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CENIK 

 

KLUBSKI PROGRAMI PLAVALNEGA KLUBA VELENJE 

STAREJŠE KATEGORIJE* (fantje letniki 2009 in starejši ter deklice letnik 2010 in starejše)…………..60 €/mesec 

KATEGORIJA MLAJŠI DEČKI / MLAJŠE DEKLICE*………………………………………………………..50 €/mesec 

MLAJŠA PREDTEKMOVALNA SKUPINA……………..……………………………………………………..40 €/mesec 

PRISPEVEK ZA TEKMOVANJA (plača se za vsa tekmovanja, razen za tekmovanja v Velenju)……....10 €/tekmo 
*tekmovalne skupine 

 

ŠOLA PLAVANJA (udeležba možna vsak delovni dan)…………………………………………………….30 €/mesec 

PLAVANJE ZA ZDRAVJE (udeležba možna vsak delovni dan)……………………………………………30 €/mesec 

MINI ŠOLA PLAVANJA KROKODILČKI (poteka 2 x tedensko v predhodno izbranih terminih)………..25 €/mesec 

ČLANARINA (plača se enkrat letno)…………………………………………………………………………..20 €/leto 

KODIRANA ZAPESTNICA (položi se varščina)……………………………………………………………...20 € 

Drugi otrok (brat ali sestra) ima pri plačilu vadnine od 10 € do 25 € popusta, za tretjega otroka-plavalca mesečne 
vadnine ne plačate. 

 

PLAVALNI TEČAJI (plačati je potrebno tudi vstop na bazen) 

PLAVALNI TEČAJ PINGVINČKI (poteka 2 x tedensko v predhodno izbranih terminih)…………………35 €/tečaj 
 

1 x VSTOP NA BAZEN…………………………………………………………………………………………..3,5 €/vstop 
(v kolikor je vaš otrok član športnega društva Premogovnika Velenje ali Gorenja (ima svojo kartico) boste lahko koristili 50 % popust pri 
nakupu vstopnice za bazen) 

 
10 x VSTOP NA BAZEN…………………………………………………………………………………………30 € 
 
INDIVIDUALNE URE PLAVANJA………………………………………………………………………………14 €/uro 
(v primeru, da individualno uro obiskujeta dva otroka plačate 24 €/uro) 

 

Svoje mesečne obveznosti poravnajte prosim osebno v klubski pisarni od 01. do 10. v mesecu za prejšnji mesec 
(torej za mesec september plačate svoje obveznosti od 1. do 10. oktobra - v času uradnih ur klubske pisarne od 
17.15 do 18.15 od ponedeljka do četrtka), lahko pa denar nakažete tudi na klubski TRR: SI56 6100 0001 2290 
732 odprt pri Delavski hranilnici d.d. 

 

Velenje, september 2021                                                                                                                  Marko Primožič, 
predsednik kluba 
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