
Na podlagi sklepa Izvršnega odbora Akademskega vaterpolskega društva Triglav Kranj (v 

nadaljevanju klub), izdaja predsednik kluba 

 

 

 

P R A V I L N I K  O  Š T I P E N D I R A N J U  I N  P O V R A Č I L U  

S T R O Š K O V  
 

 

 

I. SPLOŠNA DOLOČBA 

1. člen 

(vsebina pravilnika) 

 

S tem pravilnikom se določajo merila in pogoji za uveljavljanje pravice do klubskih štipendij ter 

drugih štipendij, ki jih dodeljujejo občinske in republiške športne institucije in zavodi za upravičence, 

ki so člani kluba, vključeni v člansko ekipo in druge ekipe kluba. Pravilnik tudi opredeljuje merila in 

pogoje za povračilo stroškov za upravičence, ki so člani kluba, vključeni v člansko ekipo in druge 

ekipe kluba, ki pa niso upravičeni do štipendije, ker ne izpolnjujejo statusa dijaka ali študenta. 

Pravilnik tudi opredeljuje višine štipendij in povračil stroškov, način izplačevanja ter posledice, če 

upravičenec svojih obveznosti ne izpolnjuje. 

 

 

II. KLUBSKE ŠTIPENDIJE 

2. člen 

(pogoji za pridobitev štipendije ali povračila stroškov) 

 

Pravico do klubske štipendije lahko uveljavijo člani kluba, ki izpolnjujejo naslednje pogoje: 

 so člani članske ekipe ali drugih ekipah kluba  

 plačana članarina za tekoče koledarsko leto 

 so državljani Republike Slovenije ali Slovenci brez slovenskega državljanstva, 

 imajo status dijaka ali študenta. 

O upravičenosti do klubske štipendije upravičenec in klub podpišeta ustrezno pogodbo pred prvim 

izplačilom le-te. Upravičenec je upravičen do mesečnih štipendij za tekmovalno sezono, ki traja največ 

10 (deset) mesecev. 

 

Pravico do povračila stroškov, ki zajemajo prevoz na treninge, tekme, izobraževanja in druge 

materialne stroške (namestitev, cestnine, dnevnice in podobno) lahko uveljavijo člani kluba, ki 

izpolnjujejo naslednje pogoje: 

 so člani članske ekipe ali drugih ekipah kluba  

 plačana članarina za tekoče koledarsko leto 

 so državljani Republike Slovenije ali Slovenci brez slovenskega državljanstva,. 

O upravičenosti do povračila stroškov upravičenec in klub podpišeta ustrezno pogodbo pred prvim 

izplačilom le-te. Upravičenec je upravičen do mesečnih izplačil za tekmovalno sezono, ki traja največ 

10 (deset) mesecev. 

 

3. člen 



(višina klubske štipendije ali povračila stroškov) 

 

Višine klubske štipendije so različne. Klub je določil tri nivoje klubskih štipendij kot sledi: :  

 Štipendija A: za ključne člane prve postave članske ekipe in  

 Štipendija B: za druge člane prve postave članske ekipe.  

 Štipendija C: za druge člane članske ekipe ali člane mladinske ali kadetske ekipe 

Višino štipendije A, B in C potrdi IO AVK Triglav Kranj na pred začetkom tekmovalne sezone glede 

na zmožnosti kluba in eventualna namenska sponzorska sredstva za štipendije. 

Trener članske ekipe najkasneje do 1.10. v vsakem koledarskem letu (tekmovalni sezoni) določi 

upravičence do štipendije A, B ali C. Enako trener mladinske in kadetske ekipe določita člane, ki so 

upravičeni do štipendije C. 

 

Višina povračila stroškov se določi na podlagi izstavljenega potnega naloga in predloženih dokazil 

glede na prisotnost na treningih in tekmah. 

 

4. člen 

(zvišanje / znižanje štipendije glede na napredek/nazadovanje člana) 

 

Klubska štipendija se v primeru napredovanja člana v prvo postavo zviša v štipendijo višjega ranga 

oziroma zmanjša na nivo štipendije nižjega ranga v primeru nazadovanja upravičenca – te spremembe 

se izvedejo za vsako tekmovalno sezono in o njih trener članske ekipe oziroma IO kluba seznani člana 

v individualnem razgovoru ob začetku tekmovalne sezone. 

 

5. člen 

(odbitek glede na zavzetost ali druge razloge) 

 

Upravičencu se mesečna višina štipendije za pretekli mesec določi glede na zavzetost, ki se odraža s 

prisotnostjo na treningih in tekmah. Prisotnost na tekmah je dolžnost člana, če trener izbere člana za 

mesto v ekipi ali katerokoli drugo vlogo na tekmi. Trener člana seznani o mestu v ekipi na tekmi ali o 

drugih vlogah na tekmi ustno vsaj en dan pred tekmo. Upravičenec je upravičen do višine štipendije, 

ki je navedena v členu 4, če je prisoten na določenem % treningov in tekem v predhodnem mesecu, 

kot določa pogodba. 

 

Izhodišče za izračun % izplačane štipendije je višina štipendije A, B ali C, v skladu s podpisano 

pogodbo. 

