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SPLOŠNI POGOJI MLADINSKE ŠOLE GOLFA 

1. člen 

Z izrazom „Mladinska šola golfa“ je v teh splošnih pogojih označena Golf akademija Ljubljana, 
Mladinska šola golfa, ki deluje v okviru golf kluba Diners Golf & Country Klub Ljubljana s 
sedežem Smlednik 200, 1216 Smlednik in matično številko 2244233000. 

S temi splošnimi pogoji se natančneje urejajo razmerja med Mladnisko šolo golfa ter učenci, ki to 
šolo obiskujejo in njihovimi starši. Ti splošni pogoji se uporabljajo subsidiarno, torej v primeru, ko 
posamezna vprašanja med Mladinsko šolo golfa in učencem niso urejena drugače v prijavnici, 
pogodbi ali drugem pisnem sporazumu. 

2. člen 

Pogodbeno razmerje med Mladinsko šolo golfa in učencem nastane, ko Mladinska šola golfa 
potrdi pristopno izjavo, ki jo je izpolnil in podpisal eden izmed staršev ali zakoniti zastopnik 
učenca. Šola pristopne izjave ni dolžna potrditi in pri tem ni dolžna navesti razlogov za zavrnitev 
vpisa. 

3. člen 

Obveznosti Mladinske šole golfa so: 

 izvajati program Mladinske šole golfa po sprejetem programu dela in ob objavljenih 
terminih na lokaciji, določeni s temi splošnimi pogoji 

 dajati učencem in njihovim staršem navodila, ki so potrebna za izvajanje programa in za 
zagotavljanje varnosti 

 starše opozarjati na morebitne posebnosti, ki jih trener pri delu z učenci opazi 

 zagotoviti primeren prostor za izvajanje programa 

 voditi evidenco prisotnosti in odsotnosti 

 urediti razmerja z lastniki oziroma upraviteljem golf igrišča, na katerem se program izvaja 

 staršem sporočiti ime in priimek vaditelja ter kontaktne podatke, ki omogočajo 
komunikacijo z njim (zlasti telefonska številka, GSM številka, elektronski naslov), kot tudi podatke 
o nadomestnem vaditelju v primeru odsotnosti glavnega vaditelja. 

4. člen 

Obveznosti staršev so: 

 otroke pripeljati na tečaje ob času, predvidenem s programom Mladinske šole golfa in jih po 
zaključku vadb priti iskat 



 otrokom zagotoviti opremo, obutev in obleko, primerno vremenskim razmeram in tipu 
predvidene vadbe 

 šolo obvestiti o kakršnihkoli zdravstvenih ali drugih zadržkih, zaradi katerih otrok šole ne bi 
smel obiskovati ali bi bilo obiskovanje povezano s kakršnimikoli tveganji ali omejitvami 

 plačati program šole v znesku in roku, določenih v pristopni izjavi 

 sodelovati z vaditeljem in mu biti na razpolago za pogovor o zadevah, pomembnih v zvezi z 
izvajanjem programa šole 

 zavarovati otroka za nezgodo 

 otrokom omogočiti udeležbo na tekmovanjih, Mladinski šoli golfa povrniti stroške, nastale v 
zvezi z njimi ter otrokom zagotoviti primerno obleko, obutev in obroke ali žepnino za obroke v času 
tekmovanj 

5. člen 

Obveznosti učencev so: 

 upoštevati navodila vaditeljev in pravila vedenja 

 vaditelja obvestiti o vsaki posebnosti, ki jo med treningom ali v zvezi z njim opazijo, kot 
tudi o vsaki poškodbi ali neprijetnosti 

 pravočasno prihajati na trening in ga predčasno ali brez vednosti vaditelja ne zapuščati 

6. člen 

Kraj izvajanja programov je  

razen v primerih, določenih v 8. členu, se tečaji se izvajajo na naslednji lokaciji: Golf igrišče Diners 
Club Ljubljana.  

7. člen 

Medsebojno obveščanje 

O zadevah, pomembnih za izvajanje te pogodbe, bo Mladinska šola golfa s starši komunicirala prek 
elektronske pošte, 

 

starši bodo z Mladinsko šolo golfa komunicirali na naslednji način: elektronska pošta, telefon. 

8. člen 

Jamstva 

Mladinska šola golfa jamči, da bo program izvajala po predvidenem programu, ob dogovorjenih 
terminih, s skrbnostjo dobrega strokovnjaka in  usposobljenost strokovnega delavca v golfu. V 
okviru zahtevnostne skupine, navedene v prijavnici, bo šola upoštevala otrokove individualne 
posebnosti. 

