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PRAVILNIK O VADNINI IN ČLANARINI NK JESENICE

1. ČLANARINA
Članarina je obvezna in enotna za vsakega člana društva in znaša 35 EUR na leto.

2. PLAČEVANJE ČLANARINE PODPORNIH ČLANOV
Podporni člani so vsi občani, ljubitelji nogometa in starši otrok, ki so člani NK Jesenice ter niso aktivno
včlanjeni v delo kluba. Članarina za podporne člane znaša 10 EUR letno.
3. VADNINA
Vadnina je obvezna za vse člane kluba od U7 do U19, ki želijo trenirati po programu društva
Nogometnega kluba Jesenice, za kakovosten razvoj igralcev. Vadnina je namenjena zlasti plačilu
vaditeljev in trenerjev ter osnovnih stroškov kluba.
• plačujejo jo vsi igralci, registrirani in neregistrirani,
• plačila je lahko delno oproščen igralec, ki to dokaže s potrdilom institucije (primer zdravniško
spričevalo) in odobri predsednik društva ter mladoleten igralec iz socialno ogrožene družine (dokazilo
s strani CSD),
• igralec, ki je oddaljen vsaj 15 km od kluba,
• avtomatične oprostitve vadnine NI, ne glede na to, kolikokrat igralec igra ali trenira,
• Igralec, ki je v mesecu opravil 2 aktivnosti ali več je dolžan plačati celotno mesečno vadnino,
• članarina se plačuje za novo sezono (predvidoma v mesecu septembru)
Letna vadnina za treniranje v ekipah znaša 350 EUR ali 250 EUR, lahko pa se jo plačuje tudi v mesečnih
obrokih (september, oktober, november, december, januar, februar, marec, april, maj, junij) po 35 EUR
ali 25 EUR.
• Selekcije od U8 do U19; letna vadnina 350 EUR, mesečna 35 EUR.
• Selekcija U7 in mlajši; letna vadnina 250 EUR, mesečna 25 EUR.
Višina letne vadnine ni vezana na število treningov in tekmovanj mesečno, ampak je pavšalni znesek
razdeljen na 10 mesecev, ki na koncu pokrije del letnih skupnih stroškov. Vsled tega je vadnina skozi
leto, ne glede na intenzivnost enaka, razen v mesecu juliju in avgustu se vadnina ne plača, kljub temu,
da se že pričnejo aktivnosti, tudi v mesecu juliju za ekipe, ki nastopajo v državnih ligah.
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Rok plačila za vsak račun je 20. dan v naslednjem mesecu (primer: račun za mesec februar plačate 20.
marca). Plačevanje vadnin bomo ves čas natančno nadzorovali. V nasprotnem primeru je potrebno v
klub sporočiti razloge neplačevanja in se v klubu dogovoriti o pogojih plačevanja.
V primeru zakasnitve plačila, ko se starši ne odzovejo se jim pošlje opomin. V primeru dvomesečne
zamude plačila vadnine se staršem pošlje opomin pred prepovedjo treniranja in tekmovanja njihovih
otrok. Če v določenem roku (14 dni) vadnina še vedno ni poravnana, se igralcu do izvršitve plačila
prepove treniranje in igranje.
V primeru, ko v klubu trenirata dva otroka iz iste družine, plača polno vadnino le starejši, mlajši
polovično, tretji otrok je oproščen od vadnin. NK Jesenice v okviru svojih zmožnosti pomaga igralcem
iz socialno šibkejših družin.
Način plačila vadnine določi UO društva NK Jesenice, ki bo od februarja 2022 v elektronski obliki, kjer
boste 5. dan v naslednjem mesecu prejeli po elektronski pošti in rok plačila bo 20. dan za pretekli
mesec. Primer: za mesece september 2022, boste prejeli položnico preko e-maila 5.oktobra 2022 in
rok plačila bo 20.oktober 2022. V principu enako za vse obveznike plačila, obstaja pa možnost
dogovora, v kolikor to staršem pomeni lažjo obliko izpolnjevanja obveznosti.

4. IZPISNICA
Igralec ne more zapustiti kluba brez, da poravna vse zapadle vadnine. Igralec mora poravnati vadnine
vključno z mesecem, v katerem je zahteval izpisnico.
Izpisnico lahko dobi igralec le v poletnem prestopnem roku in v skladu s pravili o prestopih Nogometne
zveze Slovenije.
V vseh ostalih primerih, ki jih pravilnik ne določa, odloča pristojni organ NK Jesenice UO NK Jesenice.

Ta pravilnik velja od 30.6.2022 do sprejema novega pravilnika.

Jesenice, 30.06.2022
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