
Pogoji in način izvedbe treningov in izvajanja plačil Košarkarskega kluba Kamnik za sezono 2020/21 

Kamnik, 27. 7. 2020 

Na redni seji upravnega odbora (v nadaljevanju UO) Košarkarskega kluba Kamnik (v nadaljevanju KK 

Kamnik), dne 27. 7. 2020 so bili sprejeti sklepi o pogojih in načinih izvedbe treningov in plačil 

1. Pričetek, pogoji in način izvedbe treningov 

S treningi vseh selekcij se prične v avgustu 2020. Točni termini pričetkov treningov bodo določeni na 

podlagi zahtev in želja trenerjev in dostopnosti športnih objektov. O terminih bodo igralci in njihovi starši 

obveščeni preko elektronske pošte in objave na spletni strani www.kosarka-kamnik.si.  

Treningi se bodo izvajali v dvorani in na zunanjih igriščih.  

2. Vadnina in plačila 

Letna vadnina za mlajše ekipe je razdeljena na 10 mesečnih obrokov.   

Tabela 1: višina letne vadnine za posamezno ekipo 

U19  400 €/ letno 

U17 400 €/ letno 

U15 400 €/ letno 

U13 400 €/ letno 

U11 350 €/ letno 

U9 350 €/ letno 
 

Tabela 2: Zaporedje in okvirni termini izdaje mesečnih obrokov  

MESEC Del vadnine Treningi DA/NE 

September 2020 1/10 letne vadnine  DA 

Oktober 2020 1/10 letne vadnine DA 

November 2020 1/10 letne vadnine DA 

December 2020 1/10 letne vadnine DA 

Januar 2021 1/10 letne vadnine DA 

Februar 2021 1/10 letne vadnine DA 

Marec 2021 1/10 letne vadnine DA 

April 2021 1/10 letne vadnine DA 

Maj 2021 1/10 letne vadnine DA 

Junij 2021 1/10 letne vadnine DA (predvidoma do 18. 6. 2021) 

Julij 2021 0 NE 

Avgust 2021 0 DA (predvidoma od 16. 8. 2021) 
 

Račun v papirni obliki se dodatno zaračuna v višini 2,5 €  + DDV. Za vse, ki se ne boste prijavili na 

elektronski prejem računov (povezava na spletni strani www.kosarka-kamnik.si) bo dodatek zaračunan 

pri posameznem obroku. 

Zaradi realne možnosti drugega vala okužb s koronavirusom se višina letne vadnine lahko spremeni. 

Spremembe bodo upoštevane pri mesečnih obrokih. Višina letne vadnine  bo vezana na dejansko 

omogočene treninge in tekme in sicer po naslednjem ključu: 
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a. Izvedba manj kot ½ treningov  v tekočem mesecu pomeni zmanjšanje letne vadnine za 1/10 

višine (1 mesečni obrok). Dejansko izvedeni treningi se poračunajo v mesecu, ko se s treningi 

ponovno prične. 

Primer: 

V mesecu oktobru se zaradi koronavirusa (ali drugih dogodkov, na katere KK Kamnik nima vpliva) treningi končajo 12. 

10. 2020 (pred 15. 10. 2020). Treningi se nadaljujejo 17. 1. 2021. Letna vadnina se zniža za 30 %, zato se ne plačajo 

mesečni obroki za oktober, november in december 2020. Zaračuna se mesečni obrok za prvi mesec, ko se so bili treningi 

omogočeni (v tem primeru za januar 2021), 

 

b. Izvedba najmanj ½ treningov  v mesecu se zaračuna v višini celotnega obroka letne vadnine. 

Primer: 

V mesecu oktobru se zaradi koronavirusa (ali drugih dogodkov, na katere KK Kamnik nima vpliva) treningi končajo 17. 

10. 2020 (15. v mesecu ali kasneje). V oktobru se zaračuna mesečni obrok letne vadnine. 

 

3. Ostali pogoji 

Z vpisom otroka v KK Kamnik se zavezujete, da boste poravnali vse obveznosti do kluba:  

a. Plačilo vseh obrokov letne članarine (ne glede na morebitno odsotnost ali vašo oz. otrokovo 

enostransko odločitev o prenehanju treniranja oziroma izpisa iz kluba), razen v primerih, ki so 

omenjeni pod točko plačila 

b. Plačilo članarine za tekoče leto.  

c. Plačilo morebitnih dodatnih stroškov (dodatni prevozi, kampi, priprave, turnirji, klubski material 

in druge stvari, ki ste jih naročili ali na katerega ste otroka prijavili). 

Višina vadnine je neodvisna od števila treningov, na katere bo otrok prihajal, razen v primeru prekinitve 

treningov s strani KK Kamnik.  

4. Zagotavljanje izvajanja priporočil NIJZ 

a. Ves čas se bo od igralcev in drugih udeležencev zahtevalo izvajanje priporočil in ukrepov NIJZ. 

b. Izpolniti boste morali izjavo o zdravstvenem stanju otroka ob vključitvi in sporočanju podatkov o 

spremembah v zdravstvenem stanju. 

c. KK Kamnik bo omogočil vsa potrebna razkužila in drug potreben material za nemoten trening. 

d. Posamezne ekipe bodo morale rekvizite nositi s seboj, da se prepreči navzkrižna kontaminacija. 

V upanju, da razumete, da smo se znašli v popolnoma novi realnosti in, da boste sklepe UO razumeli kot 

nujne za zagotavljanje obstoja KK Kamnik, vas vse lepo pozdravljam. 

 

Sklepi začnejo veljati 1. 9. 2020 
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David Šućur, predsednik Košarkarskega kluba Kamnik 


