
	
CENIK ZA SEZONO 2015/16 Oznaka: ŠDT-CEN-1 

Velja od: 01.09.2015 
 
 

 

Stran 1 od 2 

VADBA ZA ODRASLE 
PLAČILO 

I. obrok (do 15. oktobra)	 II. obrok (do 15. Januarja) 

(1x tedensko):   

članice 95 € 85 € 

študentke, dijakinje, upokojenke 85 € 75 € 

(2x tedensko):   

članice 130 € 120 € 

študentke, dijakinje, upokojenke 120 € 110 € 

(3x tedensko):   

članice 150 € 140 € 

študentke, dijakinje, upokojenke 140 € 130 € 

(4x tedensko):   

članice 180 € 170 € 

študentke, dijakinje, upokojenke 160 € 150 € 

Opomba:Pri plačilu I.obroka je v ceni upoštevana letna članarina za sezono 2015/2016 

 

Udeležba na uri VADBE ZA ODRASLE brez plačanega I.obroka ali II.obroka in letne članarine znaša 12 € /ura . 
(Vadba možna samo če ni dovolj udeležencev). 

 

 

TELOVADBA OTROCI PLAČILO 

Vadba Mesec	 Letna članarina 1.Semester* 2.Semester* 

1X na teden 60 min 40 € 10 € 110 € 100 € 

2X na teden 60 min 50 € 10 € 130 € 120 € 

*prvi semester traja od 14. septembra 2015 do 24. januarja 2016 

*drugi semester traja od 25. januarja 2016 do 25. maja 2016 

V vsakem semestru je 18 tednov od katerih sta dva tedna šolskih počitnic ( 16 delovnih tednov=4 meseci). 

 

 

BALINANJE 
SEZONA 

30 € 

 

 

NAJEMNINA DVORAN  
velika dvorana mala dvorana in 

dvorana v II. nadst. 
25 € /ura* 20 € /ura* 
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Stran 2 od 2 

 

SAUNA 30 €/ura 

 

 

NAJEMNINA PROSTORA ZA 
PIKNIK 

Člani društva ostali. 

50 €  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 2015/2016 v višini 10 € je potrebno poravnati pri vpisu v program . 

 

Zaradi neplačil v preteklih sezonah se mora  vpis v program plačati ( najem telovadnice )  do 15. oktobra 
oz. 15. januarja. 

 

 

 Športni pozdrav!  
V Ljubljani,avgust 2015  Športno društvo Trnovo 
  Izvršni odbor 
 


