PRAVO MED BUKVAMI
Poletna Šola Prava

ki bo potekala od 27. do 29.avgusta 2021
v Hotelu Zarja, Hočko Pohorje, Frajham 34
Namen šole je osveščanje vsakega posameznika in
posameznice na njegove pravice in dolžnosti kot
državljan 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 lahko pride v situacijo, da je
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 šole je preko sklopov predavanj in delavnic
predstaviti slehernemu posamezniku, 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,
vedel pa bo kako reagirati na določena dejanja
delodajalca v delovnopravnem razmerju.

PREDAVATELJ IN VODITELJ ŠOLE
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
Hotel ZARJA
Frajham 34
Hočko Pohorje
https://www.ho
tel-zarja.si/
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PETEK 27.AVGUST 2021
8:30 – 9:00
9:00 – 12:00

12:00 – 14.00
14:00 – 17:00

19:00

REGISTRACIJA
POSAMEZNIK IN PRAVO
Družba, država in pravo, Pravno pravilo, Pravni red, Pravni
subjekti/objekti, Pravni akti, Pravo EU in mednarodno pravo, Ustavno
pravo
ODMOR ZA KOSILO
USTANOVITEV IN UPRAVLJANJE GOSPODARSKIH SUBJEKTOV
Značilnosti
gospodarskih
subjektov,
Podjetnik
posameznik,
Osebne/kapitalske družbe, Povezane družbe, Gospodarske javne službe,
Statusna preoblikovanja, Prenehanje gospodarskih družb
VEČERJA

SOBOTA 28.AVGUST 2021
7:30 – 9:00
9:00 – 12:00

12:00 – 14.00
14:00 – 17:00

19:00

ZAJTRK
SKLEPANJE POGODB
Pogodbene obveznosti, Vrste pogodbenih obveznosti, Pravni temelj za
nastanek pogodbe, Odškodninske obveznosti, Utrditev obveznostnih
razmerij, Spremembe obveznostnih razmerij, Prenehanje obveznostnih
razmerij, Vrednostni papirji, Plačilni sistem in plačilni instrumenti
ODMOR ZA KOSILO
DELOVNOPRAVNE OBVEZNOSTI
Pogodba o zaposlitvi, Pravice in odgovornosti strank v delovnem
razmerju, Individualni in kolektivni delovni spori, Socialna varnost,
Zaposlovanje marginalnih skupin
VEČERJA IN SPOZNAVNI VEČER

