NOGOMETNI KLUB IVANČNA GORICA
Ljubljanska 2A, 1295 Ivančna Gorica

PRAVILNIK O VADNINI V NK IVANČNA GORICA

1. Mesečna vadnina v NK Ivančna Gorica (v nadaljevanju: klub) za nogometno
sezono (v nadaljevanju: vadnina) znaša:

- za selekcijo U-6

30 EUR

- za selekcijo U-7, U-8, U-9

30 EUR

- za selekcije U-10,U-11, U-13, U-15, U-17,U-19

35EUR

- dekleta

30 EUR

- igralci katerim je omogočen prevoz

45 EUR

V znesek je vračunan DDV.
2. V primeru, da se treningov udeležuje tudi drugi otrok se za drugega otroka
prispeva 20 evrov (razen v primeru, ko drugi otrok obiskuje selekcijo U-6) v primeru
tretjega otroka pa se za njega prispeva 10 evrov.
3. Vadnina se plačuje za vse mesece razen meseca Julija, ko ni treningov. Izjema so
mladinci, kadeti in starejši dečki, kateri za mesec julij plačajo polovičen znesek 15
EUR. Igralci načeloma v nobenem primeru niso oproščeni plačevanja vadnine.
Potrebno ga je poravnati tudi, če je igralec zaradi poškodb in bolezni opravil manj kot
30% predvidenih treningov v mesecu. V tem primeru se plača 15 EUR mesečnega
zneska . Otrok je opravičen vadnine samo v primeru poškodbe, katera je nastala pri
vadbi ali tekmovanjih za naš klub in primeru odobrene vloge za oprostitev plačila.
4. Vadnina se plačuje na TRR kluba ali gotovinsko z izdajo potrdila o vplačilu. V
primeru zakasnitve plačila se naslednji mesec igralcu oz. zakonitemu skrbniku pošlje
obvestilo o neplačilu. V primeru enomesečne zakasnitve plačila vadnine se igralcu
poda opomin pred prepovedjo treniranja in tekmovanja. Določi se rok plačila (14 dni)
in v kolikor strošek do takrat še vedno ni poravnan, se mu do izvršitve plačila prepove
trenirati in tekmovati.
5. Vadnina se obračunava do konca tistega meseca, v katerem je klub pisno prejel
Izjavo o izstopu iz kluba (v pisni ali elektronski obliki).

6. Klub bo v okviru svojih zmožnosti pomagal igralcem iz socialno šibkejših družin.
Klub bo omogočal znižanje vadnine (v nadaljevanju: subvencionirana vadnina),
katerega višina bo odvisna od števila prošenj za subvencionirano vadnino,
razpoložljivih sredstev kluba za znižanje ter od višine povprečnega mesečnega
dohodka na družinskega člana posameznega prosilca, ki bo ugotovljen bodisi iz
odločbe za otroški dodatek, prejete s strani Centra za socialno delo (v nadaljevanju:
odločba za otroški dodatek) bodisi iz odločbe o odmeri dohodnine. Za
subvencionirano vadnino igralca iz socialno šibkejše družine mora prosilec
posredovati klubu pisno vlogo z dokazilom, ki ga predstavlja odločba za otroški
dodatek, katera mora vsebovati družinske dohodke prejete v preteklem letu glede na
datum prošnje ali odločbo o odmeri dohodnine ali izpisek rekapitulacije plač,
katerega izda delodajalec v mesecu januarju (za odmero dohodnine).
7. Igralci nogometnega razreda, ki so vključeni v nogometni razred kluba, plačujejo
vadnino v polnem znesku.
8. Če se treningom kluba po dogovoru priključi gostujoči nogometaš, mora mesečno
plačevati najmanj vadnino v polovičnem znesku. Odločitev o višini vadnine sprejme
pristojni organ kluba.
9. Igralec ne more zapustiti kluba brez, da poravna vse zapadle vadnine. V primeru,
da je bilo igralcu odobreno plačevanje subvencionirane vadnine, igralec ne more
zapustiti kluba brez, da poravna razliko od plačanih subvencioniranih vadnin do
zneska polnega samoprispevka za celotno obdobje, v katerem mu je bila
subvencionirana vadnina obračunavana.
10. O vseh ostalih primerih, ki jih pravilnik ne določa, odloča pristojni organ kluba.
11. V NK Ivančna Gorica se enkrat v tekmovalni sezoni plača članarina v višini:
- 25 EUR plačajo otroci nogometaši, veterani, dekleta, ki trenirajo v klubu oz. vsi tisti,
ki koristijo športne zmogljivosti našega kluba.
- 30 EUR plačajo trenerji in drugi funkcionarji kluba ter podporniki kluba.
- 50 EUR plačajo vsi člani kluba, kateri imajo tudi volilno pravico na skupščini kluba
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