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PRAVILNIK NOGOMETNE ŠOLE ROBERT KOREN DRAVOGRAD O
PLAČEVANJU MESEČNE ČLANARINE
Pravilnik o plačevanju mesečne članarine določa pravila, višino in način plačevanja mesečne članarine
v Nogometni šoli Robert Koren Dravograd (v nadaljevanju NŠ). Za plačevanje članarine in nadzor nad
plačevanjem skrbi sekretar kluba in/ali s strani Upravnega Odbora (v nadaljevanju UO) kluba
pooblaščene osebe ali komisija.
1. člen
Mesečna članarina za igralno sezono julij – junij znaša 30 EUR mesečno in se plača za selekcije:
a. mladince U19, kadete U17, starejše dečke U15 in mlajše dečke U13 za 11 mesecev,
b. za selekciji starejši cicibani U11 in mlajši cicibani U9 za 10 mesecev.
Zmanjšanje ali povečanje plačila števila mesecev se lahko še korigira glede na letne plane dela
trenerjev v NŠ.
2. člen
V primeru, da je v NŠ (član v Nogometnem vrtcu se ne šteje, ker je Nogometni vrtec ločen program)
več članov iz iste družine, se članarina plača:
a. za najstarejšega člana polni (100%) znesek mesečne članarine – 30€,
b. za drugega člana polovični (50%) znesek mesečne članarine – 15€
c. tretji član ali mlajši so oproščeni plačevanja mesečne članarine.
Mesečna članarina za Nogometni vrtec je 15€ in se plača za mesece vadbe, ki jih določa vodja
programa.
3. člen
Članarino je potrebno poravnati do konca meseca, za tekoči mesec. Način poravnave mesečne
članarine morajo starši ali skrbniki določiti s podpisom obrazca (priloga 1 tega pravilnika) ter način
plačevanja upoštevati.
4. člen
Načini plačevanja mesečne članarine so sledeči, napisani so po prioriteti (prvi način najbolj zaželen,
vsi naslednji imajo nižjo prioriteto):

1. z nakazili na TRR SI56 0485 1000 1501 027 (Nova KBM, d.d.),
2. prek položnic, ki jih ima pripravljene sekretar kluba,
3. z gotovino v klubskih prostorih med uradnimi urami (termin je objavljen na
uradni klubski spletni strani) pri sekretarju,
4. pred ali po treningih z gotovino pri trenerju selekcije (če imajo trenerji posebne
zahteve pri pobiranju članarin – lokacija, čas, način – le-te upoštevajte).
5. člen
Ob koncu tekočega meseca oz. v začetku naslednjega sekretar kluba preveri plačano članarino.
Morebitne zamudnike s SMS-sporočilom ali pisnim opominom do 5. v naslednjem mesecu opomnimo
na neizpolnjeno obveznost (prvi opomin je brezplačen). V primeru, da obveznost ni poravnana do 10.
v mesecu, se pošlje 2. opomin. Vsi naslednji opomini se dodatno zaračunajo 2€ na opomin.

NK Koroška Dravograd
&
NŠ Robert Koren
Koroška cesta 50
2370 Dravograd

6. člen
V primeru rednega neplačevanja in zamujanja plačil, NŠ s posredovanjem disciplinske komisije,
razsoja o končni odločitvi statusa našega člana.
7. člen
V izrednih primerih (težke socialne razmere, izguba zaposlitve, …) lahko UO kluba ali s strani UO
kluba pooblaščena oseba ali komisija posameznika na predhodno pisno prošnjo delno ali v celoti
oprosti plačevanja mesečne članarine. K prošnji morajo biti predloženi ustrezni dokumenti, ki
podrobneje definirajo izreden primer.
8. člen
V primeru daljše odsotnosti zaradi objektivnih razlogov, lahko posameznik odda pisno prošnjo z vsemi
dokazili za oprostitev oz. zmanjšanje plačila mesečne članarine. O ugoditvi prošnje odloča UO kluba
ali s strani UO pooblaščena oseba ali komisija. Prošnja se mora oddati v 5 dneh po ponovnem obisku
treninga osebno ali po pošti na sedež kluba, v nasprotnem primeru je prošnja nična.
9. člen
O vseh spremembah in posebnostih v zvezi s plačevanjem mesečne članarine odloča UO kluba.
10. člen
Podrobnosti, navodila, pravilnik in ostalo v zvezi plačevanja članarine bo objavljeno na uradni spletni
strani kluba, natančneje na spletnem naslovu:

http://nkdravograd.com/o_klubu/mesecna_clanarina_v_ns/
Pravilnik o plačevanju mesečne članarine je sprejel UO kluba na svoji seji dne 30.12. 2013 in stopi v
veljavo s 1. 1. 2014.
Priloge pravilnika:
- obrazec: DOGOVOR O PLAČEVANJU MESEČNE ČLANARINE

