SKLEP
o plačevanju članarine za igralce NK Triglav Kranj
v nogometni sezoni 2016/2017
Upravni odbor je na seji z dne 5.6.2017 v skladu s Pravilnikom o plačevanju članarine
določil višino članarine za sezono 2017/18 (nogometno obdobje od 1. 8. 2017 do 30. 6.
2018):
Članarina za igralce, vključene v program NOGA in Regional-Gorenjska v sezoni
2017/18:
-

letna članarina za selekcije U11–U19: 660 EUR
letna članarina za selekcije U9–U10: 516 EUR
letna članarina za selekciji U7-U8: 396 EUR

Način plačila članarine:
-

plačilo članarine v enkratnem obroku (do 20. 9. 2017): 10 % popusta
plačilo članarine v dveh obrokih (do 20. 9. 2017 in do 20. 2. 2018): 5 % popusta
12 mesečnih obrokov članarine za selekcije U11–U19 (do 20. dne za tekoči mesec): 55 EUR
12 mesečnih obrokov članarine za selekcije U9–U10 (do 20. dne za tekoči mesec): 43 EUR
11 mesečnih obrokov članarine za selekcije U7–U8 (do 20. dne za tekoči mesec): 33 EUR

Članarina za igralce, vključene v program Rožle v sezoni 2016/17:
-

mesečna članarina za program Rožle (vadba dvakrat tedensko): 26 EUR
mesečna članarina za program Rožle (vadba enkrat tedensko): 16 EUR

Stroški opomina za neporavnano članarino:
-

1. opomin: 2 EUR
2. opomin: 5 EUR

V skladu s 5. členom Pravilnika o plačevanju članarine se določi polna članarina,
subvencionirana članarina ter dodatne ugodnosti in pomoči za člane:
-

Za dva člana iz iste družine: 20 % popust na igralca;
za tri člane iz iste družine: 20 % popust za prvega in drugega igralca, 50 %
popust za tretjega igralca;

-

-

opravičena odsotnost zaradi zdravstvenih težav na več kot polovici treningov v mesecu
(z zdravniškim potrdilom): 50 % popusta od polnega mesečnega obroka
članarine;
odsotnost zaradi šolskih obveznosti oz. drugih opravičenih razlogov na več kot polovici
treningov v mesecu: 20 % popusta od polnega mesečnega obroka članarine;
oddaljenost kraja bivanja igralca do sedeža kluba je več kot 20 km, prevoz na trening
pa s strani kluba ni organiziran: 20 % popust;
igralci, nastanjeni v dijaškem domu v Kranju: 20 % popust;
igralci, ki obiskujejo športno gimnazijo v Ljubljani: 30 % popust;
igralci, ki so otroci osebja v klubu ali tehničnih pomočnikov: 20 % popust;
igralci, ki so odsotni celotne poletne počitnice (julij in angust): 50% popust;
igralci iz socialno ogroženih družin: višina mesečnega obroka se določi po posebni
obravnavi upravnega odbora.

Posamezne ugodnosti se med seboj ne seštevajo. Za posameznega igralca se
vedno izbere najugodnejša možnost.
Poseben status uveljavljajo igralci naslednjih kategorij:
-

igralci mladinske nogometne šole po 400 minutah igranja za člansko moštvo v
prvenstvenem ali pokalnem tekmovanju: članarino v celoti subvencionira klub;
igralci mladinske nogometne šole po 5 nastopih za reprezentanco ene izmed selekcij
na državnem nivoju: članarino v celoti subvencionira klub.

V primeru uveljavljanja oprostitve članarine zaradi posebnega statusa klub s članom sklene
sporazum, kjer se določijo medsebojne pravice in dolžnosti.
Za uveljavitev znižanega obroka članarine morajo starši/skrbniki igralcev vložiti vlogo na
predpisanem obrazcu (dostopen na spletni strani pod zavihkom Klub – Dokumenti).
Vloge, oddane do 28. dne v mesecu, bodo obravnavane v roku in upoštevane v
naslednjem mesecu skladno s sklepom. Vloge za nazaj se praviloma ne obravnavajo.
Izjeme določi pooblaščenec upravnega odbora kluba. Pomanjkljive in nezadostno
utemeljene vloge ter vloge igralcev z neporavnanimi obveznostmi za nazaj bodo zavrnjene.
Ta sklep velja za tekmovalno sezono 2017/18, uporablja pa se od 1. 8. 2017 do 30. 6.
2018.
Kranj, 20. 7. 2017

Beno Fekonja,
predsednik NK Triglav Kranj

