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- Ponudnikom izobraževanja 
 
ZADEVA: povpraševanje za izvedbo webinarja » »PKP 6» 
 
Spoštovani, 
 
OOZ Trbovlje  za podjetniško točko SPOT svetovanje Zasavje za podjetnike in potencialne podjetnike 

organizira delavnico na temo »  PKP 6«. 
Delavnica naj bi potekala najmanj 2 šolski uri, udeležiti pa se je mora najmanj 10 udeležencev. 
Predavatelj mora pripraviti pisno gradivo in sam postaviti ustrezno platformo za izvedbo webinarja tako, da 
se bodo prijavljeni nemoteno prijavili preko linka na elektronski pošti. 
Predavatelj mora zagotoviti sledljivost tako, da se oblikuje poročilo, iz katerega je razvidno, kdo so bili 
udeleženci seminarja in takšno poročilo posreduje naročniku po končani izvedbi. 
Podana vsebina mora vključevati  

• NOVO: Delno povračilo nekritih fiksnih stroškov. 

• Novosti čakanja na delo. 

• Novosti pri delnem povračilu nadomestila plače delodajalcu zaradi opravičene odsotnosti zaradi 

višje sile ali odrejene karantene delavcu. 

• Novosti pri povračilu delnega izgubljenega dohodka za samozaposlene v primeru odrejene 

karantene ali višje sile. 

Vračila državne pomoči: 

• Pregled okoliščin po posameznih institutih (temeljni dohodek, oprostitev plačila prispevkov, 

oprostitev plačila PIZ, krizni dodatek, čakanje na delo, delo s skrajšanim delovnim časom), zaradi 

katerih je potrebno vračanje državne pomoči (PKP 1-6). 

• Nezadosten upad prometa.  

• Izplačilo dobička in nagrad poslovodstvu. 

• Odpovedi pogodbe o zaposlitvi  iz poslovnega razloga in likvidacije družbe. 

• Neizplačevanje nadomestila plače. 

• Odrejanje nadurnega dela in prerazporejanje delovnega časa, ipd. 
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Gradiva morajo biti opremljena z ustreznimi logotipi projekta SPOT. V kolikor predavatelj z njimi ne 
razpolaga, jih bo priskrbel naročnik. 
 
S tem izobraževanjem bi podjetnikom in podjetnicam, podali nova znanja za uveljavljanje pravic iz šestega    
korona zakona glede delnega pokrivanja fiksnih stroškov, ukrepov za delodajalce, vračilih državnih pomoči 
in ukrepov za samozaposlene.   
Udeležba za  podjetnike je brezplačna, usposabljanje se bo izvedlo okviru projekta »SPOT regije 2018-
2022«. 
 
Prosimo vas, da nam posredujete vašo ponudbo za izvedbo  izobraževanja s ceno. Zaradi izjemno kratkega 
roka za uveljavljanje pravic po sprejetju zakonodaje,  smo določili zelo kratek termin za izvedbo in sicer 
30.11.2020.    

Ponudbe morajo prispeti najkasneje do ponedeljka, dne 30.11.2020  do 12.00 ure po pošti ali na 
mail tea.urbanija@ozs.si. 
 
Za sodelovanje se vam zahvaljujemo in vas pozdravljamo.  
 
       SPOT svetovanje Zasavje 

Doroteja Urbanija, svetovalka 
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