO in nadomesti predhodno veljavni pravilnik 
z dne 31.7.2017.  

 
 
Andrej Šega  
Predsednik NK Dren Vrhnika  
Na Vrhniki, 21.9.2018 
 
 


