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Ljubljana, 27. maja 2021 

 

Splošni pogoji so bili objavljeni na spletnih straneh borze 27. maja 2021, veljati in uporabljati pa se 

začnejo 27. maja 2021.  
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Splošni pogoji Ljubljanske borze, d. d., Ljubljana za 
izvajanje storitev izobraževanja 

 

 

1. člen 

Veljavnost splošnih pogojev 

(1) Splošni pogoji Ljubljanske borze, d. d., Ljubljana, za izvajanje storitev izobraževanja (v nadaljevanju: 

Splošni pogoji), ki jih organizira Ljubljanska borza, d. d., Ljubljana (v nadaljevanju: Borza) v virtualni 

(elektronski) obliki in urejajo razmerja med Borzo ter udeleženci izobraževanj, razen kadar je s 

posebnimi pogoji za posamezne dogodke ali s pisno pogodbo drugače dogovorjeno. 

 

(2) Vsak udeleženec izobraževanja s prijavo na posamezno izobraževanje Borze, sprejema te Splošne 

pogoje. 

 

2. člen 

Prijava na izobraževanje 

(1) Udeleženci se prijavijo na izobraževanje z izpolnitvijo spletnega obrazca za prijavo, ki je naveden na 

povezavi pri opisu posameznega izobraževanja na spletni strani Borze www.ljse.si. Skrajni rok za prijavo 

je določen s posebnimi pogoji za posamezno izobraževanje na spletni strani Borze.  

 

(2) Prijava preko spletnega obrazca za prijavo je potrjena, ko udeleženec izpolni vse obvezne podatke za 

prijavo in borza prejme plačilo kotizacije v skladu s 4. členom teh Splošnih pogojev. S trenutkom, ko je 

prijava udeleženca potrjena, se šteje, da je udeleženec sprejel ponudbo Borze za izvedbo izobraževanja 

in je med njima sklenjena pogodba o udeležbi na izobraževanju Borze.  

 

3. člen 

Izvedba in tehnične zahteve za udeležbo na izobraževanju 

(1) Izobraževanja potekajo v virtualni obliki preko spletne učilnice. Udeleženec ob potrditvi prijave in 

najkasneje na dan dogodka prejme na svoj e-naslov povezavo za vstop v spletno učilnico ter ostala 

navodila o poteku izobraževanja. Udeleženec si mora pred pričetkom izobraževanja za dostop do spletne 

učilnice zagotoviti delujočo napravo z dobrim dostopom do interneta (računalnik, tablica, pametni 

telefon) in z delujočim mikrofonom. 

 

(2) Zaradi neizpolnjevanja tehničnih zahtev na strani udeleženca slednji ne more zahtevati vračila že 

plačane kotizacije.   

 

4. člen 

Plačilo kotizacije 

(1) Višina kotizacije je navedena na spletni strani Borze (www.ljse.si) za vsako posamezno izobraževanje 

posebej.  

 

(2) Kotizacija vključuje stroške izvedbe izobraževanja ter potrdilo o udeležbi (vse v PDF obliki).  

 

(3) Možni popusti in druge ugodnosti za prve prijavljene udeležence so navedeni med posebnimi pogoji za 

posamezno izobraževanja na spletni strani Borze.  

 

http://www.ljse.si/
http://www.ljse.si/
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(4) Račun oz. potrdilo o plačilu udeleženec prejme po elektronski pošti na njegov elektronski naslov po 

izvedbi plačila. 

 

(5) Kotizacija se plača ob prijavi z izpolnitvijo spletnega obrazca in na način, kot ga omogoča spletna prijava. 

Ne glede na način plačila je vnaprejšnje plačilo kotizacije pogoj za udeležbo na izobraževanju.   

 

(6) Kakršne koli posebne zahteve glede plačila oz. plačnika so možne v dogovoru z Borzo. Zahtevo je 

potrebno podati na dogodki@ljse.si. Plačilo se lahko izjemoma izvede na poslovni račun Ljubljanske 

borze, d. d., Ljubljana, Slovenska cesta 56, 1000 Ljubljana, račun odprt pri SKB, d. d., številka: SI56 

0310 0100 6373 354, davčna številka: SI 59780061, in navedbo namena  - naziv izobraževanja ter ime 

in priimek udeleženca. V tem primeru prejme udeleženec tudi posebna navodila za prijavo. 

 

(7) Ob prijavi udeleženec navede vse podatke za izdajo računa.  

 

(8) Kadar se v postopku plačila uporabljajo storitve drugih ponudnikov plačil, se za izvedbo plačila 

uporabljajo njihovi splošni pogoji poslovanja. 

 

 

5. člen 

Odjava 

(1) Vsak udeleženec ima pravico za odjavo od izobraževanja v skladu s tem členom in pod posebnimi pogoji 

posameznega izobraževanja, ki so objavljeni na spletni strani Borze.  

 

(2) Udeleženec lahko najmanj sedem delovnih dni pred razpisanim terminom izobraževanja pisno odjavi 

svojo udeležbo na izobraževanju, preko elektronske pošte na e-naslov, ki je objavljen na spletni strani 

Borze pri opisu izobraževanja. 

 

(3) V primeru pravočasne odjave Borza udeležencu vrne kotizacijo, pri čemer zadrži 25 % kotizacije kot 

administrativni strošek. V primeru pisne odjave, ki jo Borza prejme po izteku roka za odjavo, ali ob 

neudeležbi na izobraževanju, Borza zadrži celotno kotizacijo. 

