
 
 

PRAVILNIK 

O ČLANARINAH V ŠPORTNEM DRUŠTVU ULTIMATE FRISBEE MARIBOR 

 

1. VSEBINA PRAVILNIKA 

 

1. člen 

S tem pravilnikom se določajo pravila plačevanja društvenih članarin za vse člane ŠD Ultimate 

frisbee Maribor (v nadaljevanju društvo). 

V pravilniku uporabljeni izrazi, ki se nanašajo na osebe in so zapisani v moški slovnični obliki, 

so uporabljeni kot nevtralni za ženski in moški spol. 

 

2. ČLANARINA 

 

2. člen 

 

Članarino plačujejo vsi člani društva. Obstajata 2 skupini članarin: 

 Članarina A – za tekmovalne člane 

 Članarina B – za člane simpatizerje 

 

ČLANARINA A 

3. člen 

Članarino A plačujejo aktivni člani društva, ki se udeležujejo organizirane vadbe (treningov) in 

sodelujejo v tekmovalnem programu društva. Članarina je namenjena plačilu stroškov najema 

in vzdrževanja igrišč, telovadnic in drugih vadbenih prostorov, zavarovanja članov (tekmovalni 

člani) ter plačilu stroškov vodenja društva. 

4.člen 

Trajanje članarine je 1 leto. 

5. člen 

Članarino A se lahko poravna v dveh različnih obrokih plačila: 

 Enkratni oziroma letni obrok članarine se obračuna enkrat letno ob začetku nove 

sezone. 

 Dva obroka oziroma polletni obrok članarine se obračuna dvakrat letno v razmiku 6 

mesecev. 



6. člen 

Član lahko v izrednih primerih (na primer težke socialne razmere …) zaprosi za odlog plačila 

ali znižanje članarine. O odlogu plačila a znižanju članarine odloča upravni odbor. 

SUBVENCIJE IN POPUSTI NA ČLANARINO A 

7. člen 

Do popustov na članarino so upravičeni aktivni člani, ki plačujejo članarino A. 

Člani s posebnimi statusi so upravičeni do različnih popustov. Ti statusi so: 

 člani s statusom študenta, 

 člani drugih frizbi društev v Sloveniji, ki zaradi tega v društvu delno aktvini, 

 gostujoči člani, ki se le občasno udeležujejo društvenih tekmovalnih dogodkov, 

 člani, ki prihajajo iz iste družine in istega gospodinjstva. 

Popusti na članarine se med seboj izključujejo, upošteva pa se višji odstotek popusta. 

Višina odstotkov popusta oziroma subvencije se določi v skladu s 13. členom tega pravilnika. 

8. člen 

Člani društva poravnajo članarino preko plačilnega naloga, ki jim ga društvo izstavi glede na 

izbrani obrok plačila. 

9. člen 

V primeru prostovoljnega izpisa člana iz društva mora le-ta predhodno poravnati vse 

obveznosti iz naslova članarine. 

 

ČLANARINA B 

10. člen 

Članarina B se obračuna enkrat letno in je namenjena članom simpatizerjem, ki niso 

neposredno vpleteni v športno vadbo. 

11. člen 

Člani poravnajo članarino B preko plačilnega naloga, ki jim ga društvo izstavi ob začetku nove 

sezone. 

 

3. SPLOŠNE DOLOČBE 

12. člen 

Če se članarina ne poravna v navedenih rokih, se članu pošlje opomin s pozivom k plačilu. 

Posamezniku, ki ne plača obroka članarine kljub opozorilu, je onemogočeno sodelovanje v 



aktivnostih društva. Prav tako se mu izda opozorilo, da bo v primeru neplačila v skladu s 17. 

členom statuta izključen iz društva. Ko je obveznost poravnana, se člana ponovno vključi v 

aktivnosti društva. 

Izključitev iz društva pomeni, da se članstvo v društvu prekine in član ni več upravičen do 

pravic, ki mu pripadajo po 11. členu statuta društva. 

13. člen 

Višine članarin in obrokov plačil in višino subvencionirane članarine določi upravni odbor s 

sklepom o višini članarin za naslednje vadbeno leto. 

14. člen 

Nadzor nad plačili članarin vrši blagajnik društva. 

Blagajnik društva poskrbi za pošiljanje opominov neplačnikom članarin. 

15. člen 

Pravilnik bo objavljen na spletni strani društva. 

Pravilnik začne veljati od datuma potrditve na seji upravnega odbora in velja do preklica 

oziroma spremembe. 

 

Maribor, 31. marca 2020 

Predsednik društva 

mag. Miha Pauko 


