
S K L E P  
o plačevanju članarine in vadnine za člane KD Nova Gorica mladi   

v košarkarski sezoni 2020/2021 

 

Upravni odbor je na seji dne 03. 08. 2020 v skladu s Pravilnikom o plačevanju članarine in vadnine 
določil višino članarine in vadnine za sezono 2020/21 (košarkarsko obdobje od 1. 9. 2020 do 31. 8. 
2021): 

 

Znesek članarine za člane KD Nova Gorica mladi: 50 EUR   

 

Polna vadnina po ceniku za igralce, vključene v program Mladinska šola v sezoni 2020/21: 

 letna polna vadnina za ekipo U11: 700 EUR 

 letna polna vadnina za ekipo U13: 800 EUR 

 letna polna vadnina za ekipo U15: 1.100 EUR 

 letna polna vadnina za ekipo U17: 1.100 EUR 

 letna polna vadnina za ekipo U19: 1.100 EUR 

 

Skladno s 8. členom Pravilnika o plačevanju članarine in vadnine v Košarkarskem društvu Nova Gorica 
mladi bo društvo zagotovilo 50% vadnine iz drugih virov. Skladno s tem znaša: 

 

Subvencionirana vadnina za igralce, vključene v program Mladinska šola v sezoni 2020/21: 

 letna subvencionirana vadnina za ekipo U11: 350 EUR 

 letna subvencionirana vadnina za ekipo U13: 400 EUR 

 letna subvencionirana vadnina za ekipo U15: 550 EUR 

 letna subvencionirana vadnina za ekipo U17: 550 EUR 

 letna subvencionirana vadnina za ekipo U19: 550 EUR 

 

Način plačila subvencionirane vadnine: 

 10 mesečnih obrokov subvencionirane vadnine za ekipo U11: 35 EUR 

 10 mesečnih obrokov subvencionirane vadnine za ekipo U13: 40 EUR 

 11 mesečnih obrokov subvencionirane vadnine za ekipe U15, U17, U19: 50 EUR 

 

 

 

 



Stroški opomina za neporavnano članarino ali vadnino:  

 1. opomin: 2 EUR  

 2. opomin: 5 EUR 

 

 

V skladu s 7. členom Pravilnika o plačevanju članarine in vadnine se določi polna vadnina, 
subvencionirana vadnina ter dodatne ugodnosti in pomoči za člane: 

 za dva člana iz iste družine: 50 % popust za mlajšega igralca; 

 za tri člane iz iste družine: 50 % popust za drugega igralca, 100 % popust za tretjega igralca; 

 upravičena odsotnost na več kot polovici treningov ali tekem in je trener o vzroku izostanka 
predhodno obveščen: do 50% popusta od polnega mesečnega obroka vadnine;   

 opravičena odsotnost s treningov ali tekem zaradi hujše bolezni ali hujše poškodbe pridobljene 
na treningu ali tekmi društva (v obeh primerih mora igralec društvu dostaviti ustrezno 
zdravniško dokumentacijo): 100% popust; 

 igralci iz socialno ogroženih družin: višina mesečnega obroka se določi po posebni obravnavi 
upravnega odbora. 

V primeru odsotnosti igralca s treningov ali tekem, ne glede na razlog, in neobveščenosti trenerja o 
odsotnosti, se za tekoči mesec plača vadnina v celotnem znesku. 

 

Posamezne ugodnosti se med seboj ne seštevajo. Za posameznega igralca se vedno izbere najugodnejša 
možnost. 

 

 

Poseben status lahko uveljavljajo igralci naslednjih kategorij: 

 igralci Mladinske šole člani reprezentančne selekcije na uradnem tekmovanju: vadnino v celoti 
subvencionira društvo. 

V primeru uveljavljanja oprostitve vadnine zaradi posebnega statusa društvo s članom sklene 
sporazum, kjer se določijo medsebojne pravice in dolžnosti. 

 

Za uveljavitev znižanega obroka vadnine morajo starši oz. zakoniti zastopniki igralcev vložiti vlogo na 
predpisanem obrazcu, ki je dostopen v spletnem portalu KDNGmladi http://kdng.spletni-portal.si/ in 
na spletni strani https://www.kdng-mladi.si/dokumenti/. 

Vloge, posredovane do 28. dne v mesecu, bodo obravnavane in upoštevane v naslednjem mesecu. 
Vlogo za znižanje vadnine je mogoče vložiti praviloma največ za en mesec nazaj. Pomanjkljive in 
neutemljene in vloge igralcev z neporavnanimi obveznostmi bodo zavrnjene. 

 

Ta sklep velja za tekmovalno sezono 2020/21, uporablja pa se od 1. 9. 2020 do 31. 8. 2021. 

 

Nova Gorica, 03. 08. 2020 
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