
 
 
 
 
 

 
 
 
 

PRAVILNIK 
O PLAČEVANJU ČLANARIN IN VADNIN 
V TRIATLONSKEM KLUBU LJUBLJANA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ljubljana, 22. 09. 2018 
  



1. VSEBINA PRAVILNIKA 
 

1 . člen 
S tem pravilnikom se določajo pravila plačevanja klubskih članarin in vadnin za vse člane 
Triatlonskega kluba Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: TKL). 
 
 

2. KLUBSKA ČLANARINA 
 

2 . člen 
Klubsko članarino plačujejo vsi vadeči in vsi drugi člani TKL, razen častnih članov, ki jih letno 
določi UO kluba, skladno z 8. členom Statuta TKL. 
Klubska članarina znaša 25 EUR za starejše od 18 let in 15 EUR za mlajše od 18 let ter se 
obračuna enkrat letno. 
 

3 . člen 
Obstoječi člani TKL poravnajo članarino na TR kluba do 15. januarja tekočega leta. Člani TKL, 
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.  
Novi člani, ki se klubu priključijo v mesecu decembru, so upravičeni do oprostitve plačila 
članarine. 
 

4 . člen 
Če se članarina ne poravna v mesecu januarju tekočega leta, se članu TKL izda opomin z 
opozorilom, da bo v primeru neplačila v skladu z 9. členom Statua TKL izključen iz kluba. 
Izključitev iz kluba pomeni, da izključen član ni več upravičen do obiskovanja organizirane 
vadbe in do drugih ugodnosti kluba. 
 
 

3. KLUBSKE VADNINE 
 

5 . člen 
Klubsko vadnino plačujejo člani TKL, ki se udeležujejo organizirane vadbe (treningov) pod 
vodstvom trenerjev ali vaditeljev. 

 
6 . člen 

Klubsko vadnino se plačuje v naprej do 8. dne v mesecu za vadbe v tekočem mesecu z 
nakazilom na TR kluba. V primeru rezervacije plavalnih prog in/ali drugih vadbenih prostorov 
se vadnina plačuje za 3 mesece v naprej do 8. dne v tekočem tromesečju. 
 

7 . člen 
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 
Da bo član odsoten z vodenih treningov v naslednjem mesecu je potrebno prehodno pisno ali 
elektronsko (e-pošta, SMS) obvestiti trenerja oziroma vaditelja. V nasprotnem primeru se 
članu zaračuna celotna mesečna vadnina za tekoči mesec.  
V primeru, da je član obiskoval le del vadb v tekočem mescu, se lahko dogovori namesto za 
plačilo celotne mesečne vadnine za poplačilo posameznih vadbenih enot, pri čemer za člane 
starejše od 18 let znaša znesek za posamezno vadbeno enoto 8 EUR (kombinirani treningi s 
telovadnico in kolesarjenjem ali plavanjem se štejejo za 2 vadbeni enoti). V primeru dogovora 
opisanega zgoraj se znesek že poravnane vadnine zmanjšan za znesek seštevka posameznih 
vadbenih enot prenese v naslednji mesec.  
Pri članih mlajših od 18 let se vadnina poravna v polovičnem znesku, če je bil član prisoten na 
do eni polovici vseh treningov. 
Za starše oziroma skrbnike, ki imajo v proces vadbe pri TKL vključenih dva ali več otrok, se 
znesek klubske vadnine zniža za drugega otroka za 25 % in za 50 % za tretjega ali vsakega 
naslednjega otroka. 

9 . člen 
Klubska vadnina za posamezne vadbene programe se objavlja letno na spletni strani kluba. 
 

10 . člen 
V primeru neplačila klubske vadnine do navedenega datuma se vadečemu članu oziroma 
staršem ali skrbnikom nepolnoletnega vadečega člana pošlje opomin s pozivom na plačilo. 
Zadnjemu opominu se pripiše pravni poduk, da bo v primeru neplačila lahko sledila izterjava 
navedene vsote. 
 
