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PRAVILNIK
O VADNINI DRUŠTVA

ROKOMETNI KLUB GROSUPLJE

RK Grosuplje

Pravilnik o vpisnini in članarini društva

Občni zbor društva Rokometni klub Grosuplje je na podlagi 10. člena Statuta društva
Rokometni klub Grosuplje dne 05.04.2017 sprejel sledeč

PRAVILNIK
o vadnini društva Rokometni klub Grosuplje
1. člen
S tem pravilnikom se urejajo in določajo pogoji in način plačevanja vadnine za vadeče člane
društva Rokometnega kluba Grosuplje, ki vadijo pod vodstvom vaditelja in pomočnika vaditelja.
2. člen
Društveno vadnino plačujejo vsi vadeči člani društva. Za določen program je določena cena, ki
pa se lahko glede na stroške menja po potrebi, cenik določi Upravni odbor društva, ki je tudi
finančni odredbodajalec finančnega poslovanja kot je opisano v 29. členu temeljnega akta
društva.
3. člen
O višini vadnine odloča Upravni odbor društva in jo določi s sklepom na svoji seji. Evidenco o
članih ter plačani vadnini vodi blagajnik društva. Spremembe višine vadnine so možne
kadarkoli, vendar pričnejo učinkovati z začetkom naslednje sezone (s 1.8. koledarskega leta,
za najmlajše s 1.9. v koledarskem letu). Novi člani so seznanjeni z višino vadnine pred podpisom
pristopne izjave, stari člani pa so obveščeni o spremembi bodisi preko e-pošte in/ali so
podatki o višini vadnine objavljeni na internetnih straneh Rokometnega kluba Grosuplje.
5. člen
Društvena vadnina se obračunava za določeno dolžino vadbenega procesa, ki pa traja od 8 do
10 mesecev letno, odvisno od razpisanega programa.
Vadnina se lahko zaračuna tudi za krajše obdobje, npr. teden dni voden gibalni projekt
(počitnice, srečanja, delavnice), po določenem ceniku, ki ga odredi UO društva.
6. člen
Člani društva (igralci), ki trenirajo in igrajo tekme imajo status aktivnega člana in plačujejo
vadnino do petkrat letno (do 20. v mesecu).
7. člen
Zamudnine:
 V kolikor vadnina ni poravnana do 20. v mesecu se vadečega oz. njegovega zastopnika
preko e-pošte pozove k plačilu,
 Če član zamuja s plačevanjem več kot 15 dni se mu izroči opomin,
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Če član zamuja s plačevanjem 45 dni se mu pisno prepove udeležbo na vadbenih
procesih (do plačila zapadlih obveznostih)
V tretjem mesecu neplačanih zapadlih obveznostih se članu društva prepove udeležba v
vadbenih procesih. Vaditelju pa se član črta kot člana skupine.
8. člen

Član društva je upravičen do celotnega ali sorazmerno zmanjšanega plačila vadnine:





Če je zdravniško opravičeno odsoten na 100% treningov na mesec (težja bolezen ali
težja poškodba) je v celoti oproščen plačila vadnine.
Če je opravičeno odsoten na več kot 70% treningov na mesec (bolezen ali poškodba,
šolske obveznosti, pouk, predavanja, šolska potovanja v času treninga) se mu višina
vadnine zmanjša na polovico. Podatke o upravičeni odsotnosti poda vaditelj ob pisnem
zahtevku starša oz. zastopnika.
50% zmanjšanje plačila vadnine na drugega in vsakega naslednjega vadečega otroka
9. člen

Plačila vadnine so lahko v celoti ali delno opravičeni socialno ogroženi člani o katerih odloča
UO društva, vendar mora biti na UO društva podana prošnja z dokazili (Potrdilo z zavoda za
zaposlovanje, potrdilo Centra za socialno delo in družino) za oprostitev plačila vadnine. UO
društva je zavezan k varovanju osebnih podatkov po zakonu.
10. člen
Znižanje plačila vadnine se vodi od dne, ko vadeči oziroma njegov skrbnik poda dokazilo.
11. člen
Društvo ne vrača vadnine vadečemu v primeru kasnejših uveljavljanj znižanj plačila vadnin za
nazaj.
12. člen
Ta pravilnik začne veljati, ko ga sprejme Zbor članov društva z dnem 05.04.2017 in velja do
preklica.

Janez Boljka, l.r.
predsednik društva
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