
OBVESTILO KLUBA – sezona 2020/2021 
 

1. Vsi igralci NK Arne Tabor 69 morajo: 

- podpisati pristopno izjavo 

- biti registrirani igralci kluba in  

- imeti opravljen zdravniški pregled ne glede na raven tekmovanja. 

 

 Za prvo registracijo igralca so potrebni naslednji dokumenti: 

- novejša slika (ne sme biti starejša od dveh let) 

- obojestranska kopija osebnega dokumenta 

- kopija zdravstvene izkaznice 

- podpisano soglasje za registracijo igralca, ki ga pripravi klub, igralec in njegov zakoniti 

zastopnik pa ga samo podpišeta. 

 

 Zdravniške preglede lahko igralci opravijo na Medicini dela, prometa in športa, pri 

Barbari Peče Breznik, dr. med, dr. dent. med., na Parmovi 53 v Ljubljani  

(tel. 01 23 61 144), s katero ima klub podpisano pogodbo. Cena zdravniškega 

pregleda je 60,00 EUR. 

V primeru rezerviranih klubskih terminov je naročanje preko trenerjev in/ali 

sekretarke, v primeru zasedenosti vseh terminov za preglede pa so igralci dolžni sami 

poskrbeti za pridobitev svojih zdravniških potrdil. 

Igralci lahko zdravniške preglede opravijo tudi v lastni režiji, vendar so veljavna samo 

potrdila na predpisanem obrazcu NZS, ki ga dobite pri sekretarki. 

Veljavnost potrdil je eno leto. 

 

2. Vadnina: plačilo do 15. v mesecu za tekoči mesec. 

 

 Mesečna vadnina:  50,00 EUR  

 Znižana mesečna vadnina:  

- 35,00 EUR – dva igralca iz iste družine 

- 25,00 EUR – trije igralci iz iste družine 

- 25,00 EUR – polmesečna opravičena odsotnost zaradi bolezni ali poškodbe  

- 10,00 EUR – opravičena mesečna odsotnost zaradi bolezni ali poškodbe. 

 

3. Članarina: letna članarina je 30,00 EUR – rok plačila do 30. oktobra 2020. 

 

4. Treningi v telovadnicah: 60,00 EUR (v dveh obrokih) za selekcije od U-8 do 

vključno U-12.  

Prvi obrok: do 15. 12. 2020, drugi obrok: do 15. 2. 2021. 

 

 

Vsa vplačila so lahko pri trenerjih selekcij, pri sekretarki v času uradnih ur ali na TRR 

kluba št. SI56 0203 2001 0659 091, odprt pri NLB, d. d.. 

 

Pri plačilu na TRR kluba je potrebno vpisati namen nakazila in pravilen sklic. 

 

Primer vadnina za september:           Novak Anže U-10 – sklic 00 9-2020   

Primer članarina:                             Novak Anže U-10, članarina; sklic 00 2020-2021 

Primer telovadnica:       Novak Anže U-10, 1. obrok telovadnice; sklic 00 1-2020-2021 

                  

5. Klubska oprema – obvestila trenerjev, spletna in facebook stran. 

 

6. Treningi in tekmovanja – obvestila trenerjev, oglasna tabla, spletna in facebook 

stran, spletna stran MNZ Ljubljana http://www.mnzljubljana-

zveza.si/index.cfm?akc=delegiranje. 
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