
 

Stran 1 / 5 

 

        

NK IB 1975 LJUBLJANA /TESOVNIKOVA 54 / 1000 LJUBLJANA 

www.nkib1975-lj.si   E-pošta: info@nkib1975-lj.si 

Davčna številka 95605746 / Matična številka 5241308000 

Zakoniti zastopnik: Starši / skrbnik________________________________________________ 
(ime in priimek ter naslov) 

 
Otrok______________________________________________________________________  

(ime in priimek ter naslov)  
 
Je v tekoči nogometni sezoni ter vse nadaljnje sezone do izpisa iz kluba vpisan v NK IB 1975 
Ljubljana, Tesovnikova ulica 54, 1000 Ljubljana  
 
(v nadaljnjem besedilu: starši ali član),  
 
in 
 
NOGOMETNI KLUB IB 1975 LJUBLJANA, Tesovnikova ulica 54, 1000 Ljubljana, ki ga 
zastopa predsednik Igor Pušnik 
 
(v nadaljnjem besedilu: NK IB 1975 Ljubljana) 
 
 
sklenejo naslednjo  
 
 

POGODB O O P LAČ E VANJU VADNIN E ,  ČLANAR INE  TER ETIČN I  
KODEKS  S TARŠ EV   

 
 

1. člen 

 
S to pogodbo se stranki dogovorita o plačevanju vadnine ali drugih klubskih obveznosti (v 
nadaljevanju vadnina) v NK IB 1975 Ljubljana ter pravilih obnašanja.  
 

2. člen 

 
Starši se zavezujemo, da bomo v času trajanja vpisa v NK IB 1975 LJUBLJANA plačevali 
mesečno vadnino za otroka, ki se spremenija glede na starost in selekcijo, v kateri otrok 
vadi/igra. Višino vadnines sklepom določi upravni odbor NK IB 1975 Ljubljana. Veljavna 
vadnina je objavljena na spletni strani NK IB 1975 Ljubljana.  
 
Starši se zavezujemo, da bomo vadnino plačevali v celotni sezoni (t.j. celo leto, 12 mesecev) 
 
Plačila vadnine so starši/ član oproščeni v primeru: 

- izpisa iz kluba (na podlagi izdane izpisnice) 
- resne in daljše bolezni otroka (več kot mesec dni na podlagi zdravniškega potrdila, ki 

ga je treba poslati v klub na e-naslov vadnine@nkib1975-lj.si) 
- druge okoliščine, ki otroku ne omogočajo treninga več kot mesec dni (na podlagi pisne 
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obrazložitve, ki jo je treba poslati v klub na e-naslov vadnine@nkib1975-lj.si) 
- po sklepu upravnega odbora 

 
Klub bo v okviru svojih zmožnosti pomagal igralcem iz socialno šibkejših družin. Klub bo 
omogočal znižane vadnine (v nadaljevanju: subvencionirana vadnina), katerih višina bo 
odvisna od števila prošenj za subvencionirano vadnino, razpoložljivih sredstev kluba za 
znižanje vadnin ter od višine povprečnega mesečnega dohodka na družinskega člana 
posameznega prosilec, kakor bo ugotovljeno iz odločbe za otroški dodatek, sprejete s strani 
Centra za socialno delo (v nadaljevanju: odločba za otroški dodatek). Za subvencionirano 
vadnino igralca iz socialno šibkejše družine mora prosilec posredovati klubu po navadni pošti 
ali po elektronski pošti na e-naslov vadnine@nkib1975-lj.si, prošnjo z dokazilom, ki ga 
predstavlja odločba za otroški dodatek. Igralec je upravičen do subvencionirane vadnine 
izključno za obdobje od datuma, ko klub prejme odločbo za otroški dodatek, do datuma 
veljavnosti odločbe za otroški dodatek. Odločitev o subvencionirani vadnini sprejmejo pristojni 
organi kluba (upravni odbor). 
 

