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    1. Vpis članov v klub ali podaljšanje članarine poteka od 1. decembra dalje. 

Članarina osnovna v višini 30,00 eur za tekoče leto zapade 28. februarja. Vrste članarin 

so objavljene na spletni strani kluba. Vsi člani kluba lahko prejmejo nogavičke in bidone 

za promocijo kluba. 

        2. O sprejemu in vpisu novih tekmovalcev, pogojih in ostalih zadevah odloča UO 

kluba. Letna Članarina ob prvi včlanitvi v klub za tekmovalca/ko je 249,00 eur za 

katero prejme – ( 2 x dres kluba Jan Sport - majica + kratke hlače, licenco KZS in 

člansko kartico).  

Vse določbe in pravila ureja tekmovalni pravilnik kluba KK Jan Sport.  

3. Članom, ki zaradi svojih obveznosti ali bolezni ne morejo sodelovati, članstvo 

preide v mirovanje največ za eno leto brez plačila članarine. Po enoletni prekinitvi brez 

ponovnega plačila članarine se izbriše iz vseh evidenc kluba. 

4. Obveznosti kolesarja/rekreativca: da delujejo v skladu s statutom kluba in 

morebitnimi drugimi akti kluba, da varujejo ugled kluba in ima spoštljiv odnos do drugih 

članov kluba. Za vse člane je priporočeno klubsko fotografiranje z novimi dresi za 

promocijo in prepoznavnost kluba! 

5. Kolesar/član z licenco KZS : članu, kategorije Amater, ki uspe zbrati 100 

točk v Pokalu SLO in se uvrstiti do vključno desetega mesta v svoji kategoriji, 

povrnemo stroške startnin na posameznem tekmovanju. 

Članu kategorije Master, ki uspe zbrati najmanj 180 točk za pokal PSLO in se uvrsti 

do vključno petega mesta v svoji kategoriji, povrnemo stroške startnin (zaključna 

prireditev KZS v novembru). Vendar samo ob spoštovanju 10. točke internega 

pravilnika. 

 

Tekmovalcem z licenco, ki v eni sezoni zberejo več kot 50 točk za PSLO, osnovno 

tekmovalno licenco povrne klub. 

Tekmovalno licenco si plača član/ica sam/a ob vpisu v klub, razen za ustanovne člane 

in tiste tekmovalce, ki jih določi UO kluba za tekoče koledarsko leto. 

 

Ustanovnim članom se pristojbina v višini 150,00 eur šteje kot članarina za leto 2022 

in za plačilo uporabe športne opreme kluba. Prejmejo 2 x dres, čelado, licenco A pri 

KZS in vračilo startnin na tekme in maratone, servis koles in opreme. 
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6. Član kolesar, ki opravi obveznosti pod točko 5. mu klub plača oz. povrne 

startnino maratona Franje, Alpe ter ostalih tekem, ki so v interesu kluba.(odloča UO 

kluba).  

7. Kolesar član ali tekmovalec, se mu lahko subvencionira prevoz, za večdnevni 

izlet z KK Jan Sport, vsaj polovica ture mora biti prevožena s kolesom. (Max 20 eur. 

na dan ). 

8. Sponzor ali donator lahko sredstva namensko določi za določeno izbran 

dogodek, ali določeno skupino članov kluba KK Jan Sport, oziroma določi svojega 

doniranca v klubu. 

9. Posamezni član lahko pridobi svojega sponzorja, s tem da klubu ostane 70%, 

ostalih 30% pa prejme član: kot možnost nakupa v trgovini Jan Sport in pri naših 

bonitetnih partnerjih, oziroma se mu izplača v drugih oblikah. Določi UO in NO kluba. 

10. Obveznosti vseh članov/kolesarjev: na kolesarskih prireditvah je za vse 

člane/ce, ki jih podpira klub, obvezno nošenje klubske opreme. Za tekmovalce na 

tekmah, ki štejejo za pokal PSLO je obvezno nošenje novih dresov 2022, ( KK Jan 

Sport dresi – majica + hlače in nogavičke 2022+ čelada). Obvezna uporaba čelade, 

tudi na Janovih rundah. 

