
PRAVILNIK O VADNINI IN ČLANARINI V NK KRANJ 
 
1. 
 
Vadnina je obvezna za vse člane ekip od U7 do U19, ki želijo trenirati po programu NK KRANJ, za kakovosten 
razvoj igralcev. Vadnina je namenjena zlasti plačilu vaditeljev in trenerjev ter osnovnih stroškov kluba. 
 
a.) plačujejo jo vsi igralci, registrirani in neregistrirani 
 
b.) plačila je lahko delno oproščen igralec, ki izpolni predpisan obrazec za delno oprostitev in sicer: 
 

- Za dva ali več članov iste družine se vadnina plačuje za 1 (enega) člana v celoti, vsak naslednji član iste 
družine pa plačuje vadnino polovično 

- Član, ki je oddaljen od sedeža kluba več kot 15 km: oprostitev 50% vadnine 
- Opravičena odsotnost na več kot polovici treningov v mesecu zaradi daljše bolezni oziroma težje 

poškodbe: oprostitev 50% vadnine 
- Opravičena odsotnost s treningov več kot mesec zaradi daljše bolezni oziroma težje poškodbe: 

oprostitev vadnine 
- Slab finančni položaj – brezposelnost: popust določa komisija določena s strani IO NK 

 
Za vse zgoraj navedene primere je obvezno potrebno vložiti vlogo na predpisanem obrazcu. Vloge, posredovane 
do 25. V mesecu, bodo obravnavane in upoštevane v naslednjem mesecu. Vloge za nazaj se praviloma ne 
obravnavajo, izjemoma jih določi IO NK. 
 
c.) avtomatične oprostitve plačila vadnine NI, ne glede na to, kolikokrat igralec igra ali trenira 
 
2. 

 
Letna vadnina za treniranje v ekipah NK KRANJ znaša 385,00 EUR za ekipo U9 in 440,00 EUR-€ za ekipe od U-10 
do U19, ki se jo plačuje v mesečnih obrokih po 35,00 EUR (U-9) in 40,-€ (od U10 do U19 ). Za skupino U8 znaša 
vadnina 25,00 EUR/mes. 
 
Višina vadnine ni vezana na število treningov in tekmovanj mesečno, ampak je pavšalni znesek razdeljen na 11 
mesecev, ki na koncu pokrije del letnih skupnih stroškov. Vsled tega je vadnina skozi leto, ne glede na 
intenzivnost, enaka (samo v mesecu juniju in juliju se vadnina ne plača). 
 
Pri enkratnem plačilu vadnine veljajo naslednji popusti: 

- Plačilo vadnine polovične letne obveznosti vnaprej – 5%  
- Plačilo vadnine celotne letne obveznosti vnaprej     – 10% 

 
Višino vadnine pred vsako tekmovalno sezono določi in potrjuje IO NK Kranj. 
 
3. 

 
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 20. 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 kluba. Ko je obveznost poravnana IO kluba odloči o ponovni 
vključitvi igralca nazaj v delo ekipe. 
 
4. 

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



5. 

 
Način plačila vadnine določi NK KRANJ (gotovina-potrdilo) in je v principu enak za vse obveznike plačila, obstaja 
pa možnost dogovora, v kolikor to staršem pomeni lažjo obliko izpolnjevanja obveznosti. 

 
 
ČLANARINA 
 

1. 
 
Članarina se plača 1x letno in sicer do 31. januarja za tekoče leto. V kolikor se igralec včlani med letom se 
članarina plača ob vpisu v Nogometni klub. Višina članarine za igralce znaša 20.-€, za vse ostale podporne člane 
pa 30.-€. 
 
2. 

 
Klubsko članarino plačujejo vsi člani kluba, ki sodelujejo v procesu vadbe in tekmovanj. 
 
Podporni člani so vsi ljubitelji nogometa, ki niso aktivno vključeni v delo kluba. 
 
Višina članarine oziroma prispevka, ki je del sredstev za delo in razvoj kluba je lahko tudi višji, glede na 
odločitev posameznika-podpornega člana kluba 
 
3. 

 
Višino letne članarine za člane, ki sodelujejo v procesu vadbe in tekmovanj, aktivne člane in podporne člane s 
sklepom določi Upravni odbor kluba 
 
4. 
 
Če član kluba ne poravna obveznosti iz naslova članarine do 28. Februarja, se mu vroči opomin in podaljša rok 
plačila do 31. Marca. Če tudi do drugega roka ne poravna obveznosti ga IO NK s sklepom IO NK črta iz članstva. 

 

 

 

Sprejeto s sklepom Izvršnega odbora NK Kranj dne 26.02. 2017 

IO NK KRANJ 


