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Na podlagi Zakona o društvih ter Statuta Nogometnega kluba Brežice 1919 
se sprejema  
 
 

PRAVILNIK O ČLANARINI 
 
v Nogometnem klubu Brežice 1919 
 
 

SPOLOŠNE DOLOČBE O ČLANARINI 
 

1. člen 
 

Članarino plačujejo VSI člani NK Brežice 1919, ki so starejši od 18. let in se zaračuna ob 
prvem vpisu. Člani mlajši od 18. let imajo ob prvem vpisu članarino brezplačno.  
 

2. člen 
 

Člani NK Brežice 1919 se glede na plačevanje članarine delijo v tri skupini: 
 
Člani, ki niso igralci in ne uporabljajo uslug trenerjev in nogometne opreme kluba; 

- Članarino so dolžni poravnati pred začetkom tekmovalne sezone. 
- Članarina znaša 40 evrov na leto, in 20 evrov za vsakega naslednjega člana iste 

družine. 
 

Člani, ki so igralci in uporabljajo usluge trenerjev ter uporabljajo tudi ostal nogometno 
opremo kluba; 

- Članarino so dolžno poravnati do 25. v mesecu za tekoči mesec. 
- Za selekcijo U-8 znaša članarina 29 evrov na mesec. 
- Za selekcijo U-9 znaša članarina 32 evrov na mesec. 
- Za vse ostale selekcije znaša članarina 40 evrov na mesec.  

 
Podporni člani kluba, ki niso aktivno včlanjeni v delo kluba: 

- Članarino so dolžni poravnati pred začetkom tekmovalne sezone. 
- Članarina znaša 15 evrov na leto, je pa glede na odločitev posameznika (starša, 

podpornega člana, sponzorja,…) lahko tudi višja. Ta sredstva bo klub uporabil za delo 
in razvoj kluba.  



 
 

3. člen 
 

Višina letne članarine za igralce je pavšalni znesek razdeljen na 12 mesecev, ki na koncu 
pokrije del letnih skupnih stroškov. Članarina je skozi vse leto, ne glede na intenzivnost 
aktivnosti enaka. 
   
Višino članarine v skladu s Statutom NK Brežice 1919, določa in spreminja Upravni odbor 
kluba, izključno na predlog vodje nogometne šole kluba.  
 

4. člen 
PLAČEVANJE ČLANARINE 

 
Igralci plačujejo članarino do rednega vstopa v člansko ekipo, ko je posameznik po starosti 
izhoden iz mladinske selekcije. V času igranja za člansko moštvo je igralec član kluba, ki pa je 
oproščen plačevanja članarine. 
 
Igralci članarino plačujejo vsak mesec (12 mesecev na leto), ki traja od pričetka prvega vpisa.  
 

5. člen 
ČLANARINA ZA IGRALCE U8 

 
Vsak igralec za letno članarino 348,00€ ali 29,00€ na mesec dobi: 
- letno 105 ur vadbe, kar 70 treningov 
- 2 treninga na teden po 1uro in pol vadbe na dan 
- najmanj 10 tekem (prijateljske, prvenstvene in turnirjev). 
- in vse ostalo kar je navedeno v 12. členu. 
 

6. člen 
ČLANARINA ZA IGRALCE U9 

 
Vsak igralec za letno članarino 384,00€ ali 32,00€ na mesec dobi: 
- letno 160 ur vadbe, kar 105 treningov. 
- 3 treninge na teden po 1uro in pol vadbe na dan 
- najmnaj 14 tekem (prijateljskih, prvenstvenih in turnirjev). 
- in vse ostalo kar je navedeno v 12. členu. 

 
7. člen 

ČLANARINA ZA IGRALCE OD U10 DO U19 
 
Vsak igralec za letno članarino 480,00€ ali 40,00€ na mesec dobi: 
- letno okoli 250 ur vadbe, kar je 170 treningov. 
- od 4 do 5 treningov na teden od 1uro in 30min do 2ure vadbe na dan 
- okoli 16 prvenstvenih tekem (odvisno od selekcije) 
- okoli 9 prijateljskih tekem (odvisno od selekcije) 
- in vse ostalo kar je navedeno v 12. členu. 



 
 
 
 
 

8. člen 
NAČIN PLAČEVANJA ČLANARINE 

 
- Trajnik (priporočljivo); 
- Gotovinsko plačilo; 
- Nakazilo: 

v enem obroku za celo leto (pripada 20% popusta) 
v dveh obrokih (pripada 10% popust)  
 

9. člen 
OPROSTITEV ČLANARINE 

 
Igralci so oproščeni plačevanja članarine le v primeru daljše odsotnosti zaradi poškodbe ali 
bolezni, ko ne obiskujejo treninga vsaj dva meseca ali več. O omenjeni odsotnosti so dolžni 
obvestiti klub, kateri lahko zahteva zdravniško opravičilo. V primeru krajše opravičene 
odsotnosti so igralci upravičeni do polovičnega zneska članarine. Slabe ocene igralca niso 
razlog za neplačevanje članarine.  
 
