
                                                  

v sodelovanju z 

organizira seminar  

 

Explain Pain 

 

URI Soča, 16. - 17. november 2023 

Izvajalec seminarja: Tim Beames, MSc, BSc, MCSP 
Strokovni vodja: doc. dr. Lea Šuc, MSc, dipl. del. ter.  

 

PROGRAM IN PREDSTAVITEV SEMINARJA V PRILOGI 

S P L O Š N E    I N F O R M A C I J E 

Lokacija: Univerzitetni rehabilitacijski inštitut Republike Slovenije - SOČA, Linhartova 51, 1000 
Ljubljana; dvorana v 4. nadstropju stavbe Vrtnica 
 
Kotizacija:  
Kotizacija znaša 500,00 € z DDV - prijava in plačilo do najkasneje do 30.09.2023. 
 
Kotizacija vključuje predavanja in izročke v angleškem jeziku, potrdilo o udeležbi, napitke in prigrizek v 
odmoru ter kosilo. 

V 8 dneh po končanem seminarju vam bomo po pošti poslali račun za plačilo. 
 
Prijave in informacije: 
Število udeležencev je omejeno, upoštevali bomo vrstni red prijav. Seminar bo potekal v angleškem 
jeziku, prevod ni zagotovljen.  
 
Prijave sprejemamo do 30. septembra 2023 izključno preko spletnega obrazca, ki se nahaja na 

povezavi: https://www.uri-soca.si/sl/strokovni-dogodki/. 
    
Odpoved udeležbe na izobraževalnem dogodku:  
 
V primeru odpovedi  na spletni tečaj, je možna le v pisni obliki, posredovana po e-pošti na naslov 
dogodki@ir-rs.si. Ustnih odpovedi, posredovanih po telefonu ne sprejemamo. Prijavitelj ima pravico 
pisno odpovedati udeležbo na dogodku, na katerega se je prijavil do osem dni pred dogodkom.  
 
Stroški odpovedi so naslednji: 

- do 21 dni pred dogodkom – administrativni stroški odpovedi udeležbe v višini 50 €    

- do 8 dni pred dogodkom – stroški znašajo 50% cene kotizacije za dogodek 

- manj kot 7 dni pred dogodkom - stroški znašajo 100% cene kotizacije za dogodek 
 

V primeru, da se oseba prijavi na seminar ali delavnico manj kot 7 delovni dni pred predvidenim 
datumom izvedbe seminarja, odpoved ni možna. 
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Skrajni rok za pisno odpoved brez obveznosti plačila kotizacije je 3 tedne pred dnevom dogodka. Ne 
glede na zgornje določbe bo URI Soča poskušal reševati odpoved seminarja v korist prijavljenega 
udeleženca (nadomestni termin, nadomestni seminar). Prijava je v tem primeru prenosljiva tudi na 
drugo osebo ali na naslednji termin. 

  

    
 
 
 
 