3. člen 

 
Starši se strinjamo, da nam NK IB 1975 Ljubljana pošilja račune za plačilo vadnine na 
elektronski naslov, ki smo ga vpisali na vpisnem listu, ki je priloga te pogodbe in bomo v 
primeru zamenjave elektronskega naslova nemudoma posredovali NK IB 1975 Ljubljana nov 
elektronski naslov.  
 
Starši se strinjamo, da smo v primeru neposredovanja sprememb elektronskega naslova ali v 
2. členu naštetih okoliščin za oprostitev plačila vadnine sami odgovorni za zamudo pri plačilu 
in smo zapadlo vadnino vseeno dolžni plačati. 
 
V primeru, da račune ne želimo prejemati na elektronski naslov, bomo sporočili domači naslov 
oz. naslov, na katerega želimo prejemati račun s položnico. V tem primeru se strinjamo, da je 
strošek vadnine povečan za 2,00 EUR, kar predstavlja strošek izdaje računa v papirnati obliki 
in strošek pošiljatve računa.  
Starši se zavezujemo plačevati vadnino na podlagi izstavljenega računa, ki ga NK IB 1975 
Ljubljana pošlje staršem do vsakega 8. dne v mesecu za pretekli mesec v roku 8 dni po 
izstavitvi oz. najkasneje na dan zapadlosti, ki je naveden na računu.  
 
V primeru zamude pri plačilu računa si klub pridržuje pravico obračunati zakonske zamudne 
obresti, ki tečejo od prvega dneva po datumu zamude pa vse do dneva plačila. Kljub bo v 
primeru zamude staršem poslal tudi opomin, ki ga ima pravico obračunati po ceni 2 EUR. 
 
Starši lahko celoletno vadnino plačajo tudi v enkratnem znesku in sicer na podlagi prošnje, ki 
jo dobri upravni odbor. Prošnjo je potrebno posredovati na e-naslov vadnine@nkib1975-lj.si 
 
Članarina na osnovi izdanega računa v znesku 20 EUR se plača enkrat letno in sicer na 
začetku koledarskega leta ali ob vpisu v klub. 
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4. člen 

 
Starši se strinjamo in dovolimo, da NK IB 1975 LJUBLJANA osebne podatke, fotografije in 
video posnetke otroka hrani in uporablja izključno za namen klubske evidence, objav na 
klubski spletni strani in socialnih omrežjih v povezavi s promocijo igranja nogometa ter jih 
varuje skladno z veljavnimi predpisi GDPR. 
 
Klub bo po prejemu pisne zahteve starša ali polnoletnega člana, prenehal zbirati fotografije in 
osebne podatke o otroku, članu kluba, razen tistih, ki jih potrebuje za registracijske postopke v 
okviru tekmovanj, v katerih sodeluje.  
 

5. člen 

 
Starši soglašamo, da se otroci po potrebi in dogovoru vozijo na tekmovanja v vozilih, ki jih 
upravlja član NK IB 1975 Ljubljana. 

 
6. člen  

 
Starši smo seznanjeni, da lahko vsako leto v znak podpore klubu v skladu z ustreznim členom 
Zakona o dohodnini namenino skupno 0,5 % odstotka dohodnine. To lahko storimo preko 
obrazca, ki nam ga klub posreduje vsako leto ob koncu aktualnega leta ali svoj namen 
izrazimo tudi preko spletnega portala e-davki. 
 

7. člen  
 
Starši in član kluba ter NK IB 1975 Ljubljana se dogovorimo, da bomo spoštovali etična pravila 
v klubu, ki so objavljena na spletni strani kluba ter Pravila Fair play objavljena na spletni strani 
Nogometne zveze. 
 