 

(4) Kadar je to v skladu s posebnimi pogoji posameznega izobraževanja, Borza lahko udeležencu, ki je 

zamudil rok za pravočasno odjavo oziroma se izobraževanja ni mogel udeležiti, ponudi možnost, da že 

plačano kotizacijo vnovči za prijavo na drugo izobraževanje, oziroma da mu omogoči ogled posnetka 

izobraževanja, ki bo na razpolago določen čas po koncu dogodka.  

 

6. člen 

Program in gradivo 

(1) Borza jamči za izvedbo objavljenega programa izobraževanja, vendar si pridržuje pravico do delnih 

vsebinskih sprememb. Predavanja, ki bodo potekala v tujem jeziku brez prevajanja v slovenski jezik, bo 

Borza posebej označila in napovedala vnaprej v vseh javnih objavah izobraževanja. 

 

(2) Gradivo, ki ga pripravijo izvajalci izobraževanja kot npr. prezentacije, so njihovo avtorsko delo in se 

lahko uporabljajo izključno za interno uporabo udeležencev posameznega izobraževanja. Kakršna koli 

objava, reprodukcija, posredovanje ali spreminjanje avtorskega gradiva je prepovedana, kot tudi 

kakršnokoli avdio ali video snemanje.   

 

mailto:dogodki@ljse.si
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(3) Udeleženec se strinja, da bo spoštoval avtorske pravice in se bo udeležil izobraževanja individualno ter 

v skladu s temi Splošnimi pogoji. 

 

7. člen 

Dokumentiranje izobraževanj 

(1) Borza si pridružuje pravico do avdio in video dokumentiranja izobraževanj. Gradiva so last Borze in jih 

lahko časovno neomejeno uporablja v promocijske namene. 

 

8. člen 

Varstvo osebnih podatkov 

(1) Borza zbira osebne podatke za potrebe organizacije, izvedbe in promocije posameznega izobraževanja, 

na podlagi privolitve posameznika pa tudi za obveščanje o nadaljnjih izobraževalnih in drugih dogodkih 

s področja kapitalskega trga, ki jih (so)organizira Borza. S tem namenom Borza zbira osebne podatke, 

ki jih je uporabnik posredoval pri prijavi preko spletnega obrazca, kot so zlasti: ime, priimek, elektronska 

pošta, uporabniško ime, naslov, številka računa oz. kartice, preko katerega je bilo izvedeno plačilo 

(zaradi vračila kotizacije). Za potrebe zagotavljanja varnosti se zbirajo tudi IP naslovi, iz katerih 

uporabniki dostopajo do spletnega mesta. 

 

(2) Borza osebnih podatkov brez privolitve posameznika ne bo posredovala tretjim osebam. 

 

(3) Borza pri upravljanju osebnih podatkov, deluje in ravna z osebnimi podatki v skladu z Zakonom o varstvu 

osebnih podatkov, Uredbo (EU) 2016/679 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov 

(GDPR) in Politiko zasebnosti Ljubljanske borze, d. d., Ljubljana, ki je objavljena na spletni strani Borze.  

 

(4) Pravice za varovanje osebnih podatkov lahko vsak udeleženec uveljavlja tako, da izpolni ustrezen 

obrazec, ki je dostopen na spletni strani borze in ga pošlje po elektronski pošti na naslov info@ljse.si 

ali na naslov: Ljubljanska borza, d. d., Ljubljana, Slovenska cesta 56, 1000 Ljubljana. Borza bo o prejeti 

zahtevi uporabnika odločila v skladu z veljavnimi zakonskimi in internimi predpisi s področja varovanja 

osebnih podatkov.  

 

9. člen 

Spremembe in odpovedi izobraževanja 

(1) Borza si pridržuje pravico do spremembe termina izobraževanja, spremembe programa oz. zamenjave 

predavatelja. O kakršnikoli spremembi bo Borza pravočasno obvestila vse udeležence. Če se udeleženec 

iz objektivnih razlogov (neodložljive obveznosti) ne more udeležiti izobraževanja v novem terminu, Borza 

udeležencu vrne kotizacijo v celoti, oziroma mu namesto tega ponudi možnost ogleda posnetka 

izobraževanja v določenem roku po koncu dogodka. 

 

(2) Borza si pridržuje pravico do odpovedi izobraževalnega dogodka zaradi premajhnega števila prijav, 

drugih objektivnih razlogov (bolezen ali neodložljiva obveznost predavateljev) ali višje sile. V tem 

primeru bo Borza obvestila vse prijavljene najmanj dva delovna dneva pred napovedanim 

izobraževanjem in udeležencem vrnila že plačano kotizacijo v celoti ali po dogovoru z udeležencem 

zadržala sredstva zaradi prijave na drugem izobraževalnem dogodku v tekočem letu. 
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10. člen 

Reševanje sporov 

(1) Borza in udeleženci si bodo prizadevali reševati spore, ki bi nastali v zvezi z izvajanjem storitev 

izobraževanja Borze, po mirni poti. 

 

(2) V primeru da mirna rešitev spora ne bi bila mogoča, je za reševanje spora pristojno stvarno pristojno 

sodišče v Ljubljani.  

 

11. člen 

Prehodne in končne določbe 

(1) Splošne pogoje in njihove spremembe sprejme uprava borze. 

 

(2) Splošni pogoji stopijo v veljavo z dnem objave na spletni strani Borze. 

 

 

 

Ljubljana, 27. maja 2021 

 

 

 

 

Ljubljanska borza, d. d., Ljubljana 

mag. Nina Vičar, 
članica uprave 

l.r. 

mag. Aleš Ipavec, 
predsednik uprave 

l.r. 

 


