
 

 
Naložbo financirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. 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. 

VABILO 

webinar: Pregled covid-19 zakonodaje,  s 

poudarkom na PKP6 

 

Kdaj in kje: v ponedeljek, 7. decembra 2020, od 9.00 do 11.30, na spletu. 
 

Komu je namenjena: podjetjem, podjetnikom in potencialnim podjetnikom iz JV Slovenije  
 

Prijava: Število udeležencev je omejeno.  
Prijave so obvezne, sprejemamo jih do petka, 4. decembra 2020,  na POVEZAVI. 
Prednost bodo imeli podjetniki iz regije JV Slovenija. Omejili bomo udeležbo na enega 
predstavnika podjetja. Upoštevali bomo vrstni red oddanih prijav. 
 

Webinar je brezplačen. 
 

Pozivamo vas, da nam lahko že ob sami prijavi pošljete vaša vprašanja.  
Prijavljeni boste vsa navodila in napotke prejeli pred webinarjem na vaš elektronski naslov, ki 
ga boste navedli na prijavi. 

 

Vsebina: V petek, 27.11.2020 je bil v Ur. listu RS, št. 175 objavljen PKP6, ki je pričel veljati naslednji 

dan po objavi. Zakon o interventnih ukrepih za omilitev posledic drugega vala epidemije covid-19 

podaljšuje nekatere že veljavne ukrepe, kot so subvencioniranje skrajšanega delovnega časa in 

nadomestila plače za čas čakanja na delo doma, ter uvaja nove ukrepe kot je delno kritje fiksnih 

stroškov najbolj prizadetim podjetjem. 
 
Na webinarju bomo pregledali vsebine: 
 
1. Pregled aktualne zakonodaje v smislu interventnih ukrepov, s poudarkom na PKP6 
2. Obveznosti vračil državnih pomoči po protikoronski zakonodaji 
3. Računovodska in davčna obravnava državnih pomoči 
4. Odgovori na vprašanja 

 

Seminar bo vodila: 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. 

 

Več informacij: Danijela Vukojević, 041 759 762 ali danijela.vukojevic@rc-kocevjeribnica.si 
  

Za SPOT Svetovanje Jugovzhodna Slovenija dogodek koordinira Razvojni center Kočevje Ribnica.  

http://www.eu-skladi.si/
https://forms.gle/v4gdpxapumSQZ43FA
mailto:danijela.vukojevic@rc-kocevjeribnica.si

