
VSEM ČLANOM KLUBA 5 – OBVESTILO O PLAČILU ČLANARINE ZA LETO 2020
 
 
 
Skupščina KLUB - a 5 je na svoji seji dne 26.03.2011 sprejela novo višino članarine in sicer:

25,00 € (petindvajset EUR) znaša članarina za redne člane za tekoče koledarsko leto  ali

15,00 € (petnajst EUR) znaša članarina za evidenčno članstvo za tekoče koledarsko leto.

Članarina mora biti plačana do 31.03.202. V primeru, da se prijavljate na razstave v Celju 
morate članarino poravnati prej, to je do 01.02.2020.
.
Po tem roku se vsi neplačani člani izbrišejo iz seznama članov in morajo  izbrisani člani v 
primeru  ponovne včlanitve poslati novo pristopno izjavo in plačati tudi pristopnino, ki znaša 
20,00 EUR (enkratno). V kolikor ima kdo težave s plačilom članarine, naj nam to sporoči, se 
bomo zmenili za obročno plačilo (dva obroka).
 
Zato vas obveščamo in prosimo, da plačate članarino na TRR: SI56 0510 0801 2776 735 

najkasneje do 31.03.2020 oz. do 01.02.2020, če želite uveljaviti popuste za razstave v Celju.

Sklic:   SI   00     2020 - …….in številka članstva, ki je napisana v članski izkaznici.

Če nimate št. članske izkaznice, napišite v namen plačila »članarina 2020«, v sklic pa napišite 
SI 99 in zadnje okence pustite prazno.
 
Ker vas večina plačuje že preko spletnih bančnih storitev, vam položnic ne bomo pošiljali. Če pa
teh storitev nimate, pokličite na GSM  031 635 646  ali pa pišite natasa.sternisa@gmail.com in 
vam bom poslala napisano položnico. Za vse morebitne informacije sem vam prav tako na voljo
na istem naslovu in telefonu.
 
Še pojasnilo: kakšna je razlika med rednim članstvom in evidenčnim oz. pridruženim članstvom.
Med obveznostmi in pravicami ni razlike, le da evidenčni člani ne dobijo nalepke KZS, s katero 
lahko uveljavljajo za vse storitve 50% popust po ceniku KZS (za vzrejni pregled,  za objavo 
legla, paritve, itd.). Za storitve, ki jih nudi KLUB 5 (razstave CACIB; CAC, specialka, reklama v 
katalogu, reklama na spletni strani) pa imajo vsi člani KLUB-a 5 tudi 50 % popust.
 
 
Lep kinološki pozdrav
 
                                                                                                      KLUB 5 - članstvo
                                                                                                       Nataša Sterniša
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