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Nogometni klub Tolmin 

Ulica padlih borcev 1D, 5220 Tolmin 

PRAVILNIK O VADNINI V NOGOMETNI ŠOLI  

HIDRIA TOLMIN (NŠ HT) 

1. Vadnina je obvezna za vse člane ekip od U7 do U19, ki želijo trenirati po programih dela NŠ HT. Vadnina je 

namenjena zlasti plačilu trenerjev, sodnikov, tekmovanj ter osnovnih stroškov kluba. 

a) plačujejo jo vsi igralci, registrirani in neregistrirani 

b) plačila je lahko v določenih okoliščinah delno ali popolnoma oproščen igralec, ki pošlje na klubski naslov 

ali preko elektronske pošte prošnjo za delno oprostitev z obrazložitvijo: npr. težke socialne razmere, 

daljša bolezen ali težja poškodba. O prošnji za delno ali popolno oprostitev plačila vadnine odloča vodstvo 

NŠ HT oziroma UO NK Tolmin. V primeru ugoditve prošnji, velja delna ali popolna oprostitev plačila 

vadnine do konca tekoče sezone. V naslednji sezoni je potrebno poslati prošnjo znova. 

c) avtomatične oprostitve plačila vadnine NI, ne glede na to, kolikokrat igralec igra ali trenira. 

2. Mesečna vadnina za treniranje v ekipah NK TOLMIN znaša v sezoni 2020/21:  

• 15 EUR za selekcijo U7;  

• 25 EUR za selekcijo U9;  

• 30 EUR za selekcije U11, U13 in U15  

• 0 EUR za selekciji U17 in U19 

Vadnino se praviloma plačuje v dvomesečnih obrokih preko položnice na TRR NK Tolmin. Znesek vadnine ni točno 

vezan na število treningov in tekmovanj mesečno, ampak je pavšalni znesek razdeljen na 10 mesecev, zato je 

vadnina skozi leto enaka. Znesek vadnine se lahko s sklepom UO kluba v naslednjih sezonah spremeni.   

3. Vadnino so obvezni plačevati vsi igralci, ki trenirajo in tisti, ki ne trenirajo in so odsotni po lastni krivdi (tudi v 

primerih dopustov in drugih odsotnosti). Vadnina se mora plačevati redno. Posamezniku, ki ne plača vadnine tudi 

po opozorilu, po iztečenem roku za plačilo dolga, ni več omogočeno treniranje in igranje po programu kluba. Ko je 

obveznost poravnana, vodstvo NŠ HT odloči o ponovni vključitvi igralca nazaj v delo ekipe. Ob trajnem 

nespoštovanju rokov za plačilo, lahko klub zoper igralca sproži postopek izključitve iz kluba. 

4. V primeru odhoda igralca iz kluba (prestop), se igralcu izda izpisnica in športna izkaznica šele ob poplačilu vseh 

tekočih in morebitnih zaostalih obveznosti iz naslova vadnine. 

5. Vadnina se obračunava do konca tistega meseca, v katerem je NK Tolmin prejel pisno izjavo o izstopu iz kluba 

(v pisni ali elektronski obliki). 
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6. Igralci so dolžni biti tudi člani kluba NK Tolmin. Ko se igralec pridruži klubu, mora upravnemu odboru predložiti 

izpolnjeno pristopno izjavo. Letna članarina se doda k znesku vadnine na položnici izdani na začetku vsake sezone. 

Višino članarine določa Pravilnik o članstvu v NK Tolmin.  

7. O vseh ostalih primerih glede plačevanja vadnin, ki jih ta pravilnik ne določa, odloča vodstvo NŠ HT oziroma 

UO NK Tolmin. 

8. Ta pravilnik velja od 1.8.2020 dalje do sprejema novega pravilnika. 

UO NK TOLMIN 

 


