
SPLOŠNI POGOJI UPORABE 
 
Splošne določbe 
Lastnik licence šole programiranja Coding Giants za Slovenijo  je Zavod dt.Lab, s sedežem Ob plantaži 
23, 2341 Limbuš. 
Vsaka oseba, ki želi uporabljati storitve Coding Giants Slovenija, se je dolžna pred sklenitvijo pogodbe 
seznaniti s splošnimi pogoji uporabe, na zahtevo pa se lahko splošni pogoji uporabe dostavijo na 
način, ki uporabnikom najbolj ustreza. Če se uporabniki ne strinjajo  s pogoji uporabe, ne morejo 
uporabljati ali dostopati do ponujenih storitev 
 
Ponudnik storitev. 
Coding Giants Slovenija in Zavod dt.Lab  si pridržujeta pravico do spremembe splošnih pogojev 
uporabe in ne prevzema odgovornosti za morebitne posledice, ki so posledica takih sprememb.  
Spremenjeni splošni pogoji uporabe začnejo veljati z dnem objave na spletni strani 
www.codinggiants.si  ali ko so uporabniki o njih obveščeni. 
Določbe splošnih pogojev uporabe so skladne z  zakoni  in predpisi Republike Slovenije. 
 
Storitev 
1. Za uporabo vseh funkcionalnosti spletnega mesta morajo uporabniki upoštevati naslednje 

minimalne tehnične zahteve:  
a) uporabljena mora biti naprave z dostopom do interneta,  
b) aktiven račun  elektronske pošte (e-pošta),  
c) omogočeni spletni piškotki in JavaScript, 
d) uporaba spletnega brskalnika MS Edge, Chrome, FireFox, Safari ali Opera najnovejše različice, 

oziroma ustrezno posodobljena starejša različica z najnovejšimi posodobitvami. 
 

2. Ponudnik storitev lahko spremeni elemente in funkcionalnost spletnega mesta ali storitev na 
način, ki zagotavlja, da se pogodba ne bo spreminjala  ali kakorkoli poslabšalo kakovost storitve.  
 

3. Storitev in njene komponente, vključno z obliko in vsebino, so zaščitene z avtorskimi pravicami 
in/ali drugi zakoni o intelektualni lastnini. Uporabniki ne smejo reproducirati, distribuirati ali 
objaviti, delno ali v celoti, brez soglasja Ponudnika storitev. Natančneje, pogodba Uporabniku ne 
dovoljuje reproduciranja, distribucije, dajanja v najem, prodaje ali katerega koli drugega način 
neposredne in posredne redistribucije, plačane in neplačane. 

 
Uporabniki 
1. Uporabniki storitve so lahko fizične osebe, ki so dopolnile 18 let in imajo popolno poslovno 

sposobnost ter v skladu z veljavno zakonodajo možnost sklenitve pogodbe.  
 
Tečaji 
1. Ponudnik storitev bo na spletni strani www.codinggiants.si  objavil podatke o tečajih, ki se 

organizirajo, njihov obseg, obliko izvedbe (tečaji v učilnicah/spletni tečaji) in o cenah. 
 
2. Prijave na tečaje potekajo preko prijavnice, ki je na voljo na spletni strani www.codinggiants.si  ali 

tako, da pošljete e-pošto na info@codinggiants.si. 
 

3. Uporabnik je dolžan v prijavi navesti ime in priimek osebe, ki se bo tečaja udeležila, ter vse ostale 
podatke, ki so potrebni za sklenitev pogodbe. Pogodba se šteje za sklenjeno, ko tako Uporabnik 
kot Ponudnik podpišeta pogodbo, ki jo Ponudnik posreduje najkasneje 7 dni pred pričetkom  
tečaja. 
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4. Pogodbo skleneta ponudnik in uporabnikom, ki je zakoniti zastopnik tečajnikov. 
 
5. Uporabnik je dolžan tečaj plačati po Plačilnem načrtu, ki je priložen Pogodbi. Uporabnik je dolžan 

plačati celoten znesek tečaja, ne glede na število odsotnih ur tečaja. 
 
Odpoved pogodbe 
1. Odjava od tečaja se pošlje elektronsko na info@codinggiants.si. V primeru da je izjava o odstopu 

od pogodbe podana v treh dneh od dneva prvega predavanja v semester, vse plačane kotizacije 
vrnemo uporabniku. 

2. V primeru, da je izjava o odstopu oddano izven navedenega roka, se upošteva odpovedni rok 
enega meseca. 

3. Ponudnik si pridržuje pravico do odstopa od pogodbe v primeru manj kot 6 prijavljenih 
udeležencev na določen tečaj. V tem primeru ima uporabnik pravico do vračila plačane šolnine, ki 
jo je plačal za pouk predviden po datumu odstopa od pogodbe. 

4. V primeru ponavljajočega neprimernega vedenja udeleženca med poukom, si  Izvajalec storitve 
pridržuje pravico do odstopa od pogodbe. Pred odpovedjo pogodbe se zakonitemu zastopniku 
udeleženca posredujeta dve elektronski sporočili s pozivom za odpravo neprimernega vedenja. 
Sporočili se pošljeta v razmiku 7 koledarskih dni. V primeru nadaljevanja neprimernega vedenja  
ali vedenja, ki vpliva na dobro počutje in varnost drugih udeležencev tečaja, si ponudnik storitev 
pridržuje pravico prekiniti pogodbo brez odpovednega roka. V tem primeru ima uporabnik 
pravico do odškodnine, ki jih je plačal za pouk, predviden po datumu izpisa pogodbe. 

 
Pritožbe 
1. Uporabnik ima pravico do pritožbe nad delom Ponudnika storitev. 
2. Pritožba mora vsebovati identifikacijske in kontaktne podatke pritožnika, opis in utemeljitev 

pritožbe in navedbe v zvezi s pritožbo. 
3. Pritožba se odda preko elektronske pošte na naslov info@codinggiants.si. 
4. Ponudnik bo na reklamacijo odgovoril v roku 14 dni od prejema. Uporabnik bo prejel odgovor na 

naslov, s katerega je bila poslana pritožba, ali na naslov, ki ga je uporabnik posredoval v pritožbi. 
 
Varstvo podatkov 
1. Varstvo osebnih podatkov je podrobneje opredeljeno v Politiki varstva osebnih podatkov. 
2. Način uporabe piškotkov je podrobneje določen tudi v Politiki varstva osebnih podatkov. 
 
Končne določbe 
1. Splošni pogoji uporabe začnejo veljati 05.09.2022. 
2. Ponudnik ima pravico enostransko spreminjati in dopolnjevati splošne pogoje uporabe storitve. 

Vse spremembe in dopolnitve teh pogojev storitve začnejo veljati 7 dni od dneva objave 
spremenjenih pogojev storitve na spletni strani.  

3. Ponudnik je o vseh spremembah uporabnike  storitev dolžan obveščati po elektronski pošti. 
4. Za vse spore med ponudnikom in uporabnikom je pristojno krajevno pristojno sodišče.  
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