Starši in član se zavezujemo, da bomo:  
a) Morebitne spore v klubu bomo reševali sporazumno s trenerjem ali vodstvom kluba.  
b) V sredstvih javnega obveščanja ne bom negativno in slabšalno poročal/a o delu ali odnosu 

trenerja in ostalih članov kluba. 
c) S svojim zgledom bom pozitivno deloval/a na otroka, soigralce in ostale delavce v klubu. 
d) Na vsakem treningu in tekmi se bom dostojno vedel/a in športno navijal/a za svojega 

otroka kot tudi celotno ekipo. Obenem ne bom žaljiv/a do uradnih oseb na tekmi (sodnikov, 
delegatov, športnih funkcionarjev), članov nasprotnih ekip, nasprotnih trenerjev, 
funkcionarjev in gledalcev.  

e) Tekme in treninge ne bom spremljal/a za golom temveč na tribuni.  
f) Na treningih in tekmah ne bom vpil/a oz. vodil/a otroka in ostale igralce, kako naj ravnajo v 

danem trenutku. Za te stvari je zadolžen trener. Ukvarjal/a se bom le s spodbujanjem in 
nagrajevanjem truda posameznikov in ekipe NK IB 1975 LJUBLJANA. 

g) Zavedam se, da v vsakem trenutku predstavljam NK IB 1975 LJUBLJANA in slovenski 
šport, zato se bom obnašal/a po načelih Fair playa objavljenih na spletni strani NZS. 
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8. člen 

 
Pogodbeni stranki se dogovorita, da starši vse morebitne predloge, pripombe in spremembe v 
zvezi z izvajanjem te pogodbe pisno sporočijo na elektronski naslov kluba vadnine@nkib1975-
lj.si.  
 
Vse spremembe in dopolnitve te pogodbe so pravno veljavne, če so sklenjene v pisni obliki in 
podpisane s strani pooblaščenih predstavnikov pogodbenih strank.  
 

9. člen 

 
Pogodbeni stranki si bosta vse morebitne spore prizadevali reševati sporazumno in tudi v 
okviru postopkov mirnega reševanja sporov. Če sporazumna rešitev ne bo mogoča, je za 
reševanje sporov pristojno stvarno pristojno sodišče v Ljubljani. 
 

10. člen 

 
Pogodba prične veljati z dnem podpisa obeh pogodbenih strank. 
Z dnem podpisa te pogodbe preneha veljavnost vseh morebitnih predhodno sklenjenih pogodb 
med starši in NK IB 1975 Ljubljana. 
 
Pogodba je sklenjena v dveh izvodih, od katerih vsaka pogodbena stranka prejme en izvod. 
 
 
 
V/Na _________________  dne ____________                            
 
Zakoniti zastopnik: Starši / skrbnik (ime in priimek) 
 
podpis:       

 
 
V Ljubljani, dne  __________________ 
 
 
NK IB 1975 Ljubljana, predsednik Igor Pušnik 
 
podpis:       
 

mailto:vadnine@nkib1975-lj.si
mailto:vadnine@nkib1975-lj.si


 

Stran 5 / 5 

 

NK IB 1975 LJUBLJANA /TESOVNIKOVA 54 / 1000 LJUBLJANA 

www.nkib1975-lj.si   E-pošta: info@nkib1975-lj.si 

Davčna številka 95605746 / Matična številka 5241308000 

 

VPISNI LIST ZA ČLANSTVO V NK IB 1975 LJUBLJANA 
 

lme  in ,priimek  

Datum rojstva 
 

Naslov  

GSM  

Elektronski naslov  

Starš/ skrbnik (v primeru mladoletne 
osebe) 

 (ime in priimek) 
 

Naslov starša / skrbnika  

 
GSM starša 

 

 
Elektronski naslov starša / skrbnika 

 

 

Vpisni list za članstvo se vrne trenerju ali po dogovoru predstavniku staršev selekcije 

oziroma pošlje podpisan po elektronski na naslov vadnine@nkib1975-lj.si. 

Na osnovi izpolnjenega vpisnega lista za članstvo bo članu izdan in poslan račun s članarino za 

tekoče leto, ki znaša 20 EUR. 
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