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SPLOŠNI POGOJI POSLOVANJA ZA LEKTORNICE
IN UPORABO SPLETIŠČA LEKTORNICA
1. člen
Splošno
Splošni pogoji poslovanja za Lektornice in uporabo spletišča Lektornica (v nadaljevanju:
Splošni pogoji) urejajo postopek prijave in odjave na posamezno delavnico Lektornica
ali drug dogodek, organiziran v sklopu Lektornice, plačilo udeležnine, varovanje
osebnih podatkov, prejetih v sklopu prijave na delavnice, in izvedbo posameznih
delavnic ali drugih oblik stalnega strokovnega usposabljanja.
Splošni pogoji veljajo za vse oblike stalnega strokovnega usposabljanja, ki jih organizira
Lektor'ca, Nataša Purkat s.p. (v nadaljevanju: organizator) in se izvajajo pod znamko
Lektornica. Če ni navedeno drugače, ti splošni pogoji veljajo za vse udeležence
usposabljanja enako. Splošni pogoji so sestavni del vsake prijavnice na usposabljanje,
pri čemer se je mogoče na usposabljanje prijaviti na več načinov.
2. člen
Oblike usposabljanja in udeleženci
Stalno strokovno usposabljanje pod znamko Lektornica lahko zajema delavnice,
predavanja, okrogle mize in druge oblike usposabljanja. Lektornice so primerne za
začetnike in izkušene lektorje, prevajalce, urednike in vse druge, ki se ljubiteljsko ali
poklicno ukvarjajo z jezikom.
Na usposabljanje se lahko prijavi, kdor želi, je izpolnil prijavnico in plačal udeležnino.
3. člen
Načini, pogoji in rok prijave na usposabljanje
Na usposabljanje pod znamko Lektornica se je mogoče prijaviti na naslednje načine:
• na e-naslov: info@lektornica.si,
• z izpolnitvijo obrazca na spletišču Lektornica: www.lektornica.si > prijavnica v
posamezni objavi delavnice,
• z izpolnitvijo krovne prijavnice (kadar je pripravljena posebej za sklop usposabljanj,
npr. za šolo lektoriranja),
• po telefonu na številko: 040 579 312.
Vse oblike prijave na dogodek se štejejo za enakovredne. Če se oseba za isto usposabljanje
prijavi na več načinov, se smiselno upošteva samo en način prijave.
Vsaka oseba, ki se prijavi na usposabljanje, v celoti, nepreklicno in brezpogojno
sprejema te splošne pogoje.
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Na usposabljanje se je treba prijaviti do datuma, ki ga je za vsako usposabljanje posebej
določil organizator. Če organizator tako potrdi, je mogoča tudi prijava po prvotno
določenem roku za prijave. Vsaka prijava na usposabljanje se potrdi posamično.
Vsaka prijava je zavezujoča, mogoča pa je odjava, gl. 4. člen. Na podlagi izpolnjene
prijavnice se udeležnina plača po predračunu iz 4. člena teh splošnih pogojev.
4. člen
Način plačila udeležnine za usposabljanje in odjava prijave
Vsak prijavljeni na usposabljanje po prijavi na v prijavnici navedeni e-naslov prejme
predračun za plačilo udeležnine. Po plačilu vrednosti po predračunu se izda še račun.
Če želi prijavljeni račun na pravno osebo ali za fizično osebo, ki opravlja dejavnost
(s. p.), to navede ob prijavi in izdata se predračun in račun s podatki za pravno osebo
oz. fizično osebo, ki opravlja dejavnost. V nasprotnem primeru se predračun in račun
izstavita na fizično osebo, prijavljeno na usposabljanje.
Na predračunu so navedeni podatki za plačilo udeležnine: med drugim podatki o
plačniku, o prejemniku nakazila, o namenu plačila, TRR, datum izdaje predračuna in
datum plačila vrednosti po predračunu.
Udeležnina za usposabljanje se poravna pred usposabljanjem, na katero se je udeleženec
prijavil. Če se je oseba prijavila na sklop usposabljanj, plača udeležnino pred prvim
usposabljanjem v zadevnem sklopu. Proračunski uporabniki, ki na usposabljanje
prijavijo svoje zaposlene, lahko udeležnino poravnajo po končanem usposabljanju. Če
je v enem sklopu več usposabljanj, pa po zadnjem usposabljanju v zadevnem sklopu.
Organizator si pridružuje pravico, da vsako prijavo na usposabljanje zavrne ali odpove.
O taki zavrnitvi ali odpovedi prijavljene obvesti na v prijavnici navedeni e-naslov. Če
so prijavljeni že nakazali udeležnino, organizator vplačani znesek nemudoma vrne, in
sicer na TRR, prek katerega je prijavljeni plačal znesek po predračunu. Organizator vse
zadevne prijavljene o vračilu udeležnine obvesti na v prijavnici navedeni e-naslov.
Prijavljeni se lahko brez obrazložitve odjavi od usposabljanja, pri čemer velja, da
se je od usposabljanja uspešno odjavil, če je to organizatorju sporočil na e-naslov:
info@lektornica.si najpozneje 3 delovne dni pred usposabljanjem. Organizator bo
vsakemu prijavljenemu potrdil odjavo od usposabljanja.
Če se prijavljeni ne odjavi od dogodka do tega roka, se šteje, da je prijavljen na dogodek
in udeležnina se upošteva v celoti.
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Če je prijavljeni pred ustrezno odjavo že plačal vrednost po predračunu, se vplačani

znesek upošteva za naslednje usposabljanje ali se prijavljenemu na njegovo zahtevo
vrne. Znesek se vrne na TRR, prek katerega je prijavljeni prvotno plačal znesek po
predračunu.

5. člen

Delovno gradivo za usposabljanje in navodila
Vsak prijavljeni po potrjeni prijavi in plačilu udeležnine na v prijavnici navedeni
e-naslov prejme morebitno delovno gradivo za usposabljanje in navodila za dostop do
lokacije usposabljanja. Če se za zadevno usposabljanje delovno gradivo ne uporablja,
prijavljeni prejmejo samo navodila za dostop do lokacije usposabljanja.
Vsak prijavljeni, kije prejel delovno gradivo, tega skrbno hrani in ga ne posreduje tretjim
osebam. Vse delovno gradivo, ki ga organizator pošlje udeležencem usposabljanja, je in
ostane v izključni lasti organizatorja.
Vse gradivo, objavljeno na spletišču Lektornica,je in ostane v izključni lasti organizatorja
Lektor'ca, Nataša Purkat s. p.
6.

člen

Varovanje osebnih podatkov prijavljenih
Organizator se zavezuje, da bo vse prejete osebne podatke skrbno varoval, uporabljal
izključno za usposabljanje pod znamko Lektornica, analizo in trženje usposabljanj
Lektornica in jih ne bo posredoval tretjim osebam.
Prijavljeni z navedbo podatkov v prijavnici organizatorju dovoli, da uporablja njegove
podatke. Vsakdo, kije organizatorju predložil svoje podatke, lahko organizatorja pisno
zaprosi za popravek, spremembo, dopolnitev ali izbris osebnih podatkov. Organizator
bo zahtevo take osebe upošteval nemudoma.

7. člen
Končna določba
Splošni pogoji, vključno z vsemi morebitnimi revizijami, so stalno javno dostopni
na spletišču Lektornica (www.lektornica.si). Ob prijavi na zadevno usposabljanje se
uporabljajo tedaj veljavni Splošni pogoji.
Zadnja različica Splošnih pogojev je veljavna od l. l. 2017.
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