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Na podlagi 15. in 55. člena Statuta Nogometnega kluba Šmartno je Upravni odbor 

Nogometnega kluba Šmartno dne 28.08.2019 sprejel dopolnjen 

PRAVILNIK O ČLANARINAH IN VADNINAH  

NOGOMETNEGA KLUBA ŠMARTNO  

 

1. Višino članarine za vse vrste članov, opredeljenih v 16. členu Statuta Nogometnega kluba 

Šmartno (v nadaljevanju: klub), ter vadnino za gostujoče nogometaše določi Upravni odbor 

kluba. Pravilnik se lahko spreminja najkasneje do 30.8. za tekočo tekmovalno sezono. 

 

2. Aktivni in podporni člani kluba plačujejo sledečo višino članarine: 

 a.  Selekcije od U7: 30,00 € 

 b.  Selekcije od U8 do U19: 45,00 € 

 c. Člani: 45,00€ 

 d. Podporni člani. 25,00€ 

 

3. Častni člani kluba so oproščeni plačila članarine.  

 

4. Gostujoči nogometaši plačujejo sledečo višino vadnine:  

 a.  Selekcije od U7 do U19: 45,00 € 

 b. Člani: 45,00€ 
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5. V kolikor sta v klub kot aktivna člana včlanjena dva ali več otrok iz ene družine, plača polno 

članarino le najstarejši. Mlajši plača polovico članarine. Vsak naslednji otrok je oproščen 

plačila članarine. V primeru, da je najstarejši otrok oproščen plačila članarine zaradi 

odsotnosti iz razloga hujših poškodb ali bolezni skladno z določili tega pravilnika, v mesecih 

njegove odsotnosti polno članarino plačuje mlajši otrok.  

 

6. Aktivni člani plačujejo članarino 11 mesecev na leto. Članarino je potrebno poravnati, tudi, 

če aktivni član/igralec ni opravil nobenega treninga v mesecu. Aktivni člani niso oproščeni 

plačevanja članarine, razen zaradi hujših poškodb ali bolezni skladno z določili tega 

pravilnika. V tem primeru mora aktivni član/igralec posredovati klubu pisno prošnjo, katera 

vsebuje zdravniško potrdilo. Oprostitev članarine velja za mesec/e, v katerem/ih je prišlo do 

odsotnosti aktivnega člana. Sklep o oprostitvi plačevanja članarine sprejme upravni odbor 

kluba.  

 

7. Ne glede na določila 5. in 6. člena tega Pravilnika plačajo polno prvo članarino v sezoni 

(običajno meseca avgusta) vsi aktivni člani. S to članarino se poravnajo stroški članarine MNZ 

Ljubljana, ki jo morajo skladno s točko c. 15. člena Statuta medobčinske nogometne zveze 

Ljubljana plačati vsi člani, registrirani igralci pri MNZ Ljubljana.  

 

8. V času, ko treningov zaradi vremenskih razmer (običajno med 15.11. tekočega 

koledarskega leta in 15.3. naslednjega koledarskega leta) ni možno izvajati na zunanjih 

travnatih površinah oz. igriščih se lahko zaradi povečanih stroškov izvajanja treningov (najem 

telovadnic) članarina začasno poveča vendar največ v obsegu, ki je potreben za kritje 

dodatno nastalih stroškov oz. ne več kot za četrtino (1/4) polne mesečne članarine 

 

9. V primeru nepravočasnega plačila dveh članarin se aktivnemu članu do izvršitve plačila 

izreče prepoved tekmovanja. V kolikor dolg aktivnega člana ni poravnan v 30. dneh po izreku 

prepovedi tekmovanja, se mu do izvršitve plačila izreče prepoved udeležbe treningov in 

tekmovanja.  

 

10. Aktivni član/igralec lahko za klub tekmuje v nogometni sezoni samo pod pogojem, da ima 

poravnane vse svoje obveznosti (članarine) do kluba iz preteklih sezon.  

 

11. Podporni člani plačajo članarino enkrat letno in sicer najkasneje do 18.1. 
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12. V primeru, da podporni član ne poravna članarine v roku, predpisanem v 10. členu tega 

pravilnika, t.j. do 18.1., se podpornemu članu do izvršitve plačila odvzame pravico do 

informiranja in obveščenosti o delovanju kluba, pravico do enakih pogojev do ugodnosti, ki 

jih daje klub, ter pravico do seznanjenosti s programom dela in finančno – materialnim 

poslovanju kluba. V kolikor dolg podpornega člana ni poravnan v 30. dneh po odvzemu 

zgoraj navedenih pravic, se mu do izvršitve plačila odvzame pravica, da na skupščini kluba 

voli in je voljen v vseh organih kluba ter pravica do sodelovanja in odločanja v organih kluba. 

 

13. Članarina in vadnina se plačuje na TRR kluba in sicer na podlagi izstavljenega računa do 

10-tega v mesecu. Rok plačila je do 18-tega v mesecu. V primeru zamude s plačilom 

obveznosti iz naslova članarin, je klub članu upravičen zaračunavati zakonite zamudne 

obresti. Obresti se zaračunavajo za čas od dneva zapadlosti računa do dneva dejanskega 

plačila. V primeru zakasnitve plačila se članu naslednji mesec pošlje obvestilo o neplačilu 

(opomin).  

 

14. Klub bo v okviru svojih zmožnosti pomagal aktivnim članom iz socialno šibkejših družin. 

Omogočane bodo znižane članarine, katerih višina bo odvisna od števila prošenj, 

razpoložljivih sredstev, ter od višine povprečnega mesečnega dohodka na družinskega člana 

posameznega prosilca. To se ugotovi iz odločbe za otroški dodatek, prejete s strani CSD. Za 

znižano članarino aktivnega člana iz socialno šibkejše družine, mora prosilec posredovati 

klubu prošnjo po navadni ali elektronski pošti. Pošto se pošlje na uradni naslov kluba ali na e-

naslov kluba. Prošnja mora vsebovati dokazilo, ki ga predstavlja odločba za otroški dodatek. 

Aktivni član je upravičen do znižane članarine izključno za obdobje, ki ga na osnovi prošnje 

prosilca in priloženega dokazila (odločba CSD za otroški dodatek) določi upravni odbor kluba.   

 

15. Če se treningom kluba priključi gostujoči nogometaš, le-ta v času gostovanja plačuje 

mesečno vadnino.  

16. Aktivni član/igralec ne more zapustiti kluba, če nima poravnanih vseh obveznosti iz 

naslova članarin. V primeru, da je bila aktivnemu članu/igralcu obračuna znižana članarina, 

tak član ne more zapustiti kluba brez poravnane razlike do zneska polne članarine za celotno 

obdobje, v katerem mu je bila obračunana znižana članarina  

 

17. O vseh ostalih primerih, ki jih pravilnik ne določa, odloča upravni odbor kluba.  

 

        Metod Petrič, l.r. 

        predsednik  


