
 

Splošni pogoji poslovanja 
 

 

PRIJAVA NA TEČAJ  

Tečajnik se lahko prijavi na tečaj preko spletnega obrazca, preko elektronske pošte, 

po telefonu ali osebno v pisarni Higeje d.o.o., Ptujska ulica 19, Ljubljana (v 

nadaljevanju šola).  

Prijavo na tečaj upoštevamo šele takrat, ko tečajnik poravna prijavnino.  

S prijavo na tečaj se tečajnik strinja s splošnimi in plačilnimi pogoji. 

 

PLAČEVANJE TEČAJA IN POPUSTI 

1. Plačilo prijavnine 

Tečajnik rezervira svoje mesto na tečaju s plačilom prijavnine. Prijavnino je treba 

poravnati do roka prijave oz. do zasedbe mest. 

Prijavnina za tečaj znaša 100 €, razen za tečaje tuina kitajske masaže, 

refleksoterapije in Bownove terapije, kjer prijavnina znaša 150 €.  

Prijavnina se šteje v ceno tečaja in se poravna na transakcijski račun šole št. 03135-

1000024735. 

2. Plačilo tečajnine 

Po plačilu prijavnine se preostali znesek (tečajnina) poravna najkasneje 2 dni pred 

začetkom tečaja, razen za tečaje tuina kitajske masaže, refleksoterapije in Bownove 

terapije, kjer je možno plačevanje po obrokih po predračunu.  

Za tečaje, dražje od 350 €, je možno pred začetkom tečaja skleniti individualno 

pogodbo o obročnem plačevanju.  

Zneski se lahko poravnajo na transakcijski račun ali gotovinsko ob prihodu na tečaj. 



3. Popusti 

Popust priznamo brezposelnim, študentom, upokojencem, invalidom in družinskim 

članom. Za uveljavitev popusta je potrebno predložiti dokazilo o statusu, brez 

dokazila se plača polna cena. 

Za ostale popuste, ki jih imajo tečajniki, ki so se že udeležili naših tečajev, ni 

potrebno dostavljati nobenih dokazil.  

 
Zneski so v € in vključujejo 22% DDV. 

 

ODPOVED TEČAJA 

Tečajniku, ki je rezerviral svoje mesto na tečaju s vplačilom, se v primeru 

neudeležbe na tečaju prijavnina ne vrne.   

Vendar lahko tečajnik, ki se izbranega tečaja iz osebnih razlogov ne more udeležiti, 

uporabi vplačano prijavnino kadarkoli za katerikoli tečaj, če nas o neudeležbi 

obvesti najkasneje 3 dni pred začetkom tečaja, v primeru bolezni (dokazuje z 

zdravniškim potrdilom) pa najkasneje 1 dan pred začetkom tečaja. Odpoved mora 

biti pisna (po e-mailu ali pošti)! 

V primeru odpovedi tečaja s strani šole zaradi nezadostnega števila prijav, se 

tečajniku vrne vplačani znesek v celoti oz. se mu ponudi prepis v drugi tečaj. 

 

SPREMEMBA PRIČETKA TEČAJA 

Šola si pridržuje pravico prestaviti pričetek tečaja iz objektivnih razlogov. 

 

VARSTVO OSEBNIH PODATKOV 

S prijavo na tečaj udeleženec tečaja dovoljuje šoli, da njegove osebne podatke 

shranjuje, upravlja z njimi in jih uporablja: 

 z namenom izpolnjevanja ali uveljavljanja pravic iz pogodbenega razmerja, 

 za potrebe priprave in izvedbe dejavnosti šole, 

 za namene trženja dejavnosti šole, 

 vodenje registra udeležencev tečaja, 

 izdaje certifikata, 

 obveščanje o aktualnih terminih izobraževanja. 



Tečajnikovi podatki so varovani v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov, 

pripadajo pa mu tudi vse pravice po Zakonu o varstvu potrošnikov. 

Šola pošilja po e-pošti svojim tečajnikom obvestila in promocijski material. Če 

tečajnik ne želi prejemati promocijskega materiala, nas mora o tem obvestiti pisno 

ali po elektronski pošti. 

ODGOVORNOST TEČAJNIKA 

Tečajnik se tečaja udeleži na lastno odgovornost. S prijavo na tečaj udeleženec 

tečaja potrjuje, da je seznanjen, da kot udeleženec v programu nosi odgovornost za 

nezgodo oz. poškodbo sebe ali drugih udeležencev v programu in izgubo oz. krajo 

osebnih predmetov ter, da v naštetih primerih nosi odgovornost za nastale stroške 

sam. 

 

POTRDILA O OPRAVLJANJU TEČAJA 

Potrdilo o opravljanju tečaja pridobijo vsi tečajniki, ki so obiskovali aktualni tečaj.  

Za ponovno izdajo potrdila se plača znesek v višini 5 € (vključuje DDV). 

 

 

V Ljubljani, 29. maj 2019 

 

 

       Direktorica Higeje d.o.o. 

                                                                                         Metoda Pavlica  

                                                                                      univ. dipl. pravnica 

 

 


