
 

SPOT Svetovanje Jugovzhodna Slovenija izvajamo konzorcijski partnerji: Razvojni center Novo mesto d.o.o., RC Kočevje Ribnica d.o.o., RIC 
Bela Krajina in OOZ Novo mesto. Tokratno delavnico koordinira Območna obrtno-podjetniška zbornica Novo mesto.  
Naložbo financirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. 
. 

 

V A B I L O 
 

Zaradi izjemnega zanimanja  nadaljujemo z izobraževalnimi delavnicami o protikorona zakonodaji, zato 
vas SPOT Svetovanje Jugovzhodna Slovenija, v sodelovanju z Območno obrtno-podjetniško zbornico Novo 
mesto,  vabi na brezplačni webinar 

 

PREGLED DRŽAVNIH POMOČI ZA PODJETJA, 
POVEZANIH Z EPIDEMIJO COVID 19 

 

v  četrtek, 22. aprila 2021, s pričetkom ob 13.00 uri, 
(od doma, preko MS Teamsa).  

 

Izobraževanje je namenjeno: zainteresiranim posameznikom, obrtnikom in podjetnikom ter MSP iz regije  JV 
Slovenija 
 

V zadnjem letu je bilo sprejetih več interventnih zakonov. Vsak izmed njih določa, katere pogoje morajo prejemniki 
državne pomoči izpolniti, da jim le-teh ne bo potrebno vrniti. Na webinarju bomo naredili pregled okoliščin, ki lahko 
povzročijo vračanje državnih pomoči po posameznih institutih  (temeljni dohodek, krizni dodatek, čakanje na 
delo,…) in trenutno veljavne ukrepe za delodajalce in samozaposlene. 

 

Vsebina: 
1. Pravilnik o merilih sorazmernosti pri ugotavljanju znižanja prihodkov 
2. Pravilnik o dopolnitvah zgoraj navedenega pravilnika  
3. Subvencija minimalne plače po PKP8 
4. Javni poziv za sofinanciranje obratovalnih stroškov v turizmu 
5. Pregled nekaterih drugih aktualnih ukrepov 
6. Odgovori na vprašanja udeležencev 

 
Predavateljica:  Marija Tomc Muc 

Marija Tomc Muc, univ. dipl. ekon., preizkušena računovodkinja in preizkušena davčnica, direktorica 

računovodskega podjetja Biro BONUS d.o.o.. Ima dolgoletne izkušnje na področju obračunavanja davkov in 

računovodstva. Je tudi predavateljica na višjih in visokih šolah ter na številnih seminarjih in delavnicah. 

 

Prijave: 

Prijave sprejemamo do torka, 20.4.2021,  na SPLETNI PRIJAVI.   Število udeležencev je omejeno. Prednost imajo 

obrtniki in podjetniki iz regije JV Slovenije. 

 

Ob prijavi zapišite na označeno mesto vaše morebitno vprašanje za predavateljico. Vsa navodila in napotke boste 

prejeli pred webinarjem na vaš elektronski naslov, ki ga boste navedli na prijavi.  Naknadni posnetek predavanja 

bodo prejeli izključno udeleženci webinarja. 

 

Dodatne informacije: Breda Koncilja, GSM:  051 422 580 ali breda.koncilja@ozs.si 
 
Webinar v trajanju 2  šolski uri je za udeležence brezplačen.  Vljudno vabljeni, da se nam pridružite.  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdP0JfakCJE58UngDjL4_vFA6FQQTbxWCMV5F9dkC36FTHITQ/viewform?usp=sf_link
mailto:breda.koncilja@ozs.si

