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Na podlagi 26. člena Statuta Društva KK Dravograd, z dne 15.10.2011, je Upravni odbor društva, na zboru članov 
društva dne 24.05.2022, potrdil dopolnjen Pravilnik o višini in načinu plačevanja članarine, kot sledi:

Pravilnik o višini in načinu plačevanju članarine

1. člen
Plačevanje članarine se za člane Društva KK Dravograd, ki so vključeni v posamezne krožke košarke ali klubske 
selekcije, izvaja mesečno in sicer:
- člani krožkov košarke plačujejo članarino 10 mesecev (september – junij);
- člani klubskih selekcij U12, U14, U16, U18 in U20 plačujejo članarino 11 mesecev (avgust – junij);

2. člen
Prehod iz krožkov košarke v klubsko selekcijo se vsako leto izvede meseca avgusta, s pričetkom priprav na novo 
tekmovalno sezono. Mlajši člani v posamezni selekciji plačujejo članarino določeno za njihovo primarno selekcijo.

3. člen
Ostali člani Društva KK Dravograd, ki niso člani katerega izmed krožkov ali selekcije, plačujejo članarino enkrat
letno za obdobje enega koledarskega leta (januar – december). Članarina mora biti poravna do zadnjega dne v
mesecu marcu za tekoče leto. Plačila članarine so oproščeni častni člani KK Dravograd.

4. člen
Članarina se plačuje za mesece določene v 1. členu, četudi član ni redno prisoten na treningih. Član je v celotni 
opravičen plačila mesečne članarine v primeru izostanka iz opravičljivih razlogov, ki je daljši od 30 dni. Za 
opravičljive razloge šteje bolezen, poškodba ali drug objektiven razlog, ki ga potrdi UO kluba.

5. člen
Višino članarine, za vsako koledarsko leto, določi UO Društva KK Dravograd z dopolnitvijo k pravilniku.

6. člen
V primeru, da član ali starši člana, zaradi slabega socialnega statusa, članarine ne zmorejo plačevati, se lahko na
podlagi pisne vloge, z vodstvom kluba dogovorijo za oprostitev plačevanja članarine (delno ali v celoti). O oprostitvi
plačila članarine (delno ali v celoti) odloča UO Društva KK Dravograd, na svoji prvi redni seji po prejetju vloge. O
odločitvi se vlagatelj pisno obvesti.

7. člen
V primeru, da v klubu plačuje članarino več članov iste družine (bratje, sestre), se članarina zniža po tem kriteriju:
- prvi, najstarejši član družine: celotna članarina,
- drugi, tretji, itd. član družine: polovična (50%) članarina;
Polno članarino se plačuje za tistega člana družine, ki zaseda mesto v najvišji klubski selekciji.

8. člen
V primeru zamujanja pri plačevanju članarin ali prenehanja obiskovanja treningov brez najave in z neporavnanimi
obveznostmi, si klub pridržuje pravico, da neporavnane članarine izterja po pravni poti.
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Na podlagi klubskega Pravilniku o višini in načinu plačevanja članarine je Upravni odbor društva, na zboru članov
društva dne 24.05.2022, potrdil Dopolnitev k pravilniku o višini in načinu plačevanja članarine 01/2022:

Dopolnitev k Pravilniku o višini in načinu plačevanja članarine
01/2022

1. člen

Članski igralci (polnoletni igralci, ki hkrati niso še člani ekipe U20) so opravičeni plačevanja mesečne članarine. Za
polnoletne igralce in hkrati člane ekipe U20, ki od oktobra dalje med tednom ne bivajo in trenirajo na Koroškem,
znaša mesečna članarina 20,00 €. Polovična članarina za brate/sestre pa 10,00 €.

2. člen

Višina mesečne članarine za selekcije U20, U18, U16 in U14 znaša 35,00 €. Polovična članarina za brate/sestre v
klubski selekciji znaša 17,50 €. Polovična članarina za brate/sestre na krožku košarke znaša 10,00 €.

3. člen

Višina mesečne članarine za selekcijo U12 znaša 25,00 €. Polovična članarina za brate/sestre v klubski selekciji
znaša 12,50 €. Polovična članarina za brate/sestre na krožku košarke znaša 10,00 €.

4. člen

Višina mesečne članarine za krožke, ki jih organizira KK Dravograd znaša 20,00 €. Polovična članarina za 
brate/sestre na krožku košarke znaša 10,00 €.

5. člen

Ostali člani društva, ki niso člani katerega izmed krožkov ali selekcije, plačajo članarino enkrat letno in sicer 30,00 
€.

Podpredsednik kluba:
Dejan Požgan


