
 

 

 

 

PRAVILNIK O ČLANARINAMA 

 

Ovim pravilnikom utvrđuje se obaveza plaćanja i iznos članarine za sve članove 

Nogometnog kluba NK Špansko. 

Plaćanje članarine obaveza je svih članova kluba, osim u slučaju da je drugačije 

propisano; 

Članom kluba postaje se potpisivanjem pristupnice ili registracijom u sustavu 

Comet HNS-a. 

Članarina se plaća 12 mjeseci u godini; 

Iznos mjesečne članarine za sezonu 2021/22 je 300 kn; za drugog polaznika iz 

iste obitelji plaća se 150 kn; za trećeg i svakog daljnjeg člana iz iste obitelji 

članarina je besplatna; 

Svaki član škole nogometa tj. njegov roditelj ili staratelj dužan je redovito 

podmirivati mjesečnu članarinu koja se podmiruje ukupno za jedanaest mjeseci 

u godini i to u punom iznosu. Članarina za za mjesec srpanj plaća se umanjeno 

za 50%. 

Članarina se plaća do 20-og u mjesecu za tekući mjesec; 

Članarina se plaća na IBAN kluba, gdje se u opisu navodi ime djeteta i razdoblje 

na koje se odnosi članarina.  

Prikupljenim članarinama se financiraju sljedeće aktivnosti kluba:  

 naknade trenerima,  

 troškovi registracije trenera,  

 troškovi sudaca na službenim utakmicama,  

 najam terena,  

 režije,  

 oprema i pomagala za trening,  

 infrastruktura kluba; 

U određenim okolnostima polaznik Škole nogometa može biti oslobođen 

plaćanja članarine i to u slijedećim slučajevima; ako kontinuirano ne trenira duže 

od dva mjeseca zbog bolesti ili ozljede, ako je po pisanom zahtjevu oslobođen 

zbog posebnog socijalnog statusa utvrđenog na temelju vjerodostojne 

dokumentacije te ako je dijete oba preminula roditelja. 



 

 

 

 

  

U slučaju ne plaćanja članarine do 20. u mjesecu klub će poslati podsjetnik ili 

osobnim kontaktom upozoriti roditelje o ne plaćenoj članarini. Ukoliko niti tada 

ne bude iz neopravdanih razloga uplaćena članarina, klub može polaznika Škole 

nogometa isključiti iz trenažnog procesa i igranja utakmica. 

U slučaju da zbog financijskih poteškoća roditelj ili staratelj nije u mogućnosti 

u utvrđenom roku platiti članarinu, dužan je kontaktirati  trenera momčadi radi 

dogovora oko dinamike podmirenja dugova. 

U slučaju ne podmirenih dugovanja, klub nije dužan izdati istupnicu iz kluba te 

može obavijestiti nadležne organizacije (ZNS i HNS) koje na zahtjev kluba 

mogu nakon provedenog disciplinskog postupka zabraniti nastupanje igrača u 

prijateljskim i prvenstvenim utakmicama. 

Zahtjev za oslobađanje od plaćanja članarine podnosi se putem službene e-mail 

adrese kluba: info@nkspansko.hr. 

 

Zagreb, 2.1.2022. 

UPRAVA NK ŠPANSKO 
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