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Pojasnilo

V nadaljevanju pripravljen dokument se uporablja za izobraževalne aktivnosti družbe Logitus.
Dokument se uporablja od 18.03.2013 dalje.
Pooblaščene in odgovorne osebe ter njihove vloge so:
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Potrjevanje in vzdrževanje dokumenta: Direktor Logitus

Splošni pogoji – izobraževanje Logitus

Prijava na izobraževanje se izvaja s pomočjo spletne prijave, na kateri sta razvidna tudi cena in način plačila.
Kot izobraževanje, za katerega veljajo ti splošni pogoji, se štejejo izobraževalni tečaji ali namenske
delavnice, ki jih razpiše Logitus za večje število naročnikov ali končnih uporabnikov.
Organizator izobraževanj je družba Logitus d.o.o., Cesta v Gorice 1, Ljubljana ne glede to kdo je dejanski
izvajalec izobraževanja.
Prijava je dokončna in se potrdi z oddajo podatkov na spletem obrazcu ter plačila kotizacije (samo za
plačljiva izobraževanja) ali celotnega zneska. Odpoved po plačilu kotizacije ali celotnega zneska je možna
najkasneje v roku 2 dni pred izobraževanjem. V primeru, da plačilo ni izvedeno na dan prijave, se šteje kot,
da prijava ni bila izvedena.
Po prejemu plačila, prijavitelj prejme potrdilo v elektronski obliki.
V primeru pravočasne odpovedi, po plačilu kotizacije ali celotnega zneska, si organizator pridržuje pravico
zaračunati administrativne stroške v vrednosti 20% izobraževanja. V primeru nepravočasne odpovedi
Logitus, plačano kotizacijo ali celoten znesek do takrat že prejetega plačila, ne vrača.
Višino kotizacije, celotnega zneska izobraževanja in možnih načinov plačila, določi Logitus za vsako
izobraževanje posebej.
Po opravljenem tečaju slušatelj, najkasneje v roku 10-tih delovnih dni, prejme račun.
Tečaja se lahko udeležijo le udeleženci, ki 2 dni pred tečajem poravnajo svoje obveznosti.
Organizator si pridržuje odpovedati termin 24 ur pred pričetkom tečaja zaradi bolezni ali v kolikor se na tečaj
prijavi manj kot minimalno število predvidenih udeležencev. V tem primeru organizator udeležence obvesti o
nadomestnem terminu ali udeležencem vrne vsa že vplačana sredstva.
Plačila se poravnajo na tekoči račun organizatorja ali s pomočjo spletnih plačilnih sredstev.
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Predhodne in končne določbe

Logitus ima pravico dopolnjevanja in spreminjanja teh Splošnih pogojev. Vse spremembe oziroma dopolnitve
Splošnih pogojev, vključno s spreminjanjem cenikov izobraževanj, se javno objavijo na spletni strani Logitus.
Objava teh Splošnih pogojev na spletni strani Logitus-a se šteje za seznanitev naročnikov s spremembami
oziroma dopolnitvami teh pogojev. Logitus ne sme spreminjati pogojev za že objavljena izobraževanja.
Za presojo in razlago teh Splošnih pogojev se uporablja pravo Republike Slovenije. Stranke se zavezujejo vse
spore po teh Splošnih pogojih reševati sporazumno. Če stranke na način iz prejšnjega odstavka te točke ne
moreta rešiti nastalega spora, se stranke zavezujejo nastali spor reševati pri pristojnem sodišču v Ljubljani.
Splošni pogoji Logitus-izobrazevanje, verzija 1.0
Datum priprave: 18.03.2013

3