Igralci, ki se vozijo na treninge na razdalji , ki občutno presega meje občine Brežice, so 
upravičeni do polovičnega zneska mesečne članarine. 
 
Če novi igralec, oziroma na novo vpisani član v klub, prične s prvimi treningi po 15. v mesecu, 
se mu članarina zmanjša za polovico. Če začne s treningi po 25. v mesecu, je za ta mesec 
oproščen plačevanja članarine.  
 
V primeru, ko v klubu trenirata dva otroka iz iste družine, plača polno članarino le starejši, 
mlajši pa le polovico članarine. Ostali otroci iz iste družine članarine ne plačujejo. 
 

10. člen 
NEPLAČEVANJE ČLANARINE 

 
Članarino ni potrebno plačati igralcem, ki se izpišejo iz kluba (14. člen) 
 
O razlogih za neplačano članarino do določenega datuma je potrebno obvestiti klub in se 
dogovoriti o pogojih plačevanja. V primerih zakasnitve plačila se polnoletnim članom ali 
staršem oziroma oskrbnikom igralca pošlje opomin. V primeru dvomesečne zamude plačila 
članarine se staršem ali skrbnikom igralcev pošlje opomin pred prepovedjo treniranja in 
tekmovanja njihovih otrok. Če v določenem roku (14 dni) članarina še vedno ni poravnana, 
se igralcu do izvršitve plačila prepove treniranje in igranje.  
 
 
 



 
 

11. člen 
 
NK Brežice 1919 se zaveže, da bo v okviru svojih zmožnosti pomagal igralcem iz socialno 
šibkejših družin, ki majo željo obiskovati treninge kluba. Klub naproša starše ali skrbnike, da 
se s pisno prošnjo ali osebno obrnete na trenerja, ali vodjo nogometne šole, da najdemo 
skupno rešitev v korist igralca. Odločitev o zmanjšanju članarine sprejme vodstvo nogometne 
šole.  
 

12. člen 
 
Članarino so dolžni plačati VSI, ki delujejo v organih kluba, kakor tudi trenerji, pomočniki 
trenerjev, vaditelji in ostali, ki so prejemniki denarnih nadomestil s strani kluba. 
 
 

13. člen 
UGODNOSTI ZA ČLANE IN IGRALCE 

 
Igralci imajo naslednje ugodnosti: 

- Pravico do strokovnega trenerja ali vaditelja; 
- Brezplačno opremo (dres, žoge, igrišča,…) za igranje uradnih tekem kluba; 
- Brezplačno uporabo opreme in infrastrukturo kluba, za organizirane treninge; 
- Nabavo športne nogometne opreme pod bistveno ugodnejšimi pogoji, ki jih klubu zagotavlja 

dobavitelj opreme; 
- Plačano startnino za tekmovanja MNZ, NZS in enega turnirja na eno tekmovalno sezono; 
- Organiziran prevoz na tekme oddaljene več kot 60 km v eno stran. 

 
Ostali člani imajo naslednje ugodnosti: 

- Aktivno sodelovanje pri delovanju kluba; 
- Vedno so vabljeni na vse prireditve v okviru nogometnega kluba; 
- So deležni ugodnejših nakupov športne opreme preko kluba; 
- Imajo vse ugodnosti kluba članov NK Brežice 1919. 

 
14.člen 

IZPISNICA IZ KLUBA 
 
Igralec ali član kluba ne more zapustiti kluba brez, da poravna vse zapadle obveznosti 
(članarine). Igralec mora poravnati članarino vključno z mesecem, v katerem je zahteval 
izpisnico. V primeru, da je igralcu odobreno znižanje članarine, ne more brez privoljenja 
kluba zapustiti klub brez, da poravna razliko do zneska polne članarine za celotno obdobje, v 
katerem mu je bila obračunana znižana članarina. 
 
Izpisnico lahko dobi igralec le v prestopnem roku in v skladu s pravili o prestopih Nogomete 
zveze Slovenije 
 
Ob ponovnem vpisu v klub se igralcu, ki je že bil član in se je izpisal, zaračuna vpisne stroške 
40€, ki so bili ob prvem vpisu brezplačni. 



 
 

15. člen 
 

V vseh ostalih primerih, ki jih pravilnik ne določa, odloča pristojni organ NK Brežice 1919. 
 
 
 
 
Brežice; 1.8.2022      UO NK Brežice 1919 


