NOGOMETNI KLUB ŠMARJE PRI JELŠAH
Kolodvorska ulica 11, 3240 Šmarje pri Jelšah
T: 03 582 11 32 E: nksmarjeprijelsah@gmail.com

Davčna št.: 47678453
Matična št.: 5811198000
TRR: SI56 6100 0001 4066 608

Upravni odbor NK Šmarje pri Jelšah je sprejel za sezono 2019/2020 naslednji

SKLEP O ČLANARINI IN VADNINI V
NK ŠMARJE PRI JELŠAH
1.

ČLANARINA
Članarino plačujejo VSI ČLANI Nogometnega kluba Šmarje pri Jelšah in sicer enkrat letno v znesku 10,00 EUR
na posameznega člana za koledarsko leto. Članarina se plačuje na začetku koledarskega leta, najkasneje do
31. januarja oz. v roku enega meseca od včlanitve v klub.

2.

VADNINA
Vadnino plačujejo VSI IGRALCI (razen igralcev članske ekipe), ki so vključeni v procese treniranja,
izobraževanja in tekmovanja.
Višina vadnine je določena kot celoletni znesek in znaša za posamezno selekcijo:
U7:
150,00 EUR
U9 – U19: 200,00 EUR
Znesek vadnine se lahko poravna:
1. V 10. mesečnih obrokih – prvi obrok zapade v plačilo 18.10.2019 in zadnji 18.7.2020
2. V enkratnem znesku do 18.10.2019 – v tem primeru se celotni znesek zmanjša za en obrok in znaša:
U7:
135,00 EUR
U9 – U19: 180,00 EUR

3.

OLAJŠAVE PRI VADNINAH
1. V primeru, ko iz iste družine trenira več otrok (v selekcijah do vključno U19), je višina vadnine sledeča:
1. otrok plača polno vadnino,
2. otrok plača polovično vadnino,
vsi nadaljnji otroci ne plačujejo vadnine.

4.

OPRAVIČENOST PLAČEVANJA VADNINE
1. Igralci iz socialno šibkejših družin.
V tem primeru je potrebno v klub dostaviti odločbo Centra za socialno delo. Vadnina se ne plačuje za isto
obdobje kot je navedeno na odločbi CSD.
2. Poškodbe ali bolezni
Na osnovi pisnega potrdila zdravnika je igralec opravičen plačevanja vadnine za obdobje, ki je navedeno
na zdravniškem potrdilu.

5.

NAČIN PLAČEVANJA
Za članarino in vadnine klub izstavlja račune, ki jih pošilja po elektronski pošti igralcem oz. staršem (skbnikom).
Pri plačilu v polje „Namen plačila“ OBVEZNO napisati PRIIMEK in IME ČLANA in ali gre za vadnino ali članarino
(ali oboje).
V polje „Referenca“ (ponekod sklic ali model) pa OBVEZNO vnesti SI99.

6.

NEPLAČEVANJE
1. Če igralec nima poravnanih obveznosti (članarine, vadnine) iz pretekle sezone, ne more trenirati in
tekmovati v novi sezoni.
2. V primeru, da igralec kljub opominjanju ne poravna svojih obveznosti najpozneje dva meseca po
zapadlosti, se mu prepove treniranje in tekmovanje.

7.

VELJAVNOST PRAVILNIKA
Ta pravilnik velja od dneva sprejetja in se uporablja od 1.8.2019 dalje ter velja za tekmovalno sezono 2019/2020.

Šmarje pri Jelšah, 21.7.2019

NK Šmarje pri Jelšah
Aleš Ratej, predsednik

