Upravni odbor Nogometnega kluba Ribnica je 25.1.2019 sprejel:

PRAVILNIK o vadnini in članarini

I. PLAČEVANJE VADNINE ZA ČLANE POD VODSTVOM TRENERJA ALI VADITELJA
1. člen
Mesečno vadnino plačujejo vsi člani kluba, ki želijo trenirati po programu NK Ribnica, za kakovosten razvoj
igralcev. Izjema so trenerji volonterji. Vadnina je eden izmed glavnih virov dohodkov kluba in nujno potrebna
za poslovanje kluba.
Vadnina je namenjena zlasti plačilu vaditeljev in trenerjev ter osnovnih stroškov kluba:
-

plačujejo jo vsi igralci, registrirani in neregistrirani,
avtomatične oprostitve plačila vadnine NI, ne glede na to, kolikokrat igralec igra ali trenira.

O izjemah oprostitve plačila oziroma o spremembi višine vadnine odloča upravni odbor (v nadaljevanju UO).
2. člen
Mesečna vadnina se določi pred pričetkom prvih treningov redne tekmovalne sezone in se lahko po potrebi
uskladi pred pričetkom spomladanskega dela sezone, izjemoma pa tudi med sezono. Sklep o višini vadnine
sprejme UO.
3.

člen

Članska ekipa in ekipa veteranov ne plačujejo mesečne vadnine, ampak se plača znesek, ki ga določi UO za
uporabo igrišča in garderob.
4.

člen

Mesečna vadnina se poravna najkasneje do 20. v mesecu za tekoči mesec. Način plačila vadnine določi UO
NK Ribnica in je enak za vse zavezance plačila, obstaja pa možnost drugačnega dogovora, v kolikor to staršem
pomeni lažjo obliko izpolnjevanja obveznosti.
Evidenco ter seznam plačnikov vodi blagajnik.
5.

člen

Vadnina se praviloma plačuje 11 mesecev na tekmovalno sezono, ki traja od avgusta do vključno junija
naslednje leto.

Višina letne vadnine ni vezana na število treningov in tekmovanj mesečno, ampak je pavšalni znesek
razdeljen na 11 mesecev, ki na koncu pokrije del letnih skupnih stroškov. Iz tega razloga je vadnina skozi celo
leto, ne glede na intenzivnost treningov, enaka, razen v mesecu juliju, ko se vadnina ne plača.
6.

člen

V primeru slabe finančne situacije v družini, iz katere izhaja član selekcije, slednji pa ima željo še naprej
obiskovati treninge kluba, lahko na lastno pobudo, na pobudo trenerja ali staršev UO odloči o nižjem znesku
plačila mesečne vadnine oziroma o oprostitvi plačila. UO-ju je potrebo priložiti dokazilo ali izjavo, iz katerega
izhaja finančna situacija družine.
V primeru, ko iz iste družine trenirata dva ali več otrok, ima drugi in vsak naslednji otrok 10% popusta na
znesek mesečne vadnine.
7. člen
Neopravičeno neplačevanje vadnin:
-

če član zamuja s plačevanjem vadnine več kot 10 dni, se mu izroči obvestilo o neporavnani vadnini;
če član zamuja s plačevanjem en mesec, se mu izroči opomin in prepoved udeležbe na tekmah do
vseh poravnanih obveznosti;
če član zamuja s plačevanjem vadnin več kot dva meseca, se mu prepove uporaba klubskih objektov
in trenerja pozove, da članu do poravnave ne dovoli obiskov treningov in se zahteva od igralca
vrnitev opreme.

Ko je obveznost poravnana, UO kluba odloči o ponovni vključitvi igralca nazaj v delo ekipe.
8.

člen

Vadnino morajo plačevati vsi tisti, ki trenirajo in ne trenirajo po lastni krivdi (tudi v primerih dopustov in
drugih odsotnosti). Opravičilo za neplačevanje mesečne vadnine je samo bolezen, poškodba, šolske
obveznosti - daljši izleti, kar pa je obvezno sporočiti trenerju ali UO kluba NK Ribnica.
Če je član upravičeno odsoten (bolezen, poškodba, šolske obveznosti - daljši izleti) več kot polovico treningov
v mesecu v strnjenem obdobju, se mu višina vadnine po dogovoru zmanjša za polovico.
Če je član upravičeno odsoten en mesec ali več v strnjenem obdobju, se mu višina vadnine po dogovoru v
celoti oprosti.
Slabe ocene v šoli NISO razlog za oprostitev plačila mesečne vadnine.
V primeru odsotnosti igralca (ne glede na razlog), o kateri trener ali UO kluba niso bili obveščeni, se plača
polna mesečna vadnina.
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9.

člen

Članom, ki želijo trenirati samo nogomet oz. futsal, se vadnina obračuna samo za mesece treningov
nogometa oz. futsala. Vadnina se tem članom obračuna ob ponovnem začetku nogometne oz. futsal sezone.
Člani morajo o odločitvi za en program (nogomet ali futsal) s pisno izjavo obvestiti klub v tekočem mesecu za
pretekli mesec. Mesečna vadnina se plačuje za celotno obdobje posameznega programa, ne glede na
dejanski obisk treningov.
10. člen
Novo vpisani člani imajo do konca tekočega meseca vadbo brezplačno.
11. člen
V primeru prestopa igralca v drug klub mora igralec najprej poravnati vse zaostale obveznosti do kluba, vrniti
vso zadolženo opremo pred prevzemom izpisnice, ki jo ob prestopu potrebuje. Enako velja tudi za vse ostale
člane, ki bi prenehali s treningi.

II. ČLANARINA ZA REDNE ČLANE
12. člen
Redni člani kluba plačujejo članarino enkrat letno v tekočem koledarskem letu, v višini, ki jo določi UO kluba s
sklepom. Redni člani, ki redno obiskujejo vadbo, plačujejo mesečno vadnino, ki jo določi UO kluba s sklepom.
Vsi redni člani plačajo letno članarino v višini, ki jo določi UO kluba. Članarina se plačuje za koledarsko leto.
Vsi člani, ki so plačali članarino, so tudi upravičeni do ugodnosti, ki jih svojim članom zagotavlja klub.
13. člen
Članarina se poravna najkasneje do datuma v tekočem letu, ki ga določi UO kluba, blagajniku ali preko
položnice na transakcijski račun kluba.
14. člen
Če član kluba ne poravna članarine v roku, se ravna v skladu s Pravilnikom o disciplinski odgovornosti članov.

II. ČASTNI ČLANI
15. člen
Častni člani kluba ne plačujejo članarine.
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III. ČLANARINA ZA PODPORNE ČLANE
16. člen
Podporni člani kluba plačujejo podporno članarino.

IV. UGODNOSTI
UGODNOSTI ZA ČLANE NK RIBNICA
17. člen
Člani pod točko I.:
-

imajo plačanega trenerja ali vaditelja;
so vabljeni na vse prireditve v okviru kluba;
so deležni ugodnejših nakupov športne opreme;
so deležni ugodnosti partnerjev kluba.
18. člen

Člani pod točko II. in III.
-

aktivno sodelujejo pri delovanju kluba;
so vabljeni na vse prireditve v okviru kluba;
so deležni ugodnejših nakupov športne opreme preko kluba;
so deležni ugodnosti partnerjev kluba.

Pravilnik prične veljati z dnem, ki ga sprejme UO.

Ribnica, 25.1.2019

Predsednica NK Ribnica
mag. Mateja Rovan
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