NEDELJA 29.AVGUST 2021
7:30 – 9:00
9:00 – 9:30
9:30 – 15:00
15:00

ZAJTRK
ZBOR PRED DOMOM ZARJA
POHOD PO POHORJU (glej naslednjo stran)
ZAKLJUČEK DOGODKA
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POHOD PO POHORJU
DOM ZARJA – AREH – ŠUMIK – AREH
Od Doma Zarja gremo v smeri Ruške koče po široki poti, ki večinoma
poteka skozi gozd. Čez čas nas zložna pot pripelje pod žice električne
napeljave. Po približno 10 minutah hoje pod žicami, markirana pot zavije
levo na makadamsko cesto, ki nas nato hitro pripelje do glavne ceste. Tu
nadaljujemo desno po cesti in markacije nas kmalu za umetnim jezerom,
ki je namenjeno zasneževanju smučišča usmerijo levo na peš pot, ki nas
skozi pas gozda hitro pripelje na obsežen travnik. Prijetna pot čez travnik,
ki nas vodi mimo cerkve svetega Areha, pa nas v treh minutah pripelje do
Ruške koče.
Dom Zarja – Areh – 25 minut
Od parkirišča se na zahodni strani usmerimo na makadamsko cesto, po njej skozi gozd približno 0.6 km,
dokler ne pridemo na rob gozda. Tu imamo na razpolago dve možnosti: ali gremo malce naprej in nato po
oznakah levo navzgor ob smučarski progi preko najvišje točke Žigartovega vrha ali pa se odločimo za levo
dobro uhojeno in široko pot preko jugovzhodnega pobočja Žigartovega vrha, ta pot je za 15 minut krajša od
prej navedene variante. Mi se odločimo za slednjo in zavijemo levo po udobni
poti, ki sprva poteka ravno, preide v gozd, nato se malce dvigne, dokler se nam z
desne ne priklopi variantna pot z Žigartovega vrha. Pot se malce spusti, na manjši
zaraščajoči jasi se nam skozi drevesa za trenutek odpre razgled, ki pa ga drevesa
spet zakrijejo. Prečkamo makadamsko cesto, po ravnici po levi strani obidemo
večjo jaso in se nato začnemo spuščati s Peršetovega vrha, kjer se nahajamo.
Pridemo do spomenika NOB, kjer se pot ponovno poravna, nekaj 30 m od
spomenika je križišče planinskih poti, leva pot vodi za Tri kralje, naša pot pa
zavije desno, kot nam pove označba "Pesek" na drevesu. Skozi mladi gozd
hodimo kakšnih 200 m in pridemo do križišča makadamske in gozdne ceste.
Prečimo makadamsko cesto in nadaljujemo naravnost po gozdni cesti do njenega
konca na manjši jasi. Pot se sedaj za kratek čas rahlo vzpne skozi gozd, na vrhu
rahlo v levo in nato desno navzdol, prečimo zaraščajočo gozdno jaso, sledi
ponovni vzpon. Nahajamo se na Bajgotovem vrhu, pot obide njegovo najvišjo
točko s severne strani in v mirnem vremenu slišimo bučanje s slapa Šumik. Pot se začne strmo spuščati v
povirje Lobnice, prečkamo makadamsko cesto, še nekaj metrov skozi gozd (ali pa kar po cesti okrog) in
prispemo do mesta, imenovanega Bajgot, ki je tudi znano križišče planinskih poti. Smo na najnižji točki naše
ture, na tem mestu je sotočje Lobnice, Kraljščice in Črnave. Na razpolago je večje makadamsko parkirišče, v
gozdičku ob straneh so urejene klopi in mize za pohodnike.
Areh – Bajgot (Šumik) – 2 h
S parkirišča se usmerimo na sprva široko peš pot v smeri Malega in Velikega Šumika.
Že po nekaj korakih hoje pa nas obvestilna tabla opozori, da bomo pot nadaljevali
po strmi in za zdrs nevarni poti (obvezna planinska obutev). Pot naprej preči rečico
Lobnico in se postopoma začne spuščati. Naprej se spuščamo po poti, ki postaja vse
bolj strma in mestoma varovana. Ko se že zelo približamo Velikemu Šumiku, pa nas
pot vodi čez najtežji del poti. S pomočjo jeklenice se spustimo čez krajšo strmo
steno, nato pa prečimo strma pobočja, večinoma brez varoval. Pot nas nato pripelje
do mesta, kjer se nahaja žig (od tu že lepo vidimo slap). Sledi strm spust do lepe
razgledne točke na slap in povratek na Areh.
Bajgot (Šumik) – Slap Šumik – 20 minut

LEKSIAKOV, pravne, poslovne, finančne in davčne storitve d.o.o., Knafelčeva 30, 2000 Maribor
matična številka: 7055617000, davčna številka: 49442422, TRR: SI56 0201 5026 1925 038 NLB d.d.,

Slika 1

KOTIZACIJA IN PLAČILO

INFORMACIJE, PRIJAVA IN ODJAVA

Kotizacija za udeležbo na šoli za posameznega Prijave sprejemamo do 23.8.2021.
udeleženca je 380,00 € (brez DDV).
Prijavo nam pošljete na elektronski naslov:
Kotizacija vključuje:
info@leksiakov.si, s pripisom prijava na
 izvedbo poletne šole,
posvetovanje: Poletna šola Prava
 gradivo
v
obliki
prosojnic
in
tekstualnega dela,
Skrajni rok za morebitno odpoved (pisno) je tri
 2x nočitev,
dni pred rokom za izvedbo. Ce se boste odjavili
 2x zajtrk,
tri dni pred dogodkom vam bomo zaračunali
 1x večerja,
administrativne stroške v višini 30% kotizacije,
 ter spremljajočo organizacijo dogodka.
pri kasnejši odjavi pa v celoti.
Kotizacijo nakažite na:
TRR SI56 0201 5026 1925 038 odprt pri NLB d.d.
sklic SI00 202108

V primeru, da do roka prijave ne bo prijavljenih
več kot 10 udeležencev, dogodek odpade in
dobite povrnjeno celotno kotizacijo.
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PRIJAVNICA NA SPLETNO ŠOLO
PRAVO MED BUKVAMI
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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