V primeru, če posamezni termini odpadejo zaradi višje sile, je šola dolžna zagotoviti nadomestne 
termine. V primeru daljše odsotnosti vaditelja je šola dolžna zagotoviti nadomestnega vaditelja. 
Šola je dolžna zagotoviti tudi nadomestno lokacijo v primeru, če programa na lokaciji, navedeni v  
6. členu, iz kakršnegakoli razloga ne bi bilo več mogoče izvajati, razen če nadomestne lokacije v 



radiju 30 km fizično ni. 

Šola ni dolžna zagotoviti nadomestnih terminov, če bi bilo treba zaradi neugodnih vremenskih 
razmer ali druge višje sile, na katero ne more vplivati, zagotoviti 5 ali več nadomestnih terminov. V 
tem primeru je šola dolžna staršem vrniti sorazmerni del cene programa. 

Šola jamči za to, da je izbrano golf igrišče primerno za igro in vadbo. 

Šola ne jamči: 

 da bo otrok kljub strokovni izvedbi in rednem obiskovanju treningov dosegel s strani otroka 
ali staršev želene ali pričakovane rezultate 

 da bosta otrok ali ekipa dosegla želene ali pričakovane rezultate na tekmovanjih 

9. člen 

Izključitev odgovornosti 

Šola ne odgovarja za škodo, ki nastane zaradi kršitve obveznosti po tej pogodbi s strani staršev ali 
otrok, ki obiskujejo Mladinsko šolo golfa, kot tudi ne zaradi škode, nastale iz razlogov, za katere 
šola ni vedela. 

Poleg tega je odgovornost Mladinske šole golfa izrecno izključena še v naslednjih primerih: 

 v primeru izgube ali kraje garderobe in opreme 

 za poškodbe, ki nastanejo zaradi neupoštevanja teh splošnih pogojev, pogojev dela, pravil 
vedenja ali navodil vaditelja 

 za škodo, ki je šola oziroma vaditelj kljub zadostni skrbnosti ne moreta preprečiti 

 za škodo, ki nastane v času, ko otrok ni pod neposrednim nadzorom vaditelja (npr. odhodi v 
garderobo, WC ipd.) 

 za poškodbe, ki nastanejo v okviru običajnega tveganja pri športni aktivnosti (npr. nateg 
mišice, ki se lahko zgodi tudi pri pravilno izvedenem udarcu) 

10. člen 

Plačilo 

Cena programa in plačilni rok sta določena v pristopni izjavi. V primeru zamude plačila so starši 
dolžni plačati še zakonite zamudne obresti, tekoče od plačilnega roka do dneva plačila. Plačilo se 
izvede na naslednji način: 

Starši so dolžni plačati celotno ceno programa, za katerega so prijavili otroka, ne glede na število 
otrokovih odsotnosti v sezoni. Delno vračilo vplačane vpisnine je možno le v primeru predčasnega 
prenehanja pogodbe po določbah 11. člena. 

Poleg cene programa po prejšnjem odstavku so starši dolžni Šoli povrniti stroške prevoza do kraja 
tekmovanj po drugem odstavku 6. člena in nazaj, in sicer tako, da se stroški razdelijo na število 
učencev, ki so se tekomovanja udeležili. V primeru uporabe prevoznega sredstva, ki je last Šole, 
prevozni stroški vključujejo kilometrino v višini 30% cene enega litra 95-oktanskega bencina za 
vsak prevoženi kilometer, cestnine, parkirnine in dnevnice za voznika. V primeru uporabe 
izposojenega prevoznega sredstva, prevozni stroški vključujejo najemnino prevoznega sredstva, 
ceno porabljenega goriva, cestnine, parkirnine in dnevnice za voznika. Če zaradi določb predpisov s 
področja varnosti cestnega prometa vozila ne sme upravljati vaditelj, stroški prevoza vključujejo 



tudi honorar voznika ali tarifo prevoza zunanjega izvajalca, ki ga Šola angažira samo za izvajanje 
prevoza. Starši so šoli dolžni povrniti tudi eventualne vstopnine, kotizacije ali prijavnine na 
tekmovanja. 

11. člen 

Prenehanje pogodbe-izpis iz Šole 

Medsebojne obveznosti med Šolo in starši trajajo za čas, naveden v izpolnjeni prijavnici. Starši 
lahko otroka enostransko predčasno izpišejo. Ob izpisu starši niso upravičeni do vrnitve vpisnine ne 
delno ne v celoti. Izjema je primer, če starši otroka izpišejo iz razlogov, ki objektivno onemogočajo 
nadaljnje obiskovanje Šole in na katere starši ne morejo vplivati (npr. invalidnost); v tem primeru se 
staršem vrne sorazmerni del vpisnine, vendar največ 70% plačane vpisnine. 

