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SPLOŠNI POGOJI ZA TEKMOVALNE SKUPINE OD 1 DO 7 IN KLUBSKO SELEKCIJO 

PLAVALNEGA KLUBA TRIGLAV KRANJ 

 

ČLANARINA 

Članarino plačujejo vsi člani Plavalnega kluba Triglav. 

Članarina za tekoče leto za posameznika znaša: 

• 10,00 eur na mesec za člane klubske selekcije in tekmovalni skupini 1 in 2,  

• 5,00 eur na mesec za člane tekmovalnih skupin od 3 do 7. 

Članarina se plačuje mesečno in ni predmet popustov. 

 

VADNINA 

Vadnine so del prihodka kluba in so namenjene za delno kritje stroškov trenerjev in najema objektov. 

Vadnina se plačuje za vadbo v vseh skupinah. Organizirana vadba poteka od 1. 9. tekočega leta do 

zaključka plavalne sezone.  

Višina vadnine je odvisna od zahtevnostne skupine, števila vodnih treningov, števila vadb na suhem, 

starostne kategorije in sodelovanj na tekmovanjih. Cena vadnine je pavšalni znesek na mesec, in sicer 12 

pavšalov na sezono. Pavšal je sestavljen iz članarine in vadnine. 

 

PLAČILO ČLANARINE IN VADNINE 

Cenik: 

Klubksa selekcija, Tekmovalni skupini 1 in 2: 

• Članarina in vadnina - 85,00 eur 

• Članarina in vadnina z družinskim popustom – 65,00 eur 
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Tekmovalna skupina 3:  

• Članarina in vadnina - 75,00 eur 

• Članarina in vadnina z družinskim popustom – 55,00 eur 

Tekmovalni skupini 4, 5, 6 in 7: 

• Članarina in vadnina - 65,00 eur 

• Članarina in vadnina z družinskim popustom – 40,00 eur 

 

V primeru, ko v klubu trenirata dva ali več otrok iz iste družine, plača otrok uvrščen v najvišjo skupino 

polno vadnino, vsak naslednji ima znižano glede na veljavni cenik. 

V primeru poškodbe ali bolezni, ko ne obiskujejo treningov neprekinjeno več kot 1 teden, so člani 

upravičeni do sorazmernega znižanja vadnine, glede na število polnih tednov odsotnosti. Skupna vadnina 

se deli na število polnih tednov v mesecu. Za uveljavitev znižanja je potrebno predhodno obvestilo 

trenerju, ter predložiti zdravniško potrdilo. 

Vadnino in članarino je potrebno tekoče in pravočasno poravnati v skladu z roki na računih, ki se pošiljajo 

po e-pošti. V primeru zamude plačil in neodzivnosti se staršem pošlje opomin. Vsi plačani računi so pogoj 

za udeležbo na tekmovanjih in pripravah. 

 

POMOČ STARŠEV 

Delovne ure zajemajo pomoč in asistenco pri delovanju in aktivnostih kluba (postavljanje bazena za 

tekmovanja, prevoz na tekmovanja, pomoč pri pikniku, pomoč na tekmovanju, organizacija dogodka,…). 

Vsaka pomoč in ura dela staršev je evidentirana. Vsaka ura pomeni 10,00 eur popusta pri vadnini v 

avgustu. Več kot 5 ur opravljenega prostovoljnega dela pomeni, brezplačno vadnino v avgustu.  

 

 VPIS V PK TRIGLAV 

Ob vpisu je potrebna izpolnitev pristopne izjave. Prvi vpis je brezplačen. Za drugi in vsak naslednji vpis se 

zračuna ceno vadnine skupine v katero je otrok uvrščen. 
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IZPIS IZ KLUBA 

Potrebno je pisno obvestilo trenerju in pisarni kluba na meil: klub@pklub-triglav.si . V primeru 

mladoletnih otrok obvestilo posredujejo starši ozirona njihovi zakoniti zastopniki. Izpisnica se izda po 

plačilu vseh finančnih obveznosti do kluba. 

 

Splošni pogoji veljajo od 1. 9. 2021 dalje, do preklica. 

  

 

 

         PK Triglav Kranj  

         Predsednica Maša Jamnik  

             

                                                                                                  

 

 

 

 

Kranj, 31. 8. 2021 
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