
 

 

 

 

Na podlagi Zakona o društvih (Ur.l.RS 64/11-UPBZ), 30. člena 
Pravil Atletskega kluba Domžale sprejetih 21.3.2013 in sklepa 
št.1 2. korespondenčna seje Upravnega odbora AK Domžale 

sprejetega dne 20.12.2013 sprejemamo: 

 

 

 

PRAVILNIK O PLAČEVANJU KLUBSKE ČLANARINE 
IN VADNINE  

 

 

 

 

 



1. VSEBINA PRAVILNIKA 

1 . člen  

(1) S tem pravilnikom se določajo pravila plačevanja klubskih članarin in vadnin za vse člane 
Atletskega kluba Domžale (v nadaljnjem besedilu: AK Domžale). 

 

2. KLUBSKA ČLANARINA 

2 . člen  

(1) Klubsko članarino plačujejo vsi atleti in vsi drugi člani AK Domžale.  

(2) Klubska članarina znaša 20 EUR1 in se obračuna enkrat letno. 

3 . člen  

(1) Obstoječi člani AK Domžale poravnajo članarino preko plačilnega naloga, ki jim ga klub 
izstavi v mesecu januarju tekočega leta. 

(2) Člani AK Domžale, ki se klubu pridružijo med letom z udeležbo na različnih oblikah 
organizirane vadbe ali kako drugače (v nadaljevanju novi člani kluba), poravnajo članarino za 
tekoče leto v mesecu pristopa h klubu.  

(3) Novi člani, ki se klubu priključijo v mesecu decembru, so upravičeni do oprostitve plačila 
članarine. 

4 . člen  

(1) Če se članarina ne poravna v na plačilnem nalogu navedenem roku, se članu AK Domžale 
izda opomin z opozorilom, da bo v primeru neplačila v skladu z 19. členom Pravilnika AK 
Domžale izključen iz kluba.  

(2) Izključitev iz kluba pomeni, da atlet ni več upravičen do obiskovanja organizirane atletske 
vadbe, do povrnitve stroškov za udeležbo na atletskih tekmovanjih in drugih ugodnosti kluba. 

 

3. KLUBSKE VADNINE 

5 . člen  

(1) Klubsko vadnino plačujejo člani AK Domžale, ki se udeležujejo organizirane vadbe 
(treningov) pod vodstvom trenerjev ali vaditeljev. 

6 . člen  

(1) Klubske vadnine ni potrebno plačati: 

 vsem atletom kategoriziranim pri Olimpijskem komiteju Slovenije (OKS); 

                                                
1
 Do konca leta 2018 je klubska članarina znašala 10 €/letno. V skladu s sklepom občnega zbora 

Atletskega kluba Domžale dne  25.3.2019 znaša klubska članarina 20 €/letno. 



 vsem novim članom za prvi mesec vpisa v vadbo skupine Atletske urice. Namesto 
klubske vadnine ti atleti za prvi mesec vadbe poravnajo znesek klubske članarine v 
skladu z 2. členom tega pravilnika; 

 atletom, ki se v tekočem mesecu zaradi poškodbe ali drugih obveznosti (predvsem 
šolskih) niso udeležili niti ene vadbe organiziranega treninga in so o tem predhodno 
obvestili trenerja; 

 drugim atletom po sklepu UO. 

7 . člen  

(1) Klubsko vadnino se plača za obisk vadbe v tekočem mesecu. 

(2) Klubska vadnina se obračunava za 11 mesecev letno, razen sekcija Atletske urice, katere 
vadbeni proces traja 10 mesecev. 

(3) Plačilne naloge za plačilo klubskih vadnin se izda za vsak mesec posebej, razen za julij in 
avgust, ko klub izda plačilni nalog za oba meseca skupaj. 

(4) V skladu s 3. členom tega pravilnika se vsem novim članom kluba v prvem mesecu vadbe 
izda plačilni nalog za plačilo vadnine in plačilni nalog za plačilo članarine. 

8 . člen  

(1) Osnova za izdajo plačilnih nalogov za plačilo klubskih vadnin so evidence obiska treningov, 
ki jo vodijo trenerji in vaditelji za svoje vadbene skupine. 

(2) Ob koncu meseca trenerji in vaditelji urejene evidence obiska pošljejo vodstvu kluba. 

9 . člen  

(1) Klubska vadnina za atlete vseh kategorij znaša 30 EUR mesečno. 

(2) Za atlete, ki obiskujejo samo polovico (1/2) vseh treningov se znesek klubske vadnine 
zniža za eno tretjino (1/3) in znaša 20 EUR mesečno. Da bo atlet obiskoval samo polovico 
(1/2) treningov je o tem potrebno prehodno pisno ali elektronsko (e-pošta, SMS) obvestiti 
trenerja oziroma vaditelja oziroma se o tem odločiti ob prijavi na vadbo. Spremembo frekvence 
obiska vadbe je mogoče izvesti samo za celoten mesec. 

(3) Za starše oz skrbnike, ki imajo v proces vadbe pri Atletskem klubu Domžale vključena dva 
otroka ali več, se znesek klubske vadnine zniža za 30% in znaša 21 EUR mesečno za 
vsakega vadečega otroka. 

10 . člen  

(1) V primeru neplačila klubske vadnine do navedenega datuma se vadečemu atletu oziroma 
staršem ali skrbnikom nepolnoletnega vadečega atleta pošlje opomin s pozivom na plačilo. 

(2) Opominu se pripiše pravni poduk, da bo v primeru neplačila lahko sledila izterjava 
navedene vsote. 

 



4. ZADOLŽITVE ČLANOV UO AK DOMŽALE 

11 . člen  

(1) Kontrolo nad plačili klubskih članarin in vadnin vrši blagajnik kluba.  

(2) Blagajnik kluba poskrbi za pošiljanje opominov neplačnikom klubskih članarin in vadnin. 

(3) Vodstvo kluba poskrbi za izterjavo neplačnaih klubskih vadnin. 

 

5. SPLOŠNE DOLOČBE 

12 . člen  

(1) Pravilnik bo objavljen na spletni strani kluba. 

(2) Pravilnik začne veljati od 1.1.2014 do preklica oziroma spremembe. 

 

Domžale, 20.12.2013  Upravni odbor AK Domžale  

 Predsednik 

 Gregor GOLJA 

 

  

 

 


