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- Ponudnikom izobraževanja 
 

ZADEVA: povpraševanje za izvedbo webinarja   »Vračila državnih pomoči, izračun upada prihodkov in 
minimalna plača v 2021«  
 
Spoštovani, 
 
OOZ Trbovlje  za podjetniško točko SPOT svetovanje Zasavje za podjetnike in potencialne podjetnike 
organizira delavnico na temo vračanja prejetih državnih pomoči, izračuna upada prihodkov v letu 2021 in 
obravnava minimalne plače v letu 2021. 
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  
 

• Pregled interventne zakonodaje od PKP1 do PKP8 po posameznih institutih (temeljni dohodek, 

oprostitev plačila prispevkov, oprostitev plačila PIZ, krizni dodatek, čakanje na delo, delo s 

skrajšanim delovnim časom, višja sila in karantena, nekriti fiksni stroški, delno povrnjen izgubljen 

dohodek, …). 

• Okoliščine, ki lahko privedejo do vračanja prejetih državnih pomoči v 2020 in 2021 (odpoved 

pogodbe o zaposlitvi iz poslovnega razloga, likvidacija družbe, izplačevanje dobička in nagrad 

poslovodjem ali pridobitev lastnih deležev ali delnic, nezadosten upad prihodkov, delovnopravne 

kršitve, presežna državna pomoč, …). 

• Izračun upada prihodkov na podlagi Pravilnika o merilih sorazmernosti pri pogoju ugotavljanja 

znižanja prihodkov. 

• Minimalna plača v 2021 ter subvencija in zmanjšanje minimalne osnove za obračun prispevkov 

v 2021 na podlagi PKP8. 

• Vpliv državnih podpor na računovodske in davčne izkaze. 
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• V kolikor bo do izvajanja webinarja pripravljeno kakšno dodatno gradivo ali predlog zakona PKP 9, 
pričakujemo, da bo predavatelj podal vsaj osnovne informacije o vsebini v pripravljenih dokumentih. 

 
Predavatelj mora pripraviti gradivo, ki mora biti opremljeno z ustreznimi logotipi projekta SPOT. V kolikor 
predavatelj z njimi ne razpolaga, jih bo priskrbel naročnik. Predavatelj mora priskrbeti odgovore na 
vprašanja vsem udeležencem webinarja, ki jih bodo postavljali v teku izvajanja. 
Predavatelj mora po končani izvedbi pripraviti poročilo izvajalca in ga predložiti naročniku. 
 
S tem izobraževanjem bi podjetnikom in podjetnicam, podali dodatna  znanja za uveljavljanje pravic iz 
koronskih zakonov.   
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. 
Ponudnik mora biti pripravljen na izvedbo webinarja na dan 14.04.2021, ura bo določena naknadno. 
   

Ponudbe morajo prispeti najkasneje do petka, 09.04.2021  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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