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PRAVILNIK O VIŠINI IN PLAČILU VADNINE IN ČLANARINE V OK TRIGLAV KRANJ 
 
 
ČLANARINA 
Članarino plačujejo vsi člani OK Triglav. 
 
Letna članarina za tekoče leto za posameznika znaša: 

- 20 € za člane selekcij; 
- 30 € za trenerje; 
- 35 € za podporne neaktivne člane, ki imajo za to tudi prost vstop na ligaške in pokalne tekme 

članskih ekip. 
Letna članarina se plačuje na začetku tekmovalne sezone. 
 
 
VADNINA 
Vadnine predstavljajo pretežni del prihodka kluba za mlajše selekcije. Vadnine so namenjene za delno 
pokritje stroškov trenerjev, najema objektov, tekmovanj (sodniške takse, prijavne takse, registracije), 
žog in drugih rekvizitov potrebnih za izvedbo treningov. 
 
Letna vadnina za selekcije se plačuje za vadbo v mlajših selekcijah. Organizirana vadba poteka od 15.8. 
tekočega leta pa do 15.6. naslednjega leta za večino selekcij, mlajše kategorije pa imajo organizirano 
vadbo od 1.9. tekočega do 15.6. naslednjega leta. 
 
 
PLAČILO VADNINE IN ČLANARINE 
Višina vadnine je odvisna od trajanja organizirane vadbe, števila treningov, števila kondicijskih 
treningov, starostne kategorije in sodelovanja na tekmovanjih: 
 

- 600 € vadba 4x tedensko in 2x organizirana kondicijska vadba; 
- 570 € vadba 4x tedensko; 
- 460 € vadba 3x tedensko; 
- 350 € vadba 2x tedensko. 

 
Plačilo v 10 obrokih.  
V primeru izpada treningov zaradi epidemije / ukrepov, bomo višino vadnine in obroke sproti 
prilagajali. 
 
Položnice/računi se pošiljajo mesečno na e-mail naslov, ki ga podate ob vpisu. 
V primeru plačila takoj v celoti priznamo 5% popust. 
 
Članarina za vse člane selekcij se zaračuna pri prvem obroku in ni predmet popustov. 
 
V primeru, ko v klubu trenirata dva ali več otrok iz iste družine, plača polno vadnino le najstarejši, ostali 
imajo 10% popusta pri vadnini. 
 
V primeru poškodbe ali bolezni, ko ne obiskujejo treningov neprekinjeno več kot 30 dni, so člani 
selekcij upravičeni do 10% znižanja vadnine za vsakih polnih 30 dni odsotnosti. Za uveljevavitev 
znižanja je potrebno predhodno obvestilo trenerju ter priložiti zdravniško potrdilo. 
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Vadnino je potrebno tekoče in pravočasno poravnavati s skladu z roki na računih, ki se pošljejo po e-
pošti. V primeru zakasnitve plačila in neodzivnosti se staršem pošlje opomin. V primeru dvomesečne 
zamude plačila vadnine se staršem pošlje opomin pred izterjavo, ki se začne, če v 15 dneh dolgovi niso 
poravnani. 
 
V primeru prenehanja treniranja je potrebno obvestiti trenerja in vodstvo kluba - za mladoletne člane 
morajo to storiti starši - in poslati izstopno izjavo. Klub bo v primeru izpisa obračunal izpisnino v višini 
enega obroka vadnine ter vso naročeno in neplačano opremo. 
 
V vseh ostalih primerih, ki jih pravilnik ne pokriva, odloča izvršni odbor kluba. 
 
V Kranju, 1.8.2022 
 
Aleksander Lampe, predsednik 
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