
SPLOŠNI POGOJI ZA SODELOVANJE V PROGRAMIH SMUČARSKEGA KLUBA RADOVLJICA VELJA OD 

15. 5. 2018 in posodobljeno 30.11.2021  

1. SPLOŠNO  

Splošni pogoji programov v izvedbi Smučarskega kluba Radovljica (v nadaljevanju SK Radovljica ) 

določajo pravice in obveznosti posameznikov, ki se odločijo za sodelovanje v programih SK Radovljica 

(v nadaljevanju: člani) in Smučarskega kluba Radovljica, Ulica Staneta Žagarja 2 B, 4240 Radovljica.  

2. PRIJAVA V PROGRAM IN POGOJI ČLANSTVA  

V programe SK Radovljica lahko pristopi vsaka fizična oseba, ki ima stalno ali začasno prebivališče v 

Republiki Sloveniji. Za članstvo v klubu in programih SK Radovljica je potrebno pravilno izpolniti 

prijavnico in jo v originalu predati vodji programa ali poslati na naslov: Smučarski kluba Radovljica, 

Ulica Staneta Žagarja 2 B, 4240 Radovljica. 

 3. PRENEHANJE ČLANSTVA IN OBVEŠČANJE: 

SK Radovljica lahko člana izključi iz programa, če mu ne posreduje pravih podatkov ali po presoji 

trenerjev in učiteljev. V tem primeru bo SK Radovljica člana pisno obvestil o svoji odločitvi s 

priporočenim pismom. Vsak član lahko kadarkoli izstopi iz programa tako, da svojo odločitev sporoči 

na naslov Smučarski kluba Radovljica, Ulica Staneta Žagarja 2 B, 4240 Radovljica, ali na elektronski 

naslov info@radski.si Preklic članstva pomeni preklic vseh oblik obveščanja. Pravica sodelovanja v 

programih preneha v trenutku preklica članstva. SK Radovljica registrira prenehanje članstva oziroma 

želeno spremembo načina obveščanja in o tem obvesti člana v roku 15 (petnajstih) dni po prejemu 

obvestila. 

 4. UKINITEV PROGRAMA IN SPREMEMBA SPLOŠNIH POGOJEV 

 SK Radovljica si pridržuje pravico do ukinitve kateregakoli programa in/ali spremembe ter dopolnitve 

teh Splošnih pogojev. O ukinitvi programa ali spremembi Splošnih pogojev je dolžan seznaniti člane 

programa pisno na način, ki ga je član označil na pristopni izjavi kot želeni način obveščanja. V 

primeru, da član na pristopni izjavi ni označil nobenega načina obveščanja, se šteje, da je o 

spremembi Splošnih pogojev obveščen po preteku 8 dni od objave spremenjenih Splošnih pogojev na 

spletnem mestu www.radski.si. Če se član s spremembo ne strinja, ima pravico do izstopa iz kluba ali 

programa skladno s 3.členom teh Splošnih pogojev.  

5. KONČNE DOLOČBE Ti Splošni pogoji so v tiskani obliki sestavni del pristopne izjave. V elektronski 

obliki so dostopni na spletni strani www.radski.si. Morebitne spore med članom kluba in SK 

Radovljica se rešuje sporazumno. Če na takšen način stranke ne bi uspele, bo spore reševalo 

pristojno sodišče v Republiki Sloveniji 

http://www.radski.si/
http://www.radski.si/

