NOGOMETNI KLUB
MONS CLAUDIUS
PRAVILNIK O PLAČILU VADNINE
1. člen
Pravilnik o plačilu vadnine v nogometnem klubu Mons Claudius določa pogoje za plačilo
vadnine v nogometnem klubu Mons Claudius in višino vadnine. Ta pravilnik se smiselno
uporablja v povezavi s statutom NK MC in pravilnikom o članstvu in članarini NK MC. Vsak
zakoniti zastopnik oz.starši otroka, ki podpišejo pristopno izjavo z vso odgovornostjo
zagotavljajo, da je njihov otrok zdravniško pregledan, da je otrok zdrav in zdravstveno
sposoben za vključitev v trenažni proces, ki ga izvaja NK MC in da je otrok zavarovan v
primeru poškodb, ki bi se zgodile v času trenažnega procesa oz. aktivnosti, ki jih izvaja NK
MC (treningi, domače in gostujoče tekme, prihod in odhod na treninge…) in da ne bo od
kluba zahteval nobenih odškodnin v primeru poškodb, ki bi se zgodile v času trenažnega
procesa.
Ob podpisu pristopne izjave vsak zakoniti zastopnik oz. starši otroka izjavljajo, da njihov
otrok trenira na lastno odgovornost in da je seznanjen s pravilnikom o vadnini.
2. člen
Vadnina je dohodek NK MC. NK MC razpolaga s finančnimi sredstvi z letnim finančnim
načrtom, sprejetim na skupščini NK MC. Na redni skupščini člani vsako leto potrjujejo
zaključni račun in sprejemajo finančni plan.
3. člen - SPLOŠNE DOLOČBE O PLAČEVANJU VADNINE
Plačilo vadnine je obvezno za vse člane ekip od U-7 do U-19 (razen izhodni letnik U19), ki
želijo trenirati po strokovnem programu NK MC, ki zagotavlja kakovosten razvoj igralcev.
KDO PLAČUJE VADNINO
Vadnino NK MC plačujejo vsi zgoraj omenjeni igralci ekip OD U-7 DO U-19, ki so vključeni
v vadbeni oz. tekmovalni proces, tako registrirani kot neregistrirani, razen izhodni letnik U19
in igralci, ki že konkurirajo za člansko ekipo in trenirajo pri članski ekipi.
OPROSTITEV PLAČILA VADNINE
DELNA OPROSTITEV PLAČILA VADNINE – POGOJI
Plačila vadnine je lahko delno oproščen igralec, ki napiše ustrezen dopis UO NK MC za delno
oprostitev in vsebuje naslednje osnovne elemente:
 zdravniško potrdilo - daljša bolezen ali težja poškodba
 daljša opravičena odsotnost
Iz zgoraj navedenih elementov je igralec lahko DELNO OPROŠČEN plačila vadnine na
osnovi daljše bolezni ali težje poškodbe na podlagi zdravniškega potrdila ali druge opravičene
odsotnosti
POPOLNA OPROSTITEV PLAČILA VADNINE.
Za popolno oprostitev plačila vadnine se vloži vloga oz. prošnja, v kateri so navedeni razlogi
za popolno oprostitev plačila vadnine. O popolni oprostitvi plačila vadnine odloča o vsakem
posamičnem primeru UO NK MC.
NK MONS CLAUDIUS ROGATEC
Ptujska cesta 30, P.p.212, SI – 3252 Rogatec
E-pošta: monsclaudius@gmail.com; NOGOMETNA ŠOLA :ns.monsclaudius@gmail.com
www.mons-claudius.si

NOGOMETNI KLUB
MONS CLAUDIUS

Odločitev upravnega odbora o delni ali popolni oprostitvi plačila vadnine velja v naslednjem
mesecu po mesecu, ko je igralec pri NK MC vložil prošnjo za delno ali popolno oprostitev
plačila vadnine..
4. člen – DOLOČITEV VADNINE IN POGOJI PLAČEVANJA
Vadnina do selekcije U15 se praviloma plačuje v mesečnih obrokih. Višina vadnine ni vezana
na število opravljenih treningov in tekmovanj mesečno, ampak je pavšalni znesek razdeljen na
10 mesecev, ki na koncu pokrije le del letnih skupnih stroškov, vadnina se ne plačuje za
mesec julij. Višino vadnine na vsako pol sezone določi upravni odbor NK MC.
Upravni odbor je na svoji korespondenčnem sestanku v avgustu določil višino vadnine od
01.08.2016 naprej in sicer: 220 € letno ali 20€/mesečno, za vsakega nadaljnjega otroka iz
iste družine pa je polovična vadnina, s tem, da se kot orvi otrok vedno šteje mlajši.
Vadnina za selekcije U17 in U19 znaša 10/mesečno, za mesece za katere poteka trenažni
proces.
5. člen – OBVEZNOST IN NAČIN PLAČEVANJA
Vadnino so obvezni plačevati vsi člani posameznih mlajših selekcij od U7 do U15, ki
trenirajo in ravno tako tisti, ki ne trenirajo oziroma so odsotni po lastni krivdi (tudi v primerih
dopustov ali drugih odsotnosti).Vadnina se mora plačevati redno za vsak mesec in sicer
praviloma do 10. v mesecu za pretekli mesec. Vadnina se plačuje preko položnic, ki jih
klub pošlje na dom ali pa jih otroci dobijo pri trenerjih.
6. člen – NEPLAČEVANJE VADNINE
Posamezniku, ki ne plača vadnine tudi po opozorilu, po iztečenem roku za plačilo dolga, ni
več omogočeno treniranje in igranje po programu NK MC. Ko je obveznost poravnana UO
društva odloči o ponovni vključitvi igralca nazaj v delo selekcije.
7. člen – ODHOD IGRALCA IZ DRUŠTVA OZ. KLUBA
V primeru odhoda igralca iz društva oz. kluba (prestop), se igralcu izda izpisnica in športna
izkaznica šele ob poplačilu vseh tekočih in morebitnih zaostalih obveznosti iz naslova
vadnine ter plačilu nadomestila za vzgojo mladega igralca po pravilih in točkah, ki so
določena v pravilih Nogometne zveze Slovenije.
8. člen – VELJAVNOST PRAVILNIKA O PLAČEVANJU VADNINE
Pravilnik o plačevanju vadnine stopi v veljavo z dnem, ko ga sprejme UO NK Mons
Claudiusa.
Rogatec, avgust 2016
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