
PRAVILNIK O PLAČEVANJU KLUBSKE ČLANARINE IN VADNINE 
 

1. ČLANARINA 
Klubsko članarino plačujejo vsi člani AVK Triglav Kranj. Letna članarina znaša 30,00 EUR. 
 
2. VADNINA 
2.1..Klubsko vadnino plačujejo vsi vaterpolisti, člani AVK Triglav Kranj, razen vaterpolistov,  ki so starejši od 18 let, ali so 
registrirani za prvo člansko ekipo AVK Triglav Kranj. 
Mesečna vadnina za vaterpoliste vseh kategorij znaša 50,00 EUR, mesečna vadnina za predtekmovalno skupino znaša 40,00 
EUR, mesečna vadnina vaterpolske šole znaša 30,00 EUR. 
2.2 Klubska vadnina se obračunava za 12 mesecev. 
2.3. Višino klubske vadnine bo Izvršni odbor po potrebi usklajeval vsakih 6 mesecev. 
2.4. Položnice za vadnino se razdelijo do 15. v mesecu za pretekli mesec.  
2.5. Vaterpolska šola 
- za vse novo vpisane člane v vaterpolsko šolo je mesečna vadnina 30,00 EUR in se plača za trimesečno obdobje v višini 
90,00EUR. Vadnina 30,00 EUR velja dokler otrok ne prestopi višjo skupino, kjer je vadnina 40,00 ali 50,00 EUR. 
2.6. Zamudnine: 
- če član zamuja s plačevanjem en mesec, se mu izroči opomin. 
- če član zamuja dva meseca, se mu prepove nastop na tekmovanjih ter trenerske in druge usluge (do plačila zapadlih 
obveznosti) 
- po tretjem mesecu neplačanih zapadlih obveznosti se članu kluba prepove uporaba vaterpolske opreme in objektov. Trenerju 
pa se vaterpolist črta kot član skupine. Pri zahtevku za prestop je vaterpolist dolžan poravnati vse zamudnine z obrestmi vred, 
ki so nastale od nastanka neplačane terjatve do dneva prestopa. 
2.7. Vaterpolist – član kluba je opravičen do zmanjšanja plačila vadnine: 
- če je opravičeno odsoten na več kot polovici treningov (bolezen,šolske obveznosti), se mu višina vadnine zmanjša. Podatke 
o prisotnosti in potrditev o opravičeni odsotnosti ter zmanjšanju vadnine poda trener v svojem poročilu. 
2.8. Za starše, ki imajo v procesu vadbe pri AVK Triglav Kranj vključena dva otroka ali več: prvi plača 100% vadnino, vsak 
naslednji plača 50%. 
2.9. V primeru odsotnosti otrok morajo starši (skrbniki) predhodno javiti odsotnost trenerju. V primeru prenehanja z aktivno 
vadbo morajo starši (skrbniki) pravočasno pisno obvestiti klub. 
Za vse ostale oblike zmanjševanja oz. odloga plačila vadnin morajo vaterpolisti ali starši (skrbniki) napisati prošnjo in jo nasloviti 
na Izvršni odbor AVK Triglav Kranj. 
 
3. PLAČEVANJE ČLANARINE AKTIVNIH ČLANOV AVK TRIGLAV KRANJ 
3.1. Aktivni člani so vsi člani AVK Triglav Kranj, ki delujejo v sekcijah in organih kluba. 
3.2. Vsi trenerji in vaditelji plačujejo klubsko članarino v višini 30,00 EUR. 
3.3. Vsi člani organov AVK Triglav Kranj plačujejo klubsko članarino v višini 30,00 EUR. 
3.4. Vsi člani veteranske sekcije ali rekreativne sekcije pri AVK Triglav Kranj plačujejo klubsko članarino v višini 30,00 EUR. 
3.5. Članarino plačajo člani AVK Triglav Kranj do 1. maja tekočega leta preko prejete položnice. 
3.6. Če član AVK Triglav Kranj ne poravna obveznosti iz naslova članarine do 1. maja, se mu izroči opomin in podaljša rok 
plačila do 1.junija. Če tudi do drugega roka ne poravna obveznosti, aktivnemu članu prenehajo vse funkcije v organih AVK 
Triglav Kranj ter se sproži postopek za izključitev. 
 
4. PLAČEVANJE ČLANARINE PODPORNIH ČLANOV AVK TRIGLAV KRANJ 
4.1. Podporni člani so vsi občani in ljubitelji vaterpola, ki niso aktivno vključeni v delo AVK Triglav Kranj. 
4.2. Članarina za podporne člane AVK Triglav Kranj znaša 30,00 EUR. 
4.3. Višina članarine oziroma prispevka, ki je del sredstev za delo in razvoj kluba je lahko tudi višji, glede na odločitev 
posameznika - podpornega člana kluba. 
 
5. UGODNOSTI ZA ČLANE AVK TRIGLAV KRANJ 
Člani : 
- imajo plačanega trenerja ali vaditelja 
- imajo plačano prijavnino na državnih in pokalnih prvenstvih VZS 
- imajo plačano registracijo in tekmovalni kartonček 
 
6. SPLOŠNE DOLOČBE 
6.1 Pravilnik začne veljati s 26.05.2020 in velja do preklica. 
 
Kranj,26.05. 2020      Izvršni odbor AVK Triglav Kranj 


