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PRAVILNIK PLAČEVANJA VADNINE ZA TEKMOVALNO SEZONO 2020/2021
(od 01.07.2020 do 30.06.2021)
Nogometaši v obdobju od 1.7.2020 do 30.06.2021 plačujejo mesečno vadnino v višini kot to določa
pravilnik:
• otroški vrtec brezplačno
• ONŠ (otroške nogometne šole – osnovne šole) 10 € /mesec
• selekcija U 7 ,U 8

30 €/mesec

• selekcija U9 do U 17

35 €/mesec

Vadnina se mora plačati redno vsak mesec in sicer najkasneje do zadnjega dneva v mesecu za tekoči
mesec. Če nogometaš ne plača vadnine za tekoči mesec in tega ne stori niti po opozorilu, ta po
iztečenem roku za plačilo dolga izgubi pravico da se udeležuje programa društva. To vključuje
treninge pod strokovnim vodstvom trenerjev društva in tekme, ki se jih udeležuje ekipa.
Nogometaš je oproščen plačila vadnine le v primeru, če se zaradi bolezni, ali poškodbe ne udeležuje
treningov več kot 30 dni. V tem primeru je dolžan predložiti zdravniško potrdilo. V vseh ostalih
primerih je nogometaš dolžan plačati vadnino. Ko je obveznost poravnana, UO društva odloči o
ponovni vključitvi igralca nazaj v delo ekipe.
Trener ekipe je dolžan poskrbeti, da se vodi evidenca ter dostavlja morebitna denarna plačila vadnin
do 20. v mesecu na sedež društva, društvo pa je dolžno izstaviti potrdilo o vplačilo plačniku vadnine.
V primeru odhoda igralca iz društva (prestop), se igralcu izda izpisnica in športna izkaznica šele ko ta
poravna vse tekoče in morebitne zaostale obveznosti do društva. To vključuje vadnino in članarino v
društvu..
Kadar se aktivnosti v društvu udeležujeta 2 (dva) ali več članov iste družine, se mesečna vadnina za
vsakega drugega člana zmanjša za 50%, tretji pa je oproščen vadnine. Način plačila članarine, vadnine
določi UO društva ND Polzela (UPN obrazec – položnica, trajnik,….) in je v principu enak za vse
obveznike plačila, obstaja pa možnost dogovora, v kolikor to staršem pomeni lažjo obliko
izpolnjevanja obveznosti.
Ta pravilnik velja od 01.07.2020 dalje in velja za tekočo tekmovalno sezono do 30.06.2021 oz. do
spremembe, ki jo lahko sprejme ter potrdi UO društva

Polzela, 30.06.2020.

Peter Hudej
predsednik društva