 

Šola lahko enostransko predčasno izpiše otroka v naslednjih primerih: 

 če otrok tudi po izrecnem opozorilu staršem ne upošteva navodil vaditelja in zaradi tega 
nastaja nevarnost za otroka ali druge otroke ali zaradi tega drugi otroci ne morejo ustrezno 
napredovati 

 če otrok ali starši zoper Mladinsko šolo golfa, njeno osebje ali druge otroke storijo dejanje, 
ki ima znake kaznivega dejanja ali prekrška 

 če Mladinska šola golfa  pri otroku ali starših ugotovi razloge (npr. zdravstvene), zaradi 
katerih ni mogoče doseči cilja tečaja oziroma zaradi katerih obstaja nevarnost škode ali poškodbe 
otroka ali drugih otrok. 

 če otrok krši pravila obnašanja ali bontona in zaradi te kršitve ni mogoče doseči cilja tečaja. 

Katerakoli stranka lahko otroka izpiše iz Mladinske šole golfa, če druga stranka kljub poprejšnjemu 
opozorilu krši določila teh splošnih pogojev. Predhodno opozorilo pred odpovedjo ni potrebno, če je 
iz okoliščin razvidno, da kršitelj tudi v dodatnem roku kršitve ne bo odpravil ali ne bo mogel 
odpraviti. 

12. člen 

Prepovedana ravnanja 

Poleg vseh dejanj, ki predstavljajo kaznivo dejanje ali prekršek po zakonu, so prepovedana tudi 
naslednja ravnanja: 

 neupravičeno zamujanje na treninge ali samovoljno predčasno odhajanje s treninga 

 prepozno pobiranje otrok s treninga 

 kakršnokoli dejanje, ki ima znake fizičnega, psihičnega ali verbalnega nasilja 

 ustvarjanje sovražnega ali zastrašujočega okolja 

 prihod na trening pod vplivom alkohola ali drugih opojnih substanc oz. vnašanje ali uživanje 
alkohola ali opojnih substanc med vadbo 

 kršitev pravil golfa, ki presegajo običajno tekmovalnost 

 neposredovanje potrebnih obvestil oz.podatkov 

V primeru navedenih kršitev sme Mladinska šola golfa izvesti naslednje ukrepe: 



 izreči opomin 

 izreči opozorilo pred izpisom 

 prepovedati udeležbo na največ 3 prihodnjih treningih, brez povračila ustreznega dela 
prijavnine 

 naložiti dodatno obveznost, npr. dodatne fizične vaje ali domačo nalogo, vendar le v primeru 
in v tolikšnem obsegu, kolikor je pričakovati, da bo ukrep preprečil naknadne kršitve. Ukrep ne sme 
povzročiti večje fizične ali psihične obremenitve otroka, kot nastaja pri običajnih aktivnostih pri 
treningu. 

 Otroku odvzeti predmete, s katerimi je povzročena kršitev (npr. alkoholne pijače), in jih 
izročiti staršem 

13. člen 

Varstvo osebnih podatkov 

Poleg osebnih podatkov, ki jih Mladinska šola golfa sme ali mora voditi po zakonu, sme Mladinska 
šola golfa o otrocih in starših zbirati, obdelovati in hraniti še tiste osebne podatke, za katere to 
dovolijo starši z izjavo, navedeno na prijavnici ali drugem pisnem dokumentu.  

14. člen 

Priloge k splošnim pogojem 

Poleg teh splošnih pogojev se za razmerja med Mladinsko šolo golfa in udeleženci Mladinske šole 
golfa uporabljajo še: 

 pogoji dela 

 pravila vedenja na treningih 

 programi dela 

Vsi dokumenti so objavljeni na spletnih straneh Mladinske šole golfa (url: http://golf-
ljubljana.si/sl/akademija/mladinska-sola.html). 

15. člen 

Veljavnost, objava in spremembe splošnih pogojev 

Ti splošni pogoji začnejo veljati dne 1.4.2012, kar je tudi najpoznejši datum, ko morajo biti 
objavljeni na spletnih straneh Mladinske šole golfa, skupaj s prilogami iz 14. člena. 
 
Če Mladinska šola golfa spremeni splošne pogoje ali priloge iz 14. člena, ta sprememba ne velja za 
otroke, vpisane v sezoni, v kateri so se splošni pogoji spremenili, razen za tiste otroke, za katere 
starši v spremembo splošnih pogojev izrecno privolijo. 

 
V Ljubljani, dne: 15.3.2012 
 
 
Vodja Mladinske šole golfa 
Uroš Gregorič 


