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SPLETNI SEMINAR 

 GREMO VARNO V GORE 
Gibanje in obnašanje v gorah ter naše pravice in 

obveznosti 
 

ki bo potekal v ponedeljek 19 septembra 2022 od 18:00-20:00 ure 
 preko spleta ( na vaš spletni naslov boste prejeli povezavo do spletnega seminarja) 

če se spletnega seminarja v živo ne boste mogli udeležiti, vam bo na voljo videoposnetek. 

 
Slovenci smo narod planincev. Vsako leto naše gore 
obišče na tisoče planincev, vse več je markiranih poti 
na naše vršace, planinske postojanke in koče so vse 
bolj obiskane. Velika večina nas komaj čaka, da bo 
odbila tista ura v petek popoldne, ko se bomo lahko  
»zapodili« v višave in uživali v razgledih in naravi. 
Vendar ali se res znamo obnašati v gorah? Kaj je 
ključnega pomena, da na našem izletu ne bomo bili 
presenečeni ali celo poškodovani? Kako se moramo 
pripraviti na vzpone na naše vršace? Kdo je 
odgovoren za planinske poti in planinske postojanke 
ter koče? Ali dovolj dobro poznamo sebe, da bomo 
lahko z užitkom »prisopihali« na vrh in uživali v 
pogledih? Kaj napraviti, ko se nam pripeti nezgoda? 
Kdo je lahko odgovorna oseba? Ta in še druga 
vprašanja so ključnega pomena za varno in urejeno 
pohajkovanje po naših planinah.  
 
Kar se tiče planinske infrastrukture gradnjo, 
vzdrževanje in označevanje planinskih poti, pogoje za 
njihovo nemoteno in varno uporabo ter druga 
vprašanja, povezana s planinskimi potmi je v 
Republiki Sloveniji urejeno z Zakonom o planinskih 
poteh. Pri gradnji, vzdrževanju in označevanju 
planinskih poti ter omogočanju njihove nemotene in 
varne uporabe se uporabljajo predpisi, ki urejajo rabo 
gozdov, urejanje prostora, graditev objektov, 
ohranjanje narave, evidentiranje nepremičnin in 
stvarnopravna razmerja, če ni s tem zakonom 
določeno drugače. 
 
 

VSEBINA SPLETNEGA SEMINARJA 
• Osnove gibanja in ravnanja v gorah; 
• Ustrezna izbira cilja in poti – ustreznost znanja in 

sposobnosti; 
• Ustreznost opreme na poti; 
• Obveščanje in vpisovanje v vpisne knjige; 
• Kultura in obnašanje v gorah; 
• Nevarnosti v gorah; 
• Elementi planinskih poti in kategorizacija; 
• Skrbništvo planinskih poti; 
• Vzdrževanje planinskih poti; 
• Planinska zveza Slovenije; 
• Gorska zavarovanja in odškodninski zahtevki 

subjektov. 
 
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.   

Več si lahko ogledate na: www.leksiakov.si 

http://www.leksiakov.si/
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KOTIZACIJA IN PLAČILO 

Kotizacija za udeležbo na spletnem seminarju za 
posameznega udeleženca je 69,90 € (nismo 
zavezanci za DDV).  

Vključuje izvedbo spletnega seminarja v živo, 
gradivo v elektronski obliki, odgovore na 
vprašanja v živo. 

Spletni seminar bo potekal v živo preko 
videokonferenčne platforme, zato potrebujete 
internetno povezavo in zvočnike. 

Kotizacijo nakažite po prejemu računa. 

 

INFORMACIJE, PRIJAVA IN ODJAVA 
 
Prijave sprejemamo do 15.9.2022.  
 
Prijavo nam pošljete na elektronski naslov: 
info@leksiakov.si, s pripisom prijava na spletni 
seminar: spletni seminar – Gremo varno v gore 
 
Skrajni rok za morebitno odpoved (pisno) je tri 
dni pred rokom za izvedbo. Ce se boste odjavili 
tri dni pred dogodkom vam bomo zaračunali 
administrativne stroške v višini 30% kotizacije, 
pri kasnejši odjavi pa v celoti. 
 
V primeru, da do roka prijave ne bo prijavljenih 
več kot 10 udeležencev, dogodek odpade in 
dobite povrnjeno celotno kotizacijo. 

 
 

PRIJAVNICA NA SPLETNI SEMINAR 
GREMO VARNO V GORE 

 
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 

 
 

mailto:info@leksiakov.si
mailto:info@leksiakov.si

