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OBAVIJEST ČLANOVIMA 
 

Iznos članarine u primjeni sa 01.09.2022. od sezone 2022./2023. 
 

 
Cijenjeni roditelji, natjecatelji, članovi polaznici programa Plivačkog kluba “Dubrava”! 

 
Obavještavamo Vas da je Skupština kluba, na svojoj sjednici održanoj 07.07.2022. godine 
usvojila Odluku o iznosu članarine u primjeni sa 01.09.2022. godine od sezone 2022./2023.         
za sve polaznike programa, grupa i selekcija kluba. 
 
Odlukom se donosi godišnji iznos članarine za razdoblje sezone od 1. rujna 2022. godine              
do 31. kolovoza 2023. godine, s odobrenim plaćanjem u jednakim mjesečnim iznosima,                          
sa primjenom od 01.09.2022. godine kako slijedi: 
 

PROGRAM 
 
PREVENCIJA 
 

 1.200,00 kn godišnje 
 plaćanje 10 mjeseci u jednakim mjesečnim iznosima od 120,00 kn 
 od 01.01.2023. godine 160,00 EUR godišnje,  
 plaćanje 10 mjeseci u jednakim mjesečnim iznosima od 16,00 EUR 

 
USAVRŠAVANJE PLIVANJA “UP” 
 

 3.000,00 kn godišnje 
 plaćanje 10 mjeseci u jednakim mjesečnim iznosima od 300,00 kn 
 od 01.01.2023. godine 400,00 EUR godišnje,  
 plaćanje 10 mjeseci u jednakim mjesečnim iznosima od 40,00 EUR 

 
 
PLIVAČKA SPORTSKA ŠKOLA (Grupa 0, 1, 2, 3, 4, 5 / Grupa Žuti, Zeleni, Crveni, Plavi) 
 

 3.300,00 kn godišnje 
 plaćanje 11 mjeseci u jednakim mjesečnim iznosima od 300,00 kn 
 od 01.01.2023. godine 440,00 EUR godišnje,  
 plaćanje 11 mjeseci u jednakim mjesečnim iznosima od 40,00 EUR 
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NATJECATELJSKE GRUPE 
 

MLAĐE DOBNE KATEGORIJE (Grupa 6, Grupa 7, Grupa 8) 
 3.600,00 kn godišnje 
 plaćanje 12 mjeseci u jednakim mjesečnim iznosima od 300,00 kn 
 od 01.01.2023. godine 480,00 EUR godišnje 
 plaćanje 12 mjeseci u jednakim mjesečnim iznosima od 40,00 EUR 

 

 
SELEKCIJA KADETI, MLAĐI JUNIORI, JUNIORI, MLAĐI SENIORI, “SWIMMING TEAM” 

 3.600,00 kn godišnje 
 plaćanje 12 mjeseci u jednakim mjesečnim iznosima od 300,00 kn 
 od 01.01.2023. godine 480,00 EUR godišnje 
 plaćanje 12 mjeseci u jednakim mjesečnim iznosima od 40,00 EUR 

 
SENIORI 

 2.160,00 kn godišnje 
 plaćanje 12 mjeseci u jednakim mjesečnim iznosima od 180,00 kn 
 od 01.01.2023. godine 288,00 EUR godišnje 
 plaćanje 12 mjeseci u jednakim mjesečnim iznosima od 24,00 EUR 

 
 
UPISNINA 

 Jednokratno po članu iznosi 50,00 kn i plaća se sa 1. članarinom programa za svakog NOVO 
upisanog polaznika  

 od 01.01.2023. godine jednokratno po članu iznosi 7,00 EUR i plaća se sa 1. članarinom 
programa za svakog NOVO upisanog polaznika  

 
 
Odobrava se 50% iznosa godišnje članarine programa, sa plaćanjem u jednakim mjesečnim iznosima 
drugom polazniku programa kluba iz iste obitelji.  
 
Treći i svaki sljedeći polaznik programa kluba iz iste obitelji plaća 38,00 kn mjesečni iznos članarine, 
od 01.01.2023. godine 5,00 EUR mjesečno. 
 
Napomene: 
 

 Članarina se plaća u cijelom iznosu kao godišnji iznos članarine programa, sa odobrenim 
plaćanjem u jednakim mjesečnim iznosima 

 Članarina se plaća u cijelom iznosu, neovisno o broju dolazaka na aktivnost u programu 

 Članarina se plaća u cijelom iznosu, neovisno o razlozima izostanaka sa aktivnosti u program 
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