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PRAVILNIK O ČLANSTVU V NOGOMETNEM KLUBU TOLMIN 

 
I. SPLOŠNE DOLOČBE  

 
1. člen 

Članstvo v Nogometnem klubu Tolmin (NK Tolmin) je opredeljeno v 8, 9 in 10 členu statuta NK 
Tolmin. Ti členi so naslednji: 

8. člen 

Član kluba lahko postane vsak, ki se želi športno udejstvovati ali biti kako 
drugače povezan s tem področjem. Članstvo v klubu je prostovoljno. Kdor želi 
postati član kluba mora upravnemu odboru predložiti pristopno izjavo, v kateri 
izrazi željo postati član kluba, se zaveže, da bo deloval v skladu s statutom kluba 
in plačal članarino. 
Za mladoletne osebe do dopolnjenega sedmega leta starosti in osebe, ki 
nimajo poslovne sposobnosti, podpiše pristopno izjavo njen zakonit zastopnik. 
Za osebo od sedmega leta starosti do dopolnjenega 15 leta starosti mora 
zakoniti zastopnik pred njenim vstopom v društvo podati pisno soglasje. 
Član kluba lahko postane pod enakimi pogoji tudi tuj državljan. 
Klub ima redne in častne člane. 

9. člen 
Pravice članov so: 
- da volijo in so izvoljeni v organe kluba, 
- da sodelujejo pri delu in soodločajo v organih kluba, 
- da uresničujejo svoje osebne interese na področju dejavnosti kluba, 
- da so seznanjeni s programom in poslovanjem kluba ter njegovim finančno 

materialnim poslovanjem. 
  Dolžnosti članov so: 

- da spoštujejo statut in druge akte ter sklepe organov kluba, 
- da aktivno sodelujejo in s svojim delom prispevajo k uresničevanju ciljev in 

nalog kluba, 
- da redno plačujejo članarino v višini, ki jo določi občni zbor kluba, 
- da daje klubu informacije, ki so potrebne za izvajanje skupnih dogovorjenih 

nalog, 
- da prenaša svoje izkušnje in znanje na mlajše člane kluba, 
- da varujejo ugled kluba. 

10. člen 
Članstvo v klubu preneha: 
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- s prostovoljnim izstopom, 
- s črtanjem iz članstva, 
- z izključitvijo, 
- s smrtjo. 

Član prostovoljno izstopi iz kluba, če upravnemu odboru pošlje pisno izjavo 
o izstopu. 
Člana črta iz članstva upravni odbor, če ta kljub opominu ne plača članarine 
v tekočem letu. 
O izključitvi člana iz kluba odloča disciplinska komisija s sklepom. Sklep 
mora biti v skladu z disciplinskim pravilnikom. 

2. člen 
Vsak član, ki poravna letno članarino, in ki je sprejet s strani upravnega odbora, prejme člansko 
izkaznico z zaporedno številko in nalepko, ki potrjuje članstvo v NK Tolmin v določeni sezoni.  

 
II. ČLANARINA  

 
3. člen  

Ta pravilnik določa vrsto in način plačevanja članarine članov NK Tolmin.  
 

4. člen  
Pravilnik velja za vse člane kluba skladno z določili o članstvu v statutu kluba.  

 
5. člen  

Članarina se plača za tekoče leto oziroma tekmovalno sezono. Članarino za tekočo sezono je 
potrebno poravnati med potekom jesenskega dela sezone, oz najkasneje do 31.12 tekočega 
leta. Plačilo članarine se evidentira v register članov.  
Z registrom članov kluba razpolaga klub in se hrani v klubskih prostorih. Za register članstva je 
zadolžena pooblaščena oseba s strani upravnega odbora kluba.  

 
MLADOLETNI ČLANI 

6. člen 
Mladoletni člani NK Tolmin plačujejo znižano članarino, v višini, določeni s sklepom upravnega 
odbora. 

 
ODRASLI ČLANI  

7. člen 
Odrasli člani so vsi polnoletni nogometaši, ki so vključeni v proces vadbe in tekmovanj ter 
delujejo v rekreacijski ali tekmovalni selekciji, trenerji, člani upravnega odbora, nadzornega 
odbora, disciplinske komisije, ostali polnoletni podporniki NK Tolmin, ter častni člani NK 
Tolmin.  

 
(članarina za igralce in trenerje)  

8. člen  
Letno članarino za nogometaše, ki so vključeni v proces vadbe in tekmovanj ter delujejo v 
rekreacijski ali tekmovalni selekciji, ter za trenerje, za posamezno nogometno sezono s 
sklepom določi upravni odbor.  
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 (članarina za člane organov kluba) 
9. člen 

Člani upravnega odbora, nadzornega odbora in disciplinske komisije (v nadaljevanju: člani 
organov kluba) poravnajo članarino enkrat letno v višini, določeni s sklepom upravnega 
odbora. Član organa kluba lahko plača tudi višjo članarino od predpisane minimalne. Višje 
vplačana članarina od predpisane minimalne se šteje kot donacija klubu. Če oseba postane 
član organov kluba med pomladanskim delom sezone, mora članarino za tekoče leto poravnati 
v 30 dneh od nastopa funkcije.  

 
(podporni člani) 

10. člen  
Člani kluba so lahko vsi podporniki kluba, ki želijo sodelovati pri dejavnostih kluba. O 
izpolnjevanju pogojev in sprejemu v članstvo odloča upravni odbor kluba. Po plačilu članarine, 
in potrditvi kandidata na seji upravnega odbora, postane kandidat član NK Tolmin. Minimalno 
višino članarine za podporne člane s sklepom letno določi upravni odbor. Podporni član lahko 
plača tudi višji znesek od predpisane višine članarine glede na zmožnost podpornega člana 
kluba. Višje vplačana članarina od predpisane minimalne se šteje kot donacija klubu.  

 
ČASTNI ČLANI 

11. člen 
Naziv častnega člana podeli občni zbor na predlog upravnega odbora rednemu članu, ki je 
veliko prispeval k uspešnemu delu društva. Častno članstvo pa lahko občni zbor podeli tudi 
nečlanu, ki je veliko prispeval k razvoju nogometa.  
Minimalno višino članarine za častne člane s sklepom letno določi upravni odbor. Častni član 
lahko plača tudi višji znesek od predpisane višine članarine glede na zmožnost častnega člana 
kluba. Višje vplačana članarina od predpisane minimalne se šteje kot donacija klubu.  

 
12. člen 

V izrednih primerih (kot na primer težke socialne razmere) lahko član zaprosi za odlog plačila 
ali znižanje članarine. Način in postopek upravni odbor opredeli v sklepu. Upravni odbor je 
dolžan odgovoriti prosilcu na njegovo prošnjo v roku 30 dni.  

 
13. člen 

Upravni odbor vrši pregled nad plačanimi članarinami, ki so bile posredovane klubu med 
dvema posameznima sejama upravnega odbora.  
 

14. člen 
Spremembe višine članarine sprejema upravni odbor na podlagi sklepa o spremembi višine 
članarine. Spremembe višine članarine morajo biti objavljene na spletni strani kluba 
najkasneje na dan uveljavitve sprememb.  

 
III. KONČNE DOLOČBE 

 
15. člen 

Ta pravilnik začne veljati z dnem sprejema na skupščini kluba (1.12.2019). S sprejemom tega 
pravilnika preneha veljati Pravilnik o plačevanju članarin, sprejet na skupščini z dne 11. 4. 
2013. 

 
 


