SPLETNI SEMINAR

Sklepanje turističnih aranžmajev
Sproščenost ali skrb???
ki bo potekal v sreda 7 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.

Vsako leto z nestrpnostjo čakamo tisti trenutek, ko
bomo pustili svoje poslovne obveznosti nekje ob
strani in se prepustili uživanju v planinah, na kmetiji,
ob jezerih in na sončnih plažah. Po navadi obiščemo
potovalne agencije veliko časa pred dejanskim
odhodom na zaslužene počitnice. Vendar ali se
zavedamo vseh naših pravic in obveznosti ter tveganj,
ki nastanejo s podpisi dokumentov v teh potovalnih
agencijah?
S posredniško pogodbo o potovanju (v nadaljevanju
posredniška pogodba) se posrednik zavezuje, da bo v
imenu in na račun potnika sklenil bodisi pogodbo o
organiziranju potovanja bodisi pogodbo o eni ali več
posebnih storitvah, ki omogočajo neko potovanje ali
bivanje, potnik pa se zavezuje, da mu bo za to plačal.
Posredniška pogodba o potovanju sodi v sklop t. i.
turističnih pogodb, in to tistih, pri katerih gre za
razmerja turističnih agencij z neposrednimi
uporabniki storitev.
S pogodbo o organiziranju potovanja se organizator
potovanja zavezuje, da bo priskrbel potniku skupek
storitev, ki jih sestavljajo: prevoz, bivanje in druge
storitve, ki so z njima povezane, potnik pa se
zavezuje, da bo organizatorju za to plačal skupno
(pavšalno) ceno. Organizirano potovanje je
kompleksna in nova ne le ekonomska temveč tudi
pravna kategorija. Vsebina je predvsem v
intelektualnih dejanjih, ki tvorijo novo harmonično
celoto, ki jo predstavlja potovanje.

VSEBINA SPLETNEGA SEMINARJA
• Sklenitev posredniške pogodbe o potovanju;
• Obveznosti posrednika;
• Potrdilo o potovanju in splošni pogoji potovanja;
• Obveznosti in odgovornosti organizatorja
potovanja;
• Obveščanje in obveznosti potnika;
• Omejitve odgovornosti organizatorja potovanja;
• Plačilo cene potovanja;
• Odgovornost potnika za škodo;
• Sprememba cene in programa potovanja;
• Zamenjava potnika in odstop od pogodbe;
• Turistična 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. Prav tako sodelujemo na
različnih mednarodnih posvetovanjih in konferencah
s področja prava in ekonomije.
Več si lahko ogledate na: www.leksiakov.si

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.,

KOTIZACIJA IN PLAČILO

INFORMACIJE, PRIJAVA IN ODJAVA

Kotizacija za udeležbo na spletnem seminarju za Prijave sprejemamo do 6.9.2022.
posameznega udeleženca je 69,90 € (nismo
zavezanci za DDV).
Prijavo nam pošljete na elektronski naslov:
info@leksiakov.si, s pripisom prijava na spletni
Vključuje izvedbo spletnega seminarja v živo, seminar: spletni seminar – Sklepanje turističnih
gradivo v elektronski obliki, odgovore na aranžmajev
vprašanja v živo.
Skrajni rok za morebitno odpoved (pisno) je tri
Spletni seminar bo potekal 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 po prejemu računa.
V primeru, da do roka prijave ne bo prijavljenih
več kot 10 udeležencev, dogodek odpade in
dobite povrnjeno celotno kotizacijo.

PRIJAVNICA NA SPLETNI SEMINAR
SKLEPANJE TURISTIČNIH ARANŽMAJEV
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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