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OBVESTILO
Spoštovani starši,
Upravni odbor NK Krka je na zadnji seji obravnaval in sprejel tudi nekaj novosti v organizaciji dela
mladinske nogometne šole o katerih vas seznanjamo v nadaljevanju.
Postopek vpisa v klub (obrazec za vpis igralca) in izpisa iz kluba (obrazec za izpis igralca) sta
ostala nespremenjena, novosti pa se nanašajo na podpis soglasja o objavi osebnih podatkov
(podpisan obrazec je pogoj za včlanitev) in vloge za znižano plačilo vadnine ali njeno popolno
oprostitev iz naslova slabšega finančnega stanja v družini ter iz naslova upravičenosti do znižane
vadnine v primeru oddaljenosti kraja bivanja od Novega mesta nad 20 km. (pogoji za upravičenost
so navedeni v Pravilniku o plačevanju vadnine)
Vlogo za znižano vadnino iz naslova slabšega materialnega stanja družine je potrebno oddati
za vsako tekmovalno leto in velja do zaključka le tega (30. 6.)
Vlogo za znižano vadnino v primeru oddaljenosti od Novega mesta nad 20 km je potrebno oddati ob
vpisu in je veljavna ves čas članstva v klubu (mladinska nogometna šola).
Vsem upravičencem iz prejšnjega leta bomo za mesec julij 2019 obračunali polovično vadnino, pred
obračunom za mesec avgust pa je potrebno najkasneje do 23. 7. 2019 dostaviti novo vlogo z izrisom
poti (primer spodaj). Omenjeni datum velja tudi za vse nove igralce, ki izpolnjujejo pogoje. Njim
bomo obračun za mesec julij poslali po 23. 7. 2019.

Kraj bivanja -Topliška cesta 4, NM
Vsi obrazci, kakor tudi Pravilnik o plačevanju vadnine so na voljo na spletnem naslovu
http://www.nkkrka.com/si/mladinski-pogon/vpis-v-nogometno-solo
kakor tudi v pisarni na umetni travi na Portovalu (dobite jih pri trenerju svojega otroka).
Veljavna določila v zvezi z vadninami:
Selekcija

Letna vadnina

U8
U09-U11
U12-U13
U15
U17
U19

350,00€
440,00€
495,00€
540,00€
540,00€
300,00€

Št. tren./ teden

Meseci vadbe

Število plačil

2
3
4
4
4 do 5
4 do 5

9/19 – 6/20
8/19 – 6/20
8/19 – 6/20
7/19 – 6/20
7/19 – 6/20
7/19 – 6/20

10
11
11
12
12
12

Višina obroka /
mesec
35,00€
40,00€
45,00€
45,00€
45,00€
25,00€

S spoštovanjem
Jože Berus
Predsednik upravnega odbora

