SPLETNA ŠOLA

POLETNA ŠOLA PRAVA
ki bo potekala v šestih popoldanskih terminih v septembru 2020 od 16.00 ‐18.00 ure
preko spleta ( na vaš spletni naslov boste prejeli povezavo do spletnega seminarja)

Namen spletne šole je osveščanje vsakega državljana in
državljanke; posameznika in posameznice Republike
Slovenije na njihove pravice in dolžnosti kot državljani in kot
posamezniki glede na sprejet pravni red Republike
Slovenije. Velikokrat smo kot posamezniki podvrženi
prisilnim ali dispozitivnim predpisom pravnega reda, Takrat
je izjemnega pomena splošno znanje prava, ki nam
omogočata pravočasno in za nas uspešno odzivanje na
pravno relevantne položaje. Posameznik velikokrat sploh ne
pozna svojih pravic in dolžnosti v posameznih pravnih
situacijah, zato se velikokrat zgodi, da je posameznik
neupravičeno procesuiran ali da izgubi določene pravne
koristi iz pravnih razmerij. Da bi se izognili takšnim za
posameznika negativnim pravnim in dejanskim položajem v
družbi, je izjemnega pomena poznavanje splošnih pravic in
obveznosti posameznika, ki izhajajo iz pravnih pravil.
Cilj spletne šole je preko sklopov predavanj in delavnic
predstaviti slehernemu posamezniku, predvsem pa
skupinam brezposelnih, težko zaposljivih in tistih oseb, ki
iščejo prvo zaposlitev, osnove delovanja pravnega sistema
Republike Slovenije in vpliv le tega na evropsko in
mednarodno pravo. Posameznik bo preko izvedbe projekta
zasledoval tako spoznavne (informativne) kot tudi dejanske
cilje. Tako se bo spoznal z domačo, evropsko in
mednarodno sodno prakso, znal bo ustanoviti posamezno
gospodarsko družbo oziroma podjetnika posameznika,
sestavil bo osnovne tipe gospodarskih pogodb, pripravil bo
lahko odškodninski zahtevek, znal bo izračunati dohodnino,
splošno davčno bilanco in obračunavati DDV, poznal bo
temeljne elemente davčnega postopka in razmerja med
rezidenti in nerezidenti, vedel bo kako reagirati na določena
dejanja delodajalca v delovnopravnem razmerju ter
obvladal osnovne procesne položaje v pravdnem in
izvršilnem postopku.

PREDAVATELJ
mag. Matjaž Kovač, univ.dipl.prav.
je magister pravnih znanosti, strokovnjak za javna
naročila, gospodarsko pravo in davke, visokošolski
predavatelj za predmetno področje Pravo ter
doktorski kandidat na področju mednarodnega
finančnega in davčnega prava.
LEKSIAKOV pravne, poslovne, finančne in davčne
storitve d.o.o., Maribor je svetovalno podjetje na
področju prava, ekonomije in davkov. Samostojno ali
skupaj s partnerji že nekaj let uspešno prirejamo
različne vrste izobraževanj na temo gospodarskega,
pogodbenega in delovnega prava, prava javnih naročil
in javno zasebnega partnerstva ter gradbenega prava.
Prav tako sodelujemo na različnih mednarodnih
posvetovanjih in konferencah s področja prava in
ekonomije.
Več si lahko ogledate na: www.leksiakov.si
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VSEBINA SPLETNE ŠOLE
1.september
2020

POSAMEZNIK IN
PRAVO

Družba, država in pravo ● Pravno pravilo ● Pravni red
● Pravni subjek /objek ● Pravni ak ● Pravo EU in
mednarodno pravo ● Ustavno pravo

3.september
2020

USTANOVITEV IN
UPRAVLJANJE
PODJETIJ

Značilnosti gospodarskih subjektov ● Podjetnik posameznik
●Osebne/kapitalske družbe ● Povezane družbe
●Gospodarske javne službe ● Statusna preoblikovanja
●Prenehanje gospodarskih družb

7.september
2020

SKLEPANJE
POGODB

Pogodbene obveznosti ● Vrste pogodbenih obveznos
●Pravni temelj za nastanek pogodbe ● Odškodninske
obveznosti ● Utrditev obveznostnih razmerij ● Spremembe
obveznostnih razmerij ● Prenehanje obveznostnih razmerij
Vrednostni papirji ● Plačilni sistem in plačilni instrumenti

9.september
2020

POSAMEZNIK IN
DAVKI

Davčni sistem ● Neposredni davki ● Posredni davki
Davčni postopek ● Mednarodno davčno pravo

●

15.september DELOVNOPRAVNE
2020
OBVEZNOSTI

Pogodba o zaposlitvi ● Pravice in odgovornos strank v
delovnem razmerju ● Individualni in kolek vni delovni
spori ● Socialna varnost ● Zaposlovanje marginalnih skupin

17.september POSTOPKI ZA
2020
ZAGOTAVLJANJE
PRAVIC

Splošno o pravdnem postopku ● Tek pravdnega postopka
● Pravna sredstva ● Posebni primeri pravdnega postopka
● Izvršilni postopek
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INFORMACIJE, PRIJAVA IN ODJAVA

KOTIZACIJA IN PLAČILO

Kotizacija za udeležbo za posamezni sklop Prijave sprejemamo do dneva pred začetkom
spletne šole za posameznega udeleženca je posameznega sklopa spletne šole. V primeru, če
39,90 € (z DDV).
se posameznik odloči za udeležbo na celotni
spletni šoli je skrajni rok za plačilo 28.8.2020.
Kotizacija za udeležbo na celotni spletni šoli za
posameznega udeleženca je 192,00 € (z DDV).
Prijavo nam pošljete na elektronski naslov:
info@leksiakov.si, s pripisom prijava na
Kotizacija vključuje izvedbo posameznega sklopa posvetovanje: spletna šola – Pravo ‐ <naziv
spletne šole v živo, gradivo v elektronski obliki, sklopa>
odgovore na vprašanja v živo
Skrajni rok za morebitno odpoved (pisno) je tri
Spletna šola bo potekala v živo preko dni pred rokom za izvedbo. Ce se boste odjavili
videokonferenčne platforme, zato potrebujete tri dni pred dogodkom vam bomo zaračunali
internetno povezavo in zvočnike.
administrativne stroške v višini 30% kotizacije,
pri kasnejši odjavi pa v celoti.
Kotizacijo nakažite na:
TRR SI56 0201 5026 1925 038 odprt pri NLB d.d. V primeru, da do roka prijave ne bo prijavljenih
več kot 10 udeležencev, dogodek odpade in
sklic SI00 092020
dobite povrnjeno celotno kotizacijo.

PRIJAVNICA NA SPLETNO ŠOLO
POLETNA ŠOLA PRAVA
Na seminar prijavljamo
1.
2.
3.
4.
naziv subjekta:
___________________________________________________________________________________________
naslov subjekta:
___________________________________________________________________________________________
davčna št.:
matična št:
telefon:
fax:
e‐pošta:

sem/nisem zavezance za DDV

Kraj in datum:

Žig

Podpis odg.osebe

Izpolnjeno in podpisano prijavnico poslati na elektronsko pošto: info@leksiakov.si
Dodatne informacije dobite na e‐pošti info@leksiakov.si ali na telefonski številki +386 30 317 879
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