
OBRAZEC Z INFORMACIJAMI V ZVEZI Z UVELJAVLJANJEM PRAVICE TEČAJNIKA DO ODSTOPA OD 
POGODBE TER POVRNITVE STROŠKOV 

 

Pravica do odstopa od pogodbe 

Tečajnik ima pravico, da v skladu s Splošnimi pogoji poslovanja Goethe-Instituta Ljubljana, Mirje 12, 
1000 Ljubljana brez navedbe razlogov odstopi od te pogodbe. 

Za uveljavitev pravice do odstopa mora tečajnik z nedvoumno izjavo obvestiti Goethe-Institut 
Ljubljana o svoji odločitvi o odstopu od te pogodbe (npr. osebno s prineseno izjavo o odstopi ali 
preko komunikacijskih sredstev, npr. s pismom, poslanim po pošti, telefaksu ali elektronski pošti). V ta 
namen tečajnik uporabi priloženi vzorčni odstopni obrazec. 

Učinki odstopa od pogodbe 

Če tečajnik odstopi od te pogodbe pred začetkom izvajanja jezikovnega tečaja, mu Goethe-Institut 
Ljubljana brez nepotrebnega odlašanja in v vsakem primeru najpozneje v 14 dneh od dneva prejetja 
obvestila o odstopu od te pogodbe povrne celotni del plačil. 

Če tečajnik odstopi od te pogodbe v roku 14 dneh po začetku jezikovnega tečaja, mu Goethe-Institut 
Ljubljana skladno s Splošnimi pogoji poslovanja brez nepotrebnega odlašanja in v vsakem primeru 
najpozneje v 14 dneh od dneva prejetja obvestila o odstopu od te pogodbe povrne sorazmerni del 
prejetih plačil. Tako tečajnik v primeru odstopa v prvem tednu jezikovnega tečaja dobi povrnjenih 
90% od cene tečaja, v primeru odstopa v drugem tednu pa 80% od cene tečaja. Od tretjega tedna 
tečaja naprej, povračilo sorazmernega deleža cene jezikovnega tečaja ni več možno. 

Tako povračilo Goethe-Institut Ljubljana izvede z enakim plačilnim sredstvom, kakor je bilo 
uporabljeno pri izvedbi prvotne transakcije, razen če je izrecno dogovorjeno drugače; v nobenem 
primeru pa zaradi tega povračila tečajnik ne nosi nikakršnih stroškov. 

 

Ljubljana, dne 1. marec 2017 

  



OBRAZEC ZA UVELJAVITEV PRAVICE TEČAJNIKA DO ODSTOPA OD POGODBE 

 

1. Goethe-Institut Ljubljana, Mirje 12, 1000 Ljubljana, mat. št: /., tel. +386 13000311, št. telefaksa 

+38613000319, el. naslov: info-ljubljana@goethe.de, spletna stran: www.goethe.de/ljubljana  

 

2. Obkrožite ustrezno črko:  

a) Obveščam vas, da odstopam od pogodbe za izvajanje jezikovnega tečaja, ki sem jo z 

Goethe-Institutom Ljubljana sklenil s prijavo na jezikovni tečaj dne _________________, izvajanje 

jezikovnega tečaja se še ni začelo. 

b) Obveščam vas, da odstopam od pogodbe za izvajanje jezikovnega tečaja, ki sem jo z 

Goethe-Institutom Ljubljana sklenil s prijavo na jezikovni tečaj dne ___________________, in sicer 

(ustrezno podčrtajte) v 1. tednu izvajanja jezikovnega tečaja / 2. tednu izvajanja jezikovnega 

tečaja / v 3. tednu in kasneje od začetka izvajanja jezikovnega tečaja. 

 

3. Ime in priimek tečajnika _______________________________________________________ 

 

4. Naslov tečajnika _____________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

5. Kraj in datum izjave o odstopu __________________________________________________ 

 

6. Podpis tečajnika _____________________ 

 


	fill_1: 
	fill_2: 
	fill_3: 
	fill_4: 
	undefined: 
	Kraj in datum izjave o odstopu: 


