
UO HK CELJE  v skladu z 32.členom STATUTA Hokejskega kluba Celje 

 

sprejema  

                                                              PRAVILNIK 

                                         O ČLANARINI IN VADNINI HK CELJE 

 

                                                               1.člen 

S tem pravilnikom se podrobneje določijo postopki in področja delovanja HK Celje. 

                                                               2.člen 

Za razlago in pravilno uporabo določb tega pravilnika skrbi upravni odbor HK Celje. 

                                                              3.člen 

Pravilnik velja do preklica. 

                                                              4.člen 
Članarina 

Članarina je obvezna in enotna za vsakega člana društva. 
Letna članarina znaša 20,00 eur in velja za obdobje od 1.9. tekočega leta do 31.8. 
prihodnjega leta. 

Član kluba lahko postane vsak,ki izpolni Pristopno izjavo in plača članarino.Članstvo potrjuje 
in evidentira UO HK Celje na redni seji. 

                                                              5.člen 

Vadnina 

Vadnina je obvezna za vse, ki želijo trenirati po programu društva HK Celje. 
Vadnina za otroka se plačuje do rednega igranja za člansko moštvo oz. ko otrok ne igra več 
za mlajše selekcije U19,U17. 

Višina letne vadnine ni vezana na število treningov in tekmovanj mesečno, ampak je pavšalni 
znesek razdeljen na 12 mesecev, ki na koncu pokrije del letnih skupnih stroškov. Vsled tega 
je vadnina skozi leto, ne glede na intenzivnost enaka. 
 
Za otroke do vključno izhodnega letnika U10 je vadnina 600,00 eur za sezono in se plača v 
12 obrokih ter je enaka za vse vadeče otroke.Sezona traja od 1.septembra tekočega leta do 
31.avgusta prihodnjega leta. 
Za otroke in mladostnike do  vključno izhodnega letnika U19 je vadnina 1200,00 eur za 
sezono in se plača v 12 obrokih ter je enaka za vse vadeče otroke. Sezona traja od 
1.septembra tekočega leta do 31.avgusta prihodnjega leta. 

 
Za drugega otroka v klubu se plačuje polovična vadnina. 

 
V primeru odsotnosti otroka na treningu zaradi bolezni ali poškodbe(zdravniško potrdilo)več 



kot 14 dni se plača polovica mesečnega obroka vadnine. 
Če vadnino otroka plačuje podjetje-donator se znesek vadnine poveča za 30 odstotkov. 

Zaradi slabega finančnega položaja družine lahko UO ob  predloženih dokazilih CSD  
izjemoma posameznika delno ali v celoti opraviči plačila vadnine. 

Starši lahko po dogovoru z UO za zmanjšanje vadnine opravljajo dela v klubu,toda največ do  

50% zmanjšanja vadnine. 

Igralcem in vadečimi,ki na treninge oz. tekme prihajajo iz kraja,ki je oddaljen več kot 50 km 
od Celja se prizna 30% popust pri plačilu vadnine. 

 
Tehnični vodje opravljajo svoje delo prostovoljno in niso upravičeni do zmanjšanja vadnine 
za otroka. 

 
V primeru neplačila vadnine za sezono se proti neplačniku sproži izvršilni  postopek. 

 

 Celje, 23.8.2022                                                                                UO HK Celje 

                                                            

 


