
SPLOŠNI POGOJI IZPOLNEJVANJA FINANČNIH OBVEZNOSTI DO ŠPORTNEGA DRUŠTVA 

JUDO KLUB SOKOL 

 

Splošno 

Ti splošni pogoji podrobneje določajo finančne obveznosti članov društva, ki so opredeljene v 10. členu 

Statuta Judo kluba Sokol in veljajo za vse člane in druge uporabnike storitev Judo kluba Sokol. 

 

Članarina in vadnina 

Letno članarino plača član društva v enkratnem znesku na podlagi računa. Člani, ki so vključeni v 

program vadbe plačajo članarino skupaj z vadnino.  

Vadba je omogočena vsem članom Judo kluba Sokol, ki podpišejo pristopno izjavo oziroma podpisano 

izjavo o pristopu k programu vadbe. Vadnina za celo leto programa vadbe se plača v enkratnem znesku 

na podlagi izstavljenega računa, lahko pa se plačuje tudi mesečno v 10. obrokih.  

Cena vadbe se ne spremeni, če vadeči obiskuje vadbo le 1x tedensko oziroma v manjšem obsegu, kot 

je obseg programa v katerega je vadeči vključen (večja zahtevnost dela trenerja pri podajanju znanja 

juda). 

Zamudne obresti neplačil, se zaračunavajo v skladu z veljavno zakonodajo. 

V primeru obiska dveh ožjih družinskih članov v katerikoli skupini kluba, se vsakemu obračuna popust 

v višini 10 odstotkov.  

 

Odstop od programa vadbe 

Odstop od programa vadbe je možen samo na podlagi izjave v pisni obliki, ki se jo pošlje na 

info@judoklubsokol.si. V primeru enkratnega plačila vadnine navedena izjava služi kot zahtevek za 

vračilo preplačila.  

Vadba poteka celotno šolsko leto – od 1. septembra do 30.junija. V programih perspektivnega in 

tekmovalnega športa traja do 31. avgusta. V času državnih praznikov in šolskih počitnic vadbe ni, razen 

za skupine perspektivnega in tekmovalnega športa.  

Letne članarine se v primeru odstopa od programa vadbe ne vrača.  

V primeru plačane vadnine v enkratnem znesku, se v primeru odstopa od programa vadbe: 

- do vključno 5. novembra vrne 70 % vplačane vadnine 

- od vključno 6. novembra do vključno 5. februarja vrne 40 % vplačane vadnine 

- po 5. februarju se vplačana vadnina ne vrne.  

V primeru mesečnega plačevanja vadnine, se v primeru dostopa od programa vadbe: 

- do vključno 5. novembra zaračuna vadnina za september in oktober 

- od vključno 6. novembra zaračuna vadnina za septeber, oktober, november, december in januar 

- po 5. februarju se zaračuna vadnina za celotno sezono 

 

Odsotnost na vadbah 

V primeru plačane vadnine v enkratnem znesku plačnik kljub morebitni odsotnosti na vadbah iz 

kakršnikoli razlogov ni upravičen do kakršnihkoli povračil iz naslova že plačane vadnine.  
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V primeru mesečnega plačevanja vadnine je v primeru bolezni ali poškodbe, ki traja dlje od dveh tednov, 

vadeči upravičen do znižanja zneska vadnine za naslednji mesec. V tem primeru se vadečemu zniža 

znesek vadnine za naslednji mesec procentualno glede na trajanje odsotnosti v tekočem mesecu, toda 

izključno na podalgi pravočasno dostavljenega zdravniškega opravičila: 

- pri več kot 2-tedesnki upravičeni odsotnosti se v naslednjem mesecu obračuna 60 % vadnine 

- pri več kot 3-tedesnki upravičeni odsotnosti se v naslednjem mesecu obračuna 40 % vadnine 

- pri več kot 4-tedesnki upravičeni odsotnosti se v naslednjem mesecu obračuna 20 % vadnine. 

V primeru, da je sezona vadbe končana in se zato vadnin za tekočo sezono ne zaračunava več, znižanje 

zneska vadnine v naslednjem mesecu ni mogoče in zato vadeči ni upravičen do naslova odsotnosti. 

 

Odpoved vadb 

Letne članarine se v primeru odpovedi vadb iz kakršnihkoli razlogov ne vrača. 

V primeru odpovedi vadb s strani kluba, ki niso povezane z višjo silo (ki je nepričakovan in nenaden ter 

se mu ob splošni skrbnosti ni moč izogniti ali odvrniti, je plačnih upravičen do 100 % že plačanih vadnin 

za obdobje, ko vadbe ni bilo možno izvajati na strani kluba.  

V primeru odpovedi zaradi višje sile je vadeči upravičen do 70 % povrnitve že plačanih vadnin za 

obdobje, ko vadbe ni bilo možno izvajati na strani kluba. 

 

Ljubljana, 1. 8. 2022 

                                                                                                           Judo klub Sokol 

 

 

 

  



CENIK 

 

 

- vpisnina....................................................................................................... 15,00 EUR/enkratno 

- izpisnina ...................................................................................................... 15,00 EUR/enkratno 

- Članarina .................................................................................................... 50,00 EUR/letno 

- Vadnina B skupina CICIBANI, IJ2, IJ3, SN KATA .................................... 350,00 EUR/letno 

- Vadnina C skupina ČLANI, REKREACIJA, IJ1, KATA ............................. 400,00 EUR/leto 

- Vadnina D skupina TEKMOVALCI 1 ........................................................ 450,00 EUR/leto 

- Vadnina E skupina TEKMOVALCI 2, TEKMOVALCI 3 ............................ 550,00 EUR/leto 

- Individualni trening ..................................................................................... 50,00 EUR/šolsko uro 

- Dodatni trening skupinsko ........................................................................... 7,00 EUR/šolsko uro 

 

 

 

 


