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Na temelju čl.12. Statuta Plivačkog kluba Medveščak, Upravni odbor Plivačkog kluba Medveščak Zagreb na 

sjednici održanoj 27.08.2021. godine jednoglasno je donio: 

 

PRAVILNIK O ČLANARINAMA 
PLIVAČKOG KLUBA MEDVEŠČAK  

 

 

Članak 1. 
 
(1) Ovim Pravilnikom utvrđuje se iznos članarine i obaveza plaćanja ili izuzeća plaćanja članarine za članove 

Plivačkog kluba Medveščak (u daljnjem tekstu: Klub). 
 
 

Članak 2. 
 
(1) Plaćanje članarine obaveza je članova Kluba osim u slučaju kada je to drugačije propisano Statutom ili 

odlukom Upravnog odbora Kluba (u daljnjem tekstu: UO). 
 
(2) Plaćanjem članarine se ne plaća broj treninga i natjecanja već se stječu sva prava i obveze koje proizlaze iz 

statusa članstva kojem pripadaju sukladno Statutu Kluba. 
 
(3) Sredstvima prikupljenim na osnovi plaćenih članarina Klub financira svoje djelatnosti i provođenje 

programa Kluba. 
 
 

Članak 3. 
 
(1) Natjecatelji plaćaju godišnju članarinu u 12 mjesečnih rata u kalendarskoj godini. 
 
(2) Polaznici Plivačke škole plaćaju godišnju članarinu u 11 mjesečnih rata u kalendarskoj godini. 

 
(3) Iznosi godišnjih članarina za članove Kluba plaćaju se u mjesečnim ratama, kako slijedi: 
 

- Natjecatelji  

 Natjecatelji 1, 2, 3 200,00 kn 

 Kadeti   200,00 kn 

 Mlađi Kadeti  300,00 kn 

 
- Plivačka Škola     

 Medeki    

- Tri puta tjedno 300,00 kn  

- Dva puta tjedno 250,00 kn 

 Koale   300,00 kn 

 Pande   300,00 kn 

 Grizli   300,00 kn 

 Polarni   300,00 kn 

 Mrki 

- Tri puta tjedno 300,00 kn  

- Dva puta tjedno 250,00 kn 
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(4) Za nove članove Kluba, iznos godišnja članarina i broj rata se izračunava proporcionalno godišnjoj članarine 
i broju rata od mjeseca upisa do kraja kalendarske godine. 

 
(5) Članovi Kluba, koji do 15. siječnja uplate cjelokupni iznos svih rata za cijelu godinu unaprijed dobivaju 

popust u iznosu jedne mjesečne rate. 
 

(6) Članovi Kluba, koji su na školovanju izvan RH plaćaju godišnju članarinu u iznosu od 500,00 kn jednokratno. 
 
 

Članak 4. 
 
(1) Obitelji koje imaju više članova Kluba u grupaciji Natjecatelji ili Plivačka škola ostvaruju sljedeće popuste: 
 
- najstariji član        0% popust na iznos pripadajuće godišnje članarine ili mjesečne rate; 
- drugi član po starosti     50% popust na iznos pripadajuće godišnje članarine ili mjesečne rate; 
- treći i svaki sljedeći član po starosti 100% popust na iznos pripadajuće godišnje članarine ili mjesečne rate. 
 
 

Članak 5. 
 
(1) Mjesečna rata za godišnju članarinu se uplaćuje do 15-og u mjesecu za tekuću mjesečnu ratu. 
 
(2) Članarina se uplaćuje isključivo na IBAN Kluba putem uplatnice ili putem Internet bankarstva. Detalje o 

načinu plaćanja svaki član Kluba može dobiti u tajništvu Kluba ili na email tajnistvo@medvescak.hr . 
 
(3) Član Kluba koji nije podmirio članarinu u roku određenom ovim Pravilnikom, odnosno, iznimno do 15. 

narednog mjeseca, neće se moći natjecati i trenirati sve dok dug po osnovi članarine ne bude podmiren u 
cijelosti. 

 
(4) Članovi Kluba dužni su dokaz uplate dostaviti na zahtjev Kluba radi usklađivanja evidencije uplata. 
 
 

Članak 6. 
 
(1) U slučaju neredovitog plaćanja članarine, članstvo prestaje neplaćanjem članarine članu koji je, sukladno 

odredbama ovoga Pravilnika i Statuta Kluba, dužan redovito plaćati članarinu, a istu ne podmiri za ukupno 
tri mjeseca u razdoblju od godinu dana. 

 
(2) U slučaju da član kojem je članstvo prestalo odredbom stavka 1. ovoga članka, ponovno zatraži primanje u 

članstvo u roku od godinu dana od prestanka članstva zbog neplaćanja članarine, dužan je uz pristupnicu ili 

zahtjev za primanjem u članstvo priložiti i potvrdu o uplati preostalog duga prema Klubu. 

 
(3) Član Kluba slabijeg imovinskog stanja može uputiti molbu za promjenu iznosa i/ili uvjeta plaćanja članarine 

Upravnom odboru isključivo prije početka svake natjecateljske sezone. 

 

(4) Iznimno, molba iz stavka 3. ovoga članka može se uputiti i u tijeku sezone ako su nastupile izvanredne 

okolnosti, ali prije nego što eventualni dug dosegne iznos od tri mjesečne članarine. 
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Članak 7. 
 
(1) Član Kluba, u slučaju dugotrajne bolesti (duže od 2 mjeseca), socioekonomske okolnosti ili drugih 

opravdanih razloga može pismenim putem na email Kluba medvescak@medvescak.hr uputiti zahtjev UO 
Kluba za smanjenjem ili oslobođenjem mjesečnih rata članarine. 

 
(2) Članu Kluba, polazniku Plivačke škole može, iznimno, biti odobreno paušalno plaćanje jedne mjesečne rate 

članarine u iznosu od 50 % mjesečne rate članarine u slučaju ako polaznik nije prisustvovao ni na jednom 
treningu u mjesecu za koji se traži paušalno plaćanje članarine. 

 
(3) Zahtjev za odobravanje paušalnog plaćanja članarine upućuje se na email: tajnistvo@medvescak.hr 
 
(4) Paušalno plaćanje članarine odobrava se za najviše jedan mjesec u godini. 
 
 

Članak 8. 
 
(1) Član Kluba može zatražiti ispis iz Kluba u bilo kojem periodu godine. 
 
(2) Obveza plaćanja članarine prestaje s datumom ispisa člana iz članstva Kluba pisanom obavijesti na email 
tajnistvo@medvescak.hr. 
 
(3) Članstvo u Kluba prestaje sa prvim danom sljedećeg mjeseca nakon pisane obavijesti iz stavka 2. ovoga 

članka. 
 
(4) Ispisnicu iz Kluba i licencu za prelazak u drugi Klub mogu dobiti članovi Kluba koji su podmirili sve dospjele 

financijske obveze prema Klubu sukladno odredbama ovoga Pravilnika i Statuta Kluba. 
 
 

Članak 9. 
 
(1) Pravilnik stupa na snagu 1. rujna 2021. godine. 
 
 
 
 

Damir Mika 

 

Predsjednik Kluba 
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