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V skladu z določili 10. Člena Statuta Nogometnega društva Adria (društvo), je Upravni odbor 
Društva sprejel za leto 2022- 2023  
 
 
 

Pravilnik 
o članarini in vadnini za mladinske selekcije 

 
 

1. Člen 
S tem pravilnikom se določa način obračunavanja vadnine in višino zneska za člane društva, 
ki redno trenirajo ter način plačevanja članarine za člane mladinskih selekcij. 
Višino letne članarine določi vsako leto Upravni odbor društva. Prav tako Upravni odbor 
enkrat letno pred pričetkom nove tekmovalne sezone določi višino vadnine za mladinske 
selekcije. 
 

2. Člen 
Članarino plačujejo vsi člani društva.  
Vadnino plačujejo vsi člani društva, ki redno trenirajo. To določilo velja za registrirane in 
neregistrirane igralce.  
Z obračunano vadnino se krijejo stroški trenerjev oziroma vaditeljev, stoški uporabe objektov 
ter stroški tekmovanja in v nekaterih selekcijah tudi sojenja. 
 

3. Člen 
Splošnih izjem pri plačevanju vadnine ni. Obstajajo le posamezne izjeme, ki pa jih obravnava 
in o njih odloča vodja nogometne šole na prošnjo posameznega člana mladinske selekcije. 
Vodja nogometne šole odloči o: 

- upravičenosti izjeme 
- višini zmanjšanja zneska vadnine 
- načinu poplačila izjeme. 

 
Delno je lahko član oproščen plačila vadnine, če: 

- dokaže bolezen oziroma poškodbo z zdravniškim spričevalom 
- prihaja iz socialno ogrožene družine kar dokazuje s potrdilom CSD 
- prebiva več kot 15 km daleč od sedeža društva. 

 
4. Člen 

Letno vadnino se razdeli pavšalno na 10 enakih zneskov kar predstavlja deset mesecev. 
Znesek za posamezen mesec ni vezan na število opravljenih treningov ampak je le obrok 
plačila letne vadnine. 
 

5. Člen 
Letna vadnina za sezono 2022/2023 znaša po posameznih selekcijah: 

- mladinci U19  - letna vadnina 400 € - mesečni obrok 40 € 
- kadeti U17  - letna vadnina 400 € - mesečni obrok 40 € 
- starejši dečki U15 - letna vadnina 400 € - mesečni obrok 40 € 



- mlajši dečki U13 - letna vadnina 350 € - mesečni obrok 35 € 
- starejši cicibani U11 - letna vadnina 350 € - mesečni obrok 35 € 
- mlajši cicibani U9 - letna vadnina 350 € - mesečni obrok 35 € 
- najmlajši cicibani U7 - letna vadnina 250 € - mesečni obrok 25 € 

 
V primeru, da prihaja več članov društva iz iste družine se vadnina ustrezno zmanjša in sicer: 

- dva člana iste družine – vsak 300 €/30€ za U15 do U19, 280€/28 € za U9 do U13, 
200€/20€ za U7 

- trije člani iste družine - vsak 250 €/25€ za U15 do U19, 220€/22 € za U9 do U13, 
150€/15 € za U7 

 
6. Člen 

Mesečne obroke je potrebno plačati do  dvajsetega v mesecu za tekoči mesec in na podlagi 
računa, ki ga izda društvo. 
Lahko pa član na željo staršev poravna naročnino tudi za pet mesecev skupaj oziroma za 
celotno sezono, a mora o tem pravočasno obvestiti vodjo nogometne šole. 
 
Obroki se plačujejo za mesec september, oktober, november, december, januar, februar, 
marec, april, maj in junij. 
 

7. Člen 
Vadnino plačujejo vsi člani ne glede na udeležbo na treningih v določenem mesecu. Dopusti, 
počitnice in druge odsotnosti, ki niso povezane z boleznijo oziroma poškodbo ne predstavljajo 
izjeme pri plačilu vadnine. 
 

8. Člen 
Člana, ki ne poravna vadnine do dvajsetega v mesecu se pozove, da znesek poravna do konca 
tekočega meseca. Če zneska ne poravna do konca meseca, se članu onemogoči treniranje in 
igranje tekem do plačila dolga. 
 
Član, ki prestopa v drugi klub, mora imeti ob izdaji izpisnice, vse obveznosti poravnane. 
 

9. Člen 
Ta pravilnik začne veljati na dan sprejema na seji Upravnega odbora in velja do preklica. 
 
 
 
Miren, 31. 8. 2022 
 
 
Predsednik ND Adria      Vodja nogometne šole ND Adria 
Erik Kovic       Valter Povšič 
 
 

 


