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Atletski klub Krka Novo mesto 
Topliška cesta 4 /p.p. 241/  
8105 Novo mesto 

Na podlagi 35. člena Statuta Atletskega kluba Krka je Upravni odbor (v nadaljnjem besedilu 
UO) Atletskega kluba Krka dne 06. 12. 2022 sprejel naslednji 

Pravila obračunavanja članarin, uporabe prostorov 
in opreme Atletskega kluba Krka 

1. Letno članarino plačajo vsi člani AK Krka 25 točk 

2. Mesečna članarina:
a. Mesečna članarina za 1. aktivnega člana 35 točk 
b. Mesečna članarina za 2. aktivnega člana iste družine 25 točk 
c. Mesečna članarina za 3.,4.,…aktivne člane iste družine 15 točk 
Prva mesečna članarina aktivnega člana v tekočem letu se smatra kot poravnana letna članarina. 

Mesečno članarino v tekočem letu ne plačujejo aktivni člani članske starostne kategorije, ki v 
olimpijski disciplini z najboljšim rezultatom dosežejo vsaj 800 IAAF točk v pretekli sezoni. 

Mesečno članarino ne plačajo člani AK Krka, ki so člani organov kluba (UO, NO, DK…) ter klubski 
trenerji ali vaditelji.  

3. Mesečna članarina za člane AK Krka, ki niso v aktivnem trenažno tekmovalnem procesu ali nimajo
tekmovalne licence AK Krka, hkrati pa v prostih terminih uporabljajo prostore:
a. Garderobe 20 točk 
b. Garderobe + utežarna 40 točk 
c. Garderobe + fitnes 40 točk 
d. Garderobe + utežarna + fitnes 60 točk 
e. Garderobe + utežarna + fitnes + oprema AK Krka 80 točk 
Prostore lahko uporabljajo v prostih terminih po urniku, ki ga pripravi svet trenerjev in potrdi 
UO AK Krka. 

4. Osebe, ki niso člani AK Krka in bi želeli v prostih terminih  uporabljati prostore AK Krka, morajo
poravnati mesečno članarino:
a. Garderobe 40 točk 
b. Garderobe + utežarna 60 točk 
c. Garderobe + fitnes 60 točk 
d. Garderobe + utežarna + fitnes 80 točk 
e. Garderobe + utežarna + fitnes + oprema AK Krka 100 točk 
Za atlete ki , ki so člani klubov ali društev registriranih pri AZS in imajo tekmovalno licenco oz. so 
aktivni tekmovalci velja popust v višini 50%. Prostore lahko uporabljajo v prostih terminih po urniku, 
ki ga pripravi svet trenerjev in potrdi UO AK Krka. 

5. Letna najemnina klubskih omaric, ki se nahajajo v garderobnih prostorih 40 točk.
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6. Za pristop v posamezne prostore lahko pridobijo pristopno kartico oz. druge oblike pristopa ali ključa:

a. Trenerji in vaditelji vadbenih skupin Atletske Abecede, U12, U14 prejmejo pristopno kartico, ki
odpira vhodna vrata stadiona, garderobna vrata in fitnes.

b. Trenerji skupin U16 in klubski trenerji v sistemu AK Krka imajo elektronski pristop, ki odpira
vhodna vrata stadiona, garderobna vrata, fitnes in utežarno.

c. Do ključev od kontejnerja s klubsko opremo so upravičeni trenerji v klubskem sistemu AK Krka.
d. Atleti starostnih kategorij U16 in starejši so upravičeni do elektronskega pristopa za vhodna vrata

stadiona in garderobnih prostorov (Atleti starostnih kategorij U14 in mlajši, niso opravičeni do
samostojnega pristopa na stadion in prostorov AK Krka.)

e. Trenerji, ki niso v klubskem sistemu se obravnavajo individualno, glede na potrebe atletov s
katerimi delajo.

Na pisno prošnjo, lahko UO odobri dodatni popust in dodatni pristop do prostorov AK Krka. 

Uporaba tekmovalnih površin Stadiona Portoval za tiste, ki niso aktivni člani AK Krka, ni predmet teh pravil. 

Vrednost točke vsako leto določi Upravni odbor kluba. Pri tem upošteva razpoložljiva sredstva in druge 
relevantne okoliščine. 

Sprejeto na seji UO AK Krka, dne 06. 12. 2022. 

Predsednik AK Krka 
Andrej Jeriček 


