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CENIKI PROGRAMOV V SEZONI 2017/2018 

Vadba poteka: 

o Mladinke:   od 16.08.2017 do 30.06.2018 z zaključkom na Eurofestu (julij) 

o Kadetinje in st. deklice: od 16.08.2017 do 30.06.2018 z zaključkom na Eurofestu (julij) 

o Mlajše deklice:   od 04.09.2017 do 30.06.2018 z zaključkom na Eurofestu (julij) 

 

VADNINA Mesečna Polletna ** Letna ** 

 
Mlajše deklice B- letnik 2006 in mlajše 
Treningi 3x tedensko, ligaški sistem tekmovanje 

 

30 €  
10 mesecev 

135 € 270 € 

Mlajše deklice A- letnik 2005 
Treningi 3x tedensko, ligaški sistem tekmovanje 

 

30 €  
10 mesecev 

135 € 270 € 

Starejše deklice B- letnik 2003 in 2004 
Treningi 4x tedensko, ligaški sistem tekmovanje 

 

35 €  
10 mesecev 

(avgust 2017: 20€) 

175 € 335 € 

Kadetinje- letnik 2001 in 2002 
Treningi 4x tedensko, ligaški sistem tekmovanje 

 

35 €  
10 mesecev 

(avgust 2017: 20€) 

175 € 335 € 

Mladinke- letnik 1998, 1999, 2000 
Treningi 5x tedensko, ligaški sistem tekmovanje 

 

20 €  
10 mesecev 

(avgust 2017: 10€) 

90 € 180 € 

 
**Opombe: Celoletna ali polletna vadnina je vplačljiva le do konca septembra 2017 (polletna: konec septembra 

prvi del, konec januarja drugi del); v primeru prenehanja treniranja se celoletne ali polletne vadnine NE vrača. 

 

LETNA ČLANARINA za leto 2017* za bodoče in sedanje člane: 30,- € 
*Opombe: se poravna 1x letno tekom leta do 30.04.2018; novi člani podpišejo pristopno izjavo k članstvu. 

 

 

POGOJI VADBE: 

Vadba poteka celotno šolsko leto in je plačljiva. Zaključek vadbe je udeležba na mednarodnem turnirju 

Eurofest v začetku meseca julija. 

 

V času državnih praznikov in šolski počitnic vadbe poteka po dogovoru s trenerjem. 

 

Vadnino poravnajo vadeči za tekoči mesec vadbe do najkasneje 18. v mesecu na  

➢ TRR SI56 0510 0801 2574 005 (ABANKA d.d.) 

 
Vadnina se NE zaračuna SAMO v primeru, če vadeči ne obiskuje vadbe (npr. dolgotrajnejša 

bolezen, poškodba ali prenehanje vadbe) in to, najkasneje do 10. v tekočem mesecu , sporoči trenerju 

in na elektronski naslov zurd.koper@gmail.com.  
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Vadnina se zaračuna v vrednosti 20 €, če je bila igralka več kot tri tedne odsotna zaradi opravičenih 

razlogov (poškodba, bolezen). V kolikor je bila igralka vsaj 3x v mesecu prisotna na vadbi, se vadnina 

obračuna po ceniku.  

 

Cena vadbe se ne spremeni, če igralka obiskuje vadbo le 1x tedensko, saj je s tem večja zahtevnost 

dela trenerja pri podajanju rokometnega znanja. 

 

Zamudne obresti neplačil se zaračunajo v skladu z veljavno zakonodajo. 

 

V primeru nezmožnosti plačevanja vadnine se nemudoma obrnite na trenerja, predsednika ali preko 

klubskega e-mail naslova na upravo društva.  

 

V primeru, da v društvu trenirata vsaj dva ožja družinska člana (sestri) v katerikoli selekciji kluba, se 

vadnina zniža.  

 

NAČIN PLAČILA VADNINE/ČLANARINE: 

 

Na podlagi veljavne slovenske zakonodaje je potrebno plačila vadnine in članarine izvršiti na TRR 

društva, ki je objavljen zgoraj. 

 

Pod namen vpišite prosim mesec, za katerega plačujete in pa ime rokometašice, za katero plačujete. 

Za dodatna pojasnila se obrnite na predsednika Sašo Munda (041-315-679) ali Evo Zorko  

(040-165-511). 
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