Ob neupoštevanju 10. točke se tekmovalcu ne izplača startnina, ki si jo pridobi po 5. 

točki. 

11. Član se lahko prijavi oz. tekmuje samo za naš klub (enotno ime prijave KK 

JAN SPORT), doma ali v tujini. Ugodnosti pri subvencioniranih izletih in maratonih, ter 

ostalih internih tekmovanjih, ki jih bo pokril klub lahko koristijo samo člani z oblečeno 

klubsko opremo in plačano članarino za tekoče leto. ( Dres kolesarskega kluba Jan 

Sport + 10. člen).  

12. Vsak član, ki se prijavi za prevoz, je dolžan svojo odjavo sporočiti najkasneje 

24 ur pred odhodom ali sam poiskati zamenjavo. V nasprotnem primeru ostaja do 

konca sezone »deseti potnik«. Ob zaključku vožnje se napolni rezervoar z gorivom in 

se razdeli stroške prevoza glede na število potnikov, razen voznika. Vse v dogovoru s 

sponzorjem Jan Sport. 

        13. Vsi člani se s podpisom pristopne izjave in potrditvijo spletne prijave strinjajo 

z internimi pravili, statutom društva, tekmovalnim pravilnikom in podpisom ob 

prevzemu klubske opreme (tekmovalec). Obvežejo se, da na vseh prireditvah, ki jih 

organizira Kolesarski klub Jan Sport, sodelujejo na lastno odgovornost in v primeru 

nezgode ne bodo uveljavljali odškodninskih zahtevkov do Kolesarskega kluba Jan 

Sport. Da ne uživajo substanc, ki so razvrščene med nedovoljene snovi v športu. ( UCI 

pravilnik-Sloado). 
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        14. V prvem letu članu pripada popust do -20% pri nakupu dresov v trgovini 

Jan Sport. V drugem letu član pridobi popust na dres (majica + hlače) v višini do -

25%, član tekmovalec pa do -30% za nakup letnega dresa. Vse ostale ugodnosti bodo 

zapisane na spletni strani – ugodnosti za člane - www.kk-jansport.si  

 

Vsakemu članu/ici, ki se je izkazal pri delu v klubu, DA ali Podari v zameno klubska 

oprema, kolesarska oblačila ali druga oprema. Oblačila prejmejo vsi v uporabo 

brezplačno za dobo enega leta. Vsa športna oblačila, ki so prejeta v uporabo jih ob 

koncu tekočega leta inverturna komisija prevzame in jih da v uničenje z zapisnikom. 

Članu ustanovnega zbora in tekmovalcu, ki je bil udeležen v padec na klubskih 

dogodkih, tekmah ali pri treningu se mu brezplačno zamenja poškodovana oprema. 

Predloge sprejema komisija za podeljevanje nagrad in opreme. 

 

        15. Člani s plačilom letne članarine klubu dovoljujejo zbiranje, obdelavo in 

uporabo osebnih podatkov za potrebe delovanja kluba, pri čemer je Kolesarski klub 

Jan Sport dolžno ravnati v skladu z določili nove evropske uredbe Zakona o varstvu 

osebnih podatkov ( GDPR ) s 25. majem 2018. Dovoljujem tudi javno objavljanje 

slikovnega, video in zvočnega materiala, ki vsebuje moje posnetke in prikazuje 

dejavnost kluba KK Jan Sport. 

        16. Član lahko prostovoljno izstopi iz kluba, če upravnemu odboru pošlje pisno 

izjavo o izstopu. Izstopno izjavo prejme šele potem, ko poravna vse obveznosti do 

kluba, ki so zapisane v Statutu, internem in tekmovalnem pravilniku. 

         17. Kršitev tekmovalnih in internih pravil bo obravnavala disciplinska komisija 

kluba in jih ustrezno sankcionirala.  

 

 

                                                                                                        Predsednik: 
 Milan Černigoj 

 


