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VADBA ZA ODRASLE 
PLAČILO 

I. obrok (do 12. oktobra) II. obrok (do 11. januarja) 
(1x tedensko):   
članice 110 € 100 € 
študentke, dijakinje, upokojenke 100 € 90 € 

(2x tedensko):   
članice 140 € 130 € 
študentke, dijakinje, upokojenke 130 € 120 € 

(3x tedensko):   
članice 160 € 150 € 
študentke, dijakinje, upokojenke 150 € 140 € 

(4x tedensko):   
članice 190 € 180 € 
študentke, dijakinje, upokojenke 170 € 160 € 

Opomba:Pri plačilu I.obroka je v ceni upoštevana letna članarina za sezono 2018/2019 
 

ŠPORTNA ŠOLA - otroci PLAČILO 

Vadba Mesec Letna članarina 1.Semester* 2.Semester* 
1X na teden 60 min 20 € 300 € 150 € 150 € 
2X na teden 60 min 30 € 200 € 100 € 100 € 

*Športna šola se odvija po šolskem urniku (med šolskimi počitnicami vadb ni). 

**Nudimo popust v višini 50€ na drugega in vsakega naslednjega otroka v družini.  

 

BALINANJE 
SEZONA 

30 € 

 

NAJEMNINA DVORAN  
velika dvorana mala dvorana in 

dvorana v II. nadst. 

25 € /ura* 20 € /ura* 

 

SAVNA  IR 
(največ 2 osebi) 

Finska + IR 
(največ 6 oseb) 

cena najema za samo eno 
osebo 5 €/ura 10 €/ura 
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cena najema za dve osebi 8 €/ura / 

cena najema na osebo / 5 €/ura 

 

 

NAJEMNINA PROSTORA ZA 
PIKNIK 

Člani društva ostali. 

70 €  90 €  

 

Cene so  brez DDV. 

* najem dvorane za celo sezono se plača v naprej za 5 mesecev (sept - jan; jan - junij) 

* najem dvoran se plača za en mesec v naprej. 

 
Opomba:Letno članarino za sezono 2018/2019 v višini 10 € je potrebno poravnati pri vpisu v program. 
 

Zaradi neplačil v preteklih sezonah se mora vpis v program plačati ( najem telovadnice )  do 12. oktobra 
oz. 11. januarja. 

 

 

 Športni pozdrav!  
V Ljubljani, avgust 2018  Športno društvo Trnovo 
  Izvršni odbor 

 


