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Na podlagi 4. odstavka 35. člena Statuta NK TABOR Sežana izdaja Upravni odbor društva  

 
 

PRAVILNIK O VADNINI IN ČLANARINI  
V DRUŠTVU NOGOMETNI KLUB TABOR SEŽANA  

(V3.1) 
 

I. VADNINA 
 

1. člen 
Vadnina je obvezna za vse člane ekip od U7 do U19, ki trenirajo po programu NK TABOR (v 
nadaljevanj društvo). Vadnina je namenjena zlasti za plačilo vaditeljev in trenerjev, stroškov 
tekmovanj ter osnovnih stroškov kluba. Vadnino plačujejo vsi igralci, registrirani in 
neregistrirani. 
 
Vadnina se plačuje v dveh višinah in sicer osnovna vadnina in znižana vadnina. Upravičenci 
do znižane vadnine so opredeljeni v nadaljevanju pravilnika. Višino vadnine pred vsako 
tekmovalno sezono določi in potrjuje Upravni odbor (v nadaljevanju UO) društva. 
 

2. člen 

Višina vadnine ni vezana na število treningov in tekmovanj v posameznem mesecu, ampak 
je pavšalni letni znesek vadnine razdeljen na 10 mesecev. Celoletna vadnina pokrije del 
letnih skupnih stroškov vadbe članov društva. Mesečna vadnina je tako skozi celotno leto 
enaka in se plačuje od meseca septembra do meseca junija. 
 
Plačilo vadnine je mogoče tudi v enkratnem znesku za celotno tekmovalno sezono v mesecu 
septembru ali v dveh delih enakih delih in sicer v mesecu septembru in mesecu februarju. 
 

3. člen 

Vadnino so obvezni plačevati vsi, 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 za 
vsak mesec in sicer do 15. v mesecu za tekoči mesec. Posamezniku, ki ne plača vadnine 
tudi po opozorilu, po iztečenem roku za plačilu dolga, ni več omogočeno treniranje in igranje 
po programu društva. Ko je obveznost poravnana, UO društva odloči o ponovni vključitvi 
igralca nazaj v delo ekipe. 
 

4. člen 
V primeru odhoda igralca iz društva (prestop), se igralcu izda izpisnica in športna izkaznica 
šele ob poplačilu vseh tekočih in morebitnih zaostalih obveznosti iz naslova vadnine. 
 

5. člen 
Vadnino v znižanem znesku plačujejo: 

- drugi in vsak naslednji igralec iz iste družine; 
- igralec, ki je oddaljen vsaj 15 km od sedeža društva, 
- igralec, ki je iz opravičenih razlogov opravil manj kot 20% predvidenih mesečnih 

aktivnosti; 
- igralec, ki zaradi šolanja v drugih krajih, v društvu trenira le enkrat tedensko, 
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- igralec iz socialno šibkejših družin na podlagi podane pisne prošnje za znižanje 
vadnine, ki jo igralec oz. njegov zakoniti zastopnik pošlje društvu za posamezno 
tekmovalno sezono najkasneje do 30. septembra. Prošnjo odobri UO društva. 

 
Do celotnega opravičila plačila vadnine so upravičeni: 

- igralec, ki je oddaljen več kot 30 km od sedeža društva ter za katerega društvo ne 
poskrbi za organizira prevoza na treninge in tekme 

- igralec, ki se iz opravičenih razlogov (dolgotrajne poškodbe in bolezni) ni udeleževal 
nobene od predvidenih mesečnih aktivnosti; 

- igralec, ki ga oprosti predsednik kluba na predlog vodje mladinske šole. 
 

6. člen 

Plačilo vadnine se izvede preko plačilnega naloga, katerega izda društvo, na transakcijski 
račun društva, kateri je naveden na plačilnem nalogu. 

 
 

II. ČLANARINA 
 

7. člen 

Članarina se plača 1x letno in sicer za posamezno tekmovalno sezono (obdobje julij-junij). 
Članarina se plača ob začetku vsake tekmovalne sezone. V kolikor se igralec oz. drugi član 
včlani med tekmovalno sezono, se članarina plača ob vpisu v društvo.  

 
8. člen 

Društveno članarino plačujejo vsi člani društva, ki sodelujejo v procesu vadbe in tekmovanj, 
kakor tudi podporni člani društva - ljubitelji nogometa, ki niso aktivno vključeni v delo društva. 
 
Višino letne članarine za člane, ki sodelujejo v procesu vadbe in tekmovanj, aktivne člane in 
podporne člane s sklepom določi in potrjuje UO društva pred začetkom vsake tekmovalne 
sezone.  
 
Višina članarine oziroma prispevka, ki je del sredstev za delo in razvoj društva, je lahko tudi 
višji, glede na odločitev posameznika-podpornega člana društva. 
 

9. člen 

Če član društva ne poravna obveznosti iz naslova članarine do 31. oktobra, se mu vroči 
opomin in podaljša rok plačila do 31. decembra. Če tudi do drugega roka ne poravna 
obveznosti ga UO društva črta iz članstva društva. 
 
 
V Sežani, dne 04.03.2020 
 
 

                                                                              
                                                                                                UO NK TABOR Sežana 

 


