
 
 

TEHNOLOŠKI PARK LJUBLJANA d.o.o. 

Tehnološki park 19 

1000 Ljubljana 

 

Splošni pogoji udeležbe na plačljivih izobraževanjih, seminarjih, 

delavnicah Tehnološkega parka Ljubljana d.o.o. 

SPLOŠNO 

Splošni pogoji veljajo za vsa plačljiva izobraževanja, delavnice, seminarje, ki jih organizira Tehnološki 

park Ljubljana d.o.o., Tehnološki park 19, 1000 Ljubljana, DŠ 44444656 (v nadaljevanju TP LJ). Vsak 

udeleženec s prijavo na posamezno plačljivo izobraževanje, delavnico, seminar v organizaciji TP LJ v 

celoti sprejema te splošne pogoje.  

Splošni pogoji veljajo in se uporabljajo za vsa plačljiva izobraževanja, delavnice, seminarje in 

udeležence enako, razen če je v okviru prijave na posamezno izobraževanje, delavnico, seminar 

določeno drugače s strani TP LJ. 

PRIJAVA 

Prijava na plačljivo izobraževanje, delavnico ali seminar je praviloma mogoča do 7 delovnih dni pred 

začetkom plačljivega izobraževanja, delavnice, seminarja (do datuma, ki je naveden na prijavnici) oz. 

do zapolnitve prostih mest, saj je število udeležencev omejeno. Ob prijavi posameznika morajo biti 

navedeni vsi kontaktni podatki iz prijavnice. 

Izpolnjene prijavnice TP LJ sprejema na e-naslov oz. način naveden na prijavnici. Prijava na plačljivo 

izobraževanje, delavnico, seminar je sprejeta, ko udeleženec prejme potrditev po e-pošti s strani TP LJ. 

Prijava na plačljivo izobraževanje, delavnico ali seminar je dokončno veljavna s plačilom celotne 

kotizacije, s čimer je zagotovljeno mesto na izobraževanju, delavnici oz. seminarju. 

KOTIZACIJA 

Višina kotizacije je navedena na posamezni prijavnici za plačljivo izobraževanje, delavnico ali seminar. 

Kotizacija se poravna najpozneje 7 delovnih dni pred začetkom plačljivega izobraževanja, delavnice ali 

seminarja na TRR organizatorja TP LJ SI56 0700 0000 2339 439, odprt pri Gorenjski banki d.d. TP LJ izda 

račun udeležencu po izvedenem izobraževanju, delavnici oz. seminarju. 

Kotizacija običajno vključuje seminarsko gradivo in potrdilo o udeležbi. Vse ostale posebnosti so 

navedene na prijavnici posameznega plačljivega izobraževanja, delavnice oz. seminarja. 



 
Na prijavnici na spletni strani posameznega dogodka v polju prijava je navedena višina kotizacije in 

morebitni popusti, ki jih prizna TP LJ za posamezni dogodek. Popusti se ne seštevajo. 

KRAJ IN ČAS IZOBRAŽEVANJA 

Termini za posamezno plačljivo izobraževanje, delavnico ali seminar so objavljeni na spletni strani: 

www.tp-lj.si.  

Izobraževanja, delavnice ali seminarji v organizaciji TP LJ praviloma potekajo na sedežu TP LJ v Ljubljani, 

Tehnološki park 19, 1000 Ljubljana, v konferenčni dvorani v pritličju objekta. 

Za parkiranje poskrbijo udeleženci sami.  

ODPOVED UDELEŽBE 

Pisne odjave se upoštevajo do 5 delovnih dni pred samo izvedbo izobraževanja, delavnice oz. 

seminarja. V tem primeru TP LJ kotizacijo vrne v celoti. Pri odjavah po tem roku ali ob neudeležbi, TP 

LJ kotizacijo zaračuna v višini 50 % vplačane kotizacije. 

PRESTAVITEV ALI ODPOVED TERMINA IZVEDBE 

V primeru premajhnega števila udeležencev ali drugega nepredvidenega dogodka si TP LJ pridržuje 

pravico do odpovedi plačljivega izobraževanja, delavnice oz. seminarja. V tem primeru TP LJ vse 

udeležence pravočasno obvesti in v celoti vrne vnaprej vplačano kotizacijo. 

TP LJ si pridržuje pravico do spremembe lokacije in spremembe termina izobraževanja, delavnice oz. 

seminarja. O kakršnikoli spremembi TP LJ vse udeležence pravočasno pisno obvesti. 

TP LJ si pridržuje pravico do spremembe programa oz. zamenjave predavatelja. 

GRADIVO NA IZOBRAŽEVANJU, DELAVNICI oz. SEMINARJU 

V kolikor na posameznem izobraževanju, delavnici oz. seminarju udeleženci prejmejo gradivo v papirni 

obliki, je le-to avtorsko zaščiteno in je namenjeno udeležencem izobraževanja, delavnice oz. seminarja 

za lastno uporabo. Razmnoževanje ali distribuiranje delov ali celote gradiva brez pisnega soglasja TP LJ 

ni dovoljeno.  

Za morebitne strokovne napake v gradivu nosijo vso odgovornost avtorji gradiva. 

VAROVANJE OSEBNIH PODATKOV 

TP LJ zagotavlja visoko raven varovanja osebnih podatkov in se zavezuje, da bo skrbno hranil vse 

prejete osebne podatke, pridobljene iz prijavnice in med izvajanjem posameznega izobraževanja, 

delavnice oz. seminarja. Uporabljal jih bo za analizo podatkov o udeležencih, ter za obveščanje o 

dogodkih v organizaciji TP LJ. 

TP LJ ne bo posredoval podatkov tretjim osebam brez privolitve posameznega udeleženca. Udeleženec 

oz. prijavitelj, če ga prijavi podjetje/delodajalec, s podpisom prijave dovoljuje obdelavo svojih osebnih 

podatkov in podatkov oseb, ki so navedeni na prijavnici za zgoraj navedene namene. Udeleženec 



 
izobraževanja, delavnice oz. seminarja lahko kadarkoli zahteva, da TP LJ trajno ali začasno preneha 

uporabljati njegove osebne podatke. Udeleženec ima pravico do dostopa do svojih osebnih podatkov 

ter pravico, da spremeni ali posodobi svoje osebne podatke v podatkovni bazi TP LJ. 

ZADOVOLJSTVO UPORABNIKOV 

TP LJ si prizadeva organizirana izobraževanja, delavnice oz. seminarje čim bolj ter v skladu s svojimi 

možnostmi in odgovornostmi približati pričakovanjem udeležencev. Zato pri vsakem izobraževanju 

spremlja zadovoljstvo udeležencev z vprašalniki. V kolikor udeleženec z izobraževanjem, delavnico ali 

seminarjem ni bil zadovoljen, TP LJ sprejema vse morebitne pripombe in pritožbe pisno v roku pet dni 

po zaključku izobraževanja, delavnice oz. seminarja na katerem je bil udeleženec. 

Morebitno nezadovoljstvo se rešuje s sodelovanjem med udeležencem izobraževanja, delavnice, 

seminarja in TP LJ. Za vse pritožbe, ki jih ne bi bilo mogoče rešiti sporazumno, pa je pristojno sodišče v 

Ljubljani. 

 

        Tehnološki park Ljubljana d.o.o. 

 

Splošni pogoji veljajo od 01. 02. 2018 do preklica. 