 

Evidenco prisotnosti na treningih in tekmah vodi trener članske ekipe ali njegov pomočnik. 

 

V primeru opravičene odsotnosti upravičenec štipendijo prejme v premo sorazmernem delu glede na 

dejansko prisotnost, se mu pa pravice do štipendije ne odvzame in se mu ne izreče opomina. Za 

opravičeno odsotnost se štejejo bolezen, poškodbe ali druga zdravstvena stanja, pa tudi v primeru višje 

sile npr. naravne nesreče, prometne nesreče, posebne družinske razmere (težja bolezen ali smrt v 

družini), o katerih član pravočasno seznani trenerja. 

 

Če upravičenec do štipendije na  treningih ali tekmah povzroči incident, za katerega se oceni, da je bila 

ekipa oškodovana ali klub sankcioniran, izgubi pravico do štipendije. 

 



Kadar je iz enakih razlogov kot v prejšnjem odstavku klub finančno sankcioniran, se višina štipendije 

zniža za višino finančne sankcije. 

 

III. ŠTIPENDIJE IZ DRUGIH VIROV 

6. člen 

(pogoji za pridobitev štipendije iz drugih virov) 

 

Za dodelitev štipendije iz drugih virov (v nadaljnjem besedilu: druga štipendija) so lahko predlagani 

člani katerekoli ekipe kluba, če: 

 ustrezajo razpisu dodeljevalca štipendije 

 so člani kluba 

 plačana članarina za tekoče koledarsko leto 

 so državljani Republike Slovenije, Slovenci brez slovenskega državljanstva ali tujci z 

dovoljenjem za stalno prebivanje v Republiki Sloveniji. 

 

7. člen 

(kandidat, ki ne more pridobiti druge štipendije) 

 

Pravice do druge štipendije ne more uveljaviti član kluba, če ne ustreza kriterijem, ki so navedeni v 

razpisnih pogojih podeljevalca štipendije ali v pisno opredeljenih pogojih fizične ali pravne osebe. V 

tem primeru mu klub ni dolžan izplačati kakršnekoli kompenzacije iz svojih virov. 

 

8. člen 

(predlog za dodelitev druge štipendije in upravičeni predlagatelji) 

 

Predlog za dodelitev druge štipendije, poda predsednik ali sekretar kluba na obrazcu, ki je sestavni del 

razpisne dokumentacije. 

Dokumentacijo, ki je podlaga za pridobitev druge štipendije, je klub dolžan obravnavati v skladu s 

predpisi o varstvu osebnih podatkov. 

 

 

IV. IZPLAČEVANJE ŠTIPENDIJ 

9. člen 

(izplačilo klubske štipendije) 

 

Klubska štipendija se izplača najkasneje 15. dne v mesecu za pretekli mesec. Kadar je 15. dan v 

mesecu dela prost dan ali praznik, se štipendija izplača prvi naslednji delovni dan. Klubska štipendija 

se izplača na TRR upravičenca. Klubske štipendije se iz davčnih razlogov ne nakazuje na TRR tretjih 

oseb. O izplačilu klubskih štipendij je klub dolžan voditi ustrezne evidence. Pri mladoletnih 

upravičencih se o izplačilu štipendije obvesti tudi starše ali skrbnike. 

Izplačilo klubske štipendije se ne izključuje z izplačilom druge štipendije, kadar je član do nje 

upravičen. 

 

10. člen 

 (izplačilo druge štipendije) 

 

Druge štipendija se izplača, ko klub prejme sredstva od podeljevalca štipendije v roku, ki ga določi 

podeljevalec štipendije na TRR upravičenca. Druge štipendije se iz davčnih razlogov ne nakazuje na 



TRR tretjih oseb. O izplačilu je klub dolžan voditi ustrezne evidence in jih na zahtevo podeljevalca 

štipendije temu predložiti. Pred izplačilom druge štipendije vodstvo kluba ali trener prejemnikov 

štipendije informacijo posreduje ustno ali pisno z ustrezno obrazložitvijo. O načinu posredovanja 

informacije o izplačilu štipendije se vodstvo kluba avtonomno odloča. Pri mladoletnih upravičencih se 

o izplačilu štipendije obvesti tudi starše ali skrbnike. 

Izplačilo druge štipendije se ne izključuje z izplačilom klubske štipendije, kadar je član do nje 

upravičen. 

 

 

V. MIROVANJE, PRENEHANJE IN VRNITEV ŠTIPENDIJE 

11. člen 

(mirovanje štipendije za tekoče šolsko oziroma študijsko leto) 

 

Štipendija za tekoče tekmovalno leto(sezono) miruje in se ne izplačuje: 

 če se član ne udeležuje treningov in tekem v več kot 60% 

 ne poravna letne članarine 

 neudeležba na tekmi, za katero je s strani trenerja izbran v ekipo. 

 

 

VI. VELJAVNOST PRAVILNIKA 

12. člen 

(mirovanje štipendije za tekoče šolsko oziroma študijsko leto) 

 

Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po potrditvi na seji IO kluba. 

 

 

Kranj, dne 27. septembra 2021. 

 

 

 

Predsednik AVK Triglav Kranj 

Zmago Zadnik 

 

 


