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Splošni pogoji udeležbe na usposabljanjih Slovenske filantropije  

 

Plačilo kotizacije 

 Kotizacijo udeleženci poravnajo v celoti najmanj teden dni pred usposabljanjem, na 

katerega se prijavijo. V primeru kasnejše vključitve zaradi se udeleženci o roku plačila 

kotizacije dogovorijo s kontaktno osebo za posamezno usposabljanje. 

 S posredovanjem izpolnjene prijavnice si udeleženec zagotovi prosto mesto na 

usposabljanju, na katerega se prijavi in hkrati prevzame obveznost plačila kotizacije. Šteje 

se, da je dogovor o izvedbi usposabljanja sklenjen, ko Slovenska filantropija prejme 

izpolnjeno prijavnico.  

 

Oprostitev plačila kotizacije 

 Uvodnih usposabljanj za prostovoljce se lahko udeležijo tudi udeleženci, ki so v finančni 

stiski in kotizacije ne morejo plačati. Kdor želi oprostitev plačila kotizacije, skupaj s 

prijavnico pošljite obrazložitev svoje situacije. Stroške udeležbe po svojih zmožnostih 

pokrije Slovenska filantropija. 

 Ostala usposabljanja so plačljiva in zanje oprostitev plačila kotizacije ni mogoča.  

 

Odpoved udeležbe in vračilo kotizacije 

 Odjava je mogoča do teden dni pred usposabljanjem po elektronski pošti na naslov 

kontaktne osebe. 

 V primeru pravočasne odjave udeleženci dobijo povrnjeno že plačano kotizacijo. Če se 

odjavijo manj kot teden dni pred usposabljanjem, vračilo kotizacije ni mogoče. 

 V primeru, da se udeleženec ne udeleži usposabljanja, na katerega se je prijavil in 

udeležbe ne odpove v skladu s temi pogoji, se morebitna že plačana kotizacija ne vrača.  

 

Izvedba usposabljanj: 

 Posamezno usposabljanje se izvede pod pogojem, da se nanj prijavi dovolj udeležencev. 

V primeru, da se na posamezno usposabljanje prijavi premalo udeležencev, se 

usposabljanje ne izvede in se o tem najmanj dva dni pred usposabljanjem po elektronski 

pošti obvesti prijavljene. 

 Usposabljanja potekajo v obliki izkustvenih delavnic v slovenskem jeziku. 

 Gradiva, ki jih uporabljajo izvajalci usposabljanj, so pripravljena v slovenskem jeziku kot 

delovna gradiva za posamezne teme. 


