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Splošni pogoji poslovanja –  

Jezikovni tečaji za študente Pravne fakultete 

1. Splošni pogoj udeležbe 
Za udeležbo na jezikovnem tečaju mora biti udeleženec študent Pravne fakultete Ljubljana. 
 

2. Plačilni pogoji 
2. 1. Plačilo z gotovino ni mogoče. 
2. 2. Omogočeno je tudi plačilo tečaja na obroke (največ 3. obroki) pri semesterskih tečajih. 
2. 3. Ob vpisu morate preko bančnega nakazila ali z bančno kartico poravnati celotno ceno tečaja oz. 
vsaj prvi obrok.  
2. 4. Pristojbina za tečaj se nanaša na en semester.  

3. Cene 
3.1. Sestavni del pogodbe so cene, ki veljajo ob prijavi in so navedene na prijavnem obrazcu: tečaj se 

izvaja enkrat tedensko po tri šolske ure (ena šolska ura je 45 minut) in obsega 30 šolskih ur 
oziroma 60 šolskih ur pri blended learning. Pristojbina za tečaj za študente Pravne fakultete 
Ljubljana je 150€ oziroma 300€ blended learning. 

3.2. Učbeniki niso všteti v ceno tečaja. 
 

4. Odstop od tečaja 
4.1. Če želite odstopiti od tečaja, morate podati pisni zahtevek v obliki priložene izjave o odstopu. 
4.2. V primeru, da ste odstopili od tečaja, vam povrnemo naslednje zneske: 

90% od cene tečaja v prvem, in 80% od cene tečaja v drugem tednu od pričetka tečaja. Od 
tretjega tedna tečaja naprej, povračilo sorazmernega deleža cene tečaja ni možno. 

4.3. Če je tečaj zaradi premajhnega števila udeležencev v prvem tednu poteka tečaja odpovedan ali 
prestavljen na drug termin, ki vam ne ustreza, vam povrnemo celoten znesek cene tečaja.  
 

5. Razvrstitev v skupine / Velikost skupin 
5.1. Stopnjo tečaja, ki bi bila primerna za vas, izberemo na podlagi uvrstitvenega testa, ki ga opravite 

na Goethe-Institutu. Premestitev v drugo skupino oz. v drug tečaj je mogoča le izjemoma po 
posvetu s koordinatorjem jezikovnih tečajev. 

5.2. V skupini je najmanj 6 in praviloma največ 15 udeležencev. Če je ob začetku tečaja premajhno 
število prijavljenih, si pridržujemo pravico, da tečaj odpovemo, prestavimo ali zmanjšamo obseg 
ur tečaja (npr. iz 60 na 54 šolskih ur, iz 30 na 27 šolskih ur). 
 

6. Obveznosti tečajnikov in tečajnic 
Prosimo, da se držite pravil, ki veljajo za tečaje. 
 

7. Odgovornost Goethe-Instituta / Primer višje sile 
Odgovornost Goethe-Instituta in njegovih sodelavcev je omejena na naklep in hudo malomarnost. 
Goethe-Institut prav tako ne odgovarja za izpad svojih storitev zaradi višje sile (npr. naravnih katastrof, 
požara, poplave, vojne, uredb organov in drugih okoliščin, ki so izven nadzora pogodbenih strank). 
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8. Zaključek tečaja 

Ob koncu tečaja ob najmanj 70% prisotnosti in pozitivni končni oceni (najmanj "zadostno") prejmete 
potrdilo o udeležbi. 
Napredovanje pri 30-urnem splošnem tečaju je predvidoma ¼ stopnje SEJO, napredovanje pri 60-urnem 
splošnem tečaju je predvidoma ½ stopnje SEJO. 
 

9. Varstvo podatkov  
Goethe-Institut pridobiva, obdeluje in uporablja osebne podatke udeležencev tako za namen 
izpolnjevanja pogodbe, sklenjene z udeleženci, kot tudi v okviru zakonskega dovoljenja in soglasja s 
področja zakonodaje o varstvu podatkov, ki se eventualno podeli Goethe-Institutu. Več podrobnosti se 
nahaja v ločeni izjavi o varstvu podatkov, ki jo podpiše posamezni udeleženec, na katero tu izrecno 
opozarjamo. 
 

10. Salvatorična klavzula 
Če bi katera od določb ali del določbe teh splošnih pogojev poslovanja bila ali postala neveljavna, ostale 
določbe splošnih pogojev ostanejo v veljavi. Določba, ki je ali je postala neveljavna, se nadomesti tako, 
da je kar najbolj dosežen smisel in namen veljavnih pogodbenih določb. 


