
 

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

SPOT Svetovanje Jugovzhodna Slovenija izvajamo konzorcijski partnerji: Območna obrtno-podjetniška zbornica Novo mesto, RC Kočevje Ribnica 
d.o.o., Razvojni center Novo mesto d.o.o. in RIC Bela Krajina. 

VABILO 

WEBINAR: POMOČ DRŽAVE V KRIZNIH RAZMERAH – S POJASNILI  

Kaj: Razvojni center Kočevje Ribnica kot partner v projektu SPOT Svetovanje JV Slovenije in ob 
soorganizaciji Ekonomske fakultete Univerze Ljubljana organizira BREZPLAČNI webinar na temo: POMOČ 
DRŽAVE V KRIZNIH RAZMERAH – S POJASNILI 
 
Kdaj in kje: v sredo; 1.4.2020 ob 10.00 uri 

Od doma (potrebujete: pametni telefon ali tablico ali računalnik, ter internetno povezavo!) 
 

Komu je namenjena: podjetjem, podjetnikom in obrtnikom iz JV Slovenije ter širše 

 

Vsebina: Izbruh koronavirusa je znotraj slovenskega gospodarstva že začel povzročati škodo. Kot kaže je 
najbolj ošibil mala in srednja podjetja, na katerih sloni slovensko gospodarstvo. Vlada RS zato pozorno 
spremlja situacijo tako na nacionalni ravni, kot tudi na evropski in globalni ravni, sprejela je tudi že določene 
ukrepe za pomoč gospodarstvu. V postopku sprejemanja pa je nov sveženj predlaganih ukrepov, tokrat bolj 
pisanih na kožo samozaposlenim.  
Ker se pri svojem delu srečujemo s številnimi dilemami in vprašanji podjetnikov, smo se odločiti organizirati 
webinar s pojasnili na vsa zastavljena vprašanja. Za vas smo zbrali nekaj webinarjev, ki si jih lahko brezplačno 
ogledate na spodnjih povezavah: 

https://www.iusinfo.si/spletni-seminarji/pregled/169  

https://www.iusinfo.si/spletni-seminarji/pregled/170 

https://www.tax-fin-lex.si/Dogodki/Izobrazevanja 

 

HKRATI pa vas vabimo k prijavi na BREZPLAČNI Webinar, organiziran posebej za vas. Da bo vsebina čim bolj 

odgovarjala vašim dilemam in vprašanjem Vas vabimo, da ob prijavi svoje vprašanje za predavatelja zapišete 

na označeno mesto v prijavnici.  

Vprašanja so lahko zelo individualna, želimo vam namreč zagotoviti ustrezno podporo. Ideja Webinarja je, da 

poteka v obliki odgovorov na vprašanja, ki jih boste udeleženci poslali v naprej. Morebitna dodatna vprašanja 

boste lahko zastavili v okviru Webinarja, na njih pa bomo odgovorili bodisi takoj, bodisi kasneje s pisnimi 

odgovori. 

Predavatelj: doc.dr. Jaka Cepec, univ. dipl. pravnik,  EF Univerze Ljubljana in Inštitut za primerjalno pravo 

pri Pravni fakulteti 

 
Prijave: Prijave sprejemamo do ponedeljka, 30.3.2020 na POVEZAVI 
 
 
Več informacij in morebitna vprašanja za predavatelja : Marija Martinčič Bauman, 041 759 762 ali 
marija.bauman@rc-kocevjeribnica.si 
  

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