 

4. ZNIŽANJE PLAČILA MESEČNIH VADNIN ZA OTROKE IN MLADOSTNIKE 
 

12 . člen 
Skladno z namenom Zakona o športu (ZŠpo-1), ki poleg ostalih načel zasleduje tudi možnosti 
za ukvarjanje s športom za vsakega prebivalca Republike Slovenije ne glede na spol, raso, 
socialni status, versko prepričanje, jezik in narodnost ali katerokoli drugo osebno okoliščino in 
za kakovostno ukvarjanje s športom v varnem in zdravem okolju in tem načelom sledi tudi TKL.  
 
V duhu omogočanja ukvarjanje s športom tudi socialno šibkim ima TKL vzpostavljen sistem 
znižanega plačila vadnin in članarine, da bi s tem omogočili ukvarjanje s športom in treniranje 
triatlona različnim socialnim slojem. S tem zagotavljamo medsebojno socialno 
uravnoteženosti.  
 
Znižanje mesečnih vadnin in članarine ne sledi iz naslova javnih sredstev za posameznega 
otroka, pač pa iz solidarnosti kluba in zbiranjem sredstev iz naslova donacij. Tako je ena izmed 
možnosti zbiranja sredstev namenitev dela svoje odmerjene dohodnine (do 0,5 %) za donacijo 
organizacijam, ki delujejo s splošno koristnim namenom, med katere spada tudi TKL.  
 
TKL bo iz sredstev zbranih iz tega naslova poskušal zagotoviti subvencionirano plačilo vadnin 
posameznim otrokom in mladostnikom, ki bodo za tako znižanje zaprosili. 



Temu ustrezno tudi spodbujamo starše k vzajemni odgovornosti, to je, da zaprosijo le za tisti 
del znižanja vadnine, ki ga resnično ne morejo plačati. 
 
TKL lahko odobri znižanje plačila višine vadnine pri določanju višine znižanja pa je v orientacijo 
lestvica (Tabela), ki pa za TKL ni obvezujoča. 
 
Poleg lestvice v Tabeli TKL upošteva tudi druge okoliščine, kot so: premožnejši sorodniki ali 
znanci, ki podpirajo družino, (nenadna) sprememba socialnega položaja, drugi vplivi na 
socialni status, ki se ne odražajo v odločbi CSD.  
Tabela 

Dohodkovni razred 
Plačilo v % od višine 

mesečne vadnine 

1.-2. 0 % 

3.-4. 50 % 

ostali 100 % 

 
Starši in mladostniki imate možnost ob začetku šolskega leta zaprositi za znižanje višine 
mesečnih vadnin. 
 
Kot podlago za uveljavitev znižanega plačila lahko oddate odločbo CSD iz tekočega leta za 
znižano plačilo vrtca za mlajše otroke v družini ali pa drugo odločbo, ki ima podoben namen. 
 
Prošnje za znižano plačilo vadnin pošljete do 31. oktobra  v tekočem šolskem letu na naslov 
kluba ali po elektronski pošti info@triatlonklub-lj.si.  
 

5. ZADOLŽITVE ČLANOV UO TKL 
 

13 . člen 
Kontrolo nad plačili klubskih članarin in vadnin vrši oseba, ki jo s sklepom določi UO kluba v 
sodelovanjem z računovodskim servisom. 
Imenovana oseba s strani UO iz zgornjega odstavka tega člena s pomočjo trenerjev kluba 
poskrbi za pošiljanje opominov neplačnikom klubskih članarin in vadnin. 
Vodstvo kluba (UO) poskrbi za izterjavo neplačanih klubskih vadnin. 
 

6. SPLOŠNE DOLOČBE 
 

14 . člen 
Pravilnik bo objavljen na spletni strani kluba. 
Pravilnik začne veljati od 01. 10. 2018 do preklica oziroma spremembe. 
 
 
Ljubljana, 22. 09. 2018 
 
 
Upravni odbor TKL, Predsednik 
Matjaž Zupan 


