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PRAVILNIK O ČLANARINAH MNZM
1. člen
Članarina je obvezna za vse člane MNZM, ki želijo s svojimi ekipami nastopati v tekmovanjih MNZM in
NZS.
Članarina je namenjena predvsem osnovnim stroškom delovanja zveze in stroškom delovanja pri
organizaciji in izvedbi tekmovanj za člane.
2. člen
Letna članarina je sestavljena iz fiksnega deleža in pripadajočega variabilnega deleža članarine.
Fiksni del letne članarine za članstvo v MNZM znaša 100 EUR.
3. člen
Variabilni del letne članarine je odvisen glede na število prijavljenih ekip v nižjih starostnih kategorijah
MNZM in NZS, upoštevajoč zgolj ekipe, ki nastopajo v kategorijah U11, U13, U15, U17 in U19, in znaša za
vsako ekipo 70 EUR.
4. člen
Variabilni del letne članarine glede na člansko ter veteransko ekipo v tekmovanju MNZM znaša za vsako:
-

člansko ekipo …………………………………..... 500 EUR

-

veteransko ekipo ……………………………..... 100 EUR
5. člen

Končno višino letne članarine posameznemu članu MNZM za koledarsko leto predstavlja skupni seštevek
članarin iz 2., 3. in 4. člena tega pravilnika, razen za ženske nogometne klube in klube malega nogometa,
katerim končno višino članarine predstavlja zgolj fiksni del letne članarine iz 2. člena tega pravilnika.
Višina variabilne letne članarine v skladu s 3. in 4. členom tega pravilnika se članu MNZM, znotraj
posameznega koledarskega leta, določi dvakrat, in sicer:
- za pomladanski del glede na stanje na dan 1. januarja (predstavlja prvo polovico višine variabilne
letne članarine),
- za jesenski del glede na stanje na dan 1. avgusta (predstavlja drugo polovico višine variabilne
letne članarine).

6. člen
Član MNZM lahko poravna svojo obveznost v dveh ali več obrokih, vendar mora vsak član MNZM:
- do začetka spomladanskega dela tekmovalne sezone poravnati polovico fiksnega dela letne
članarine in prvo polovico višine variabilnega dela letne članarine;
- do začetka jesenskega dela tekmovalne sezone poravnati drugo polovico fiksnega dela letne
članarine in drugo polovico višine variabilnega dela letne članarine.
V kolikor do začetka spomladanskega ali jesenskega dela tekmovalne sezone član MNZM ne poravna
potreben del članarine, nima pravice nastopa v tekmovanjih MNZM.
7. člen
Ta pravilnik začne veljati z dnem, ko ga sprejme IO MNZM.
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