
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KJE: 
Delavnico bomo izvedli spletno, v obliki webinarja, preko 

videokonferenčne platforme Zoom. Nekaj dni pred delavnico boste 

na mail prejeli navodila in povezavo za prijavo na delavnico. 

 

PREDAVATELJICA: 
Mag. Nina Scortegagna Kavčnik, je specializirana za področje 

delovnega prava. Je samozaposlena v svojem podjetju Pravno 

svetovanje, Nina Scortegagna Kavčnik s.p. V letih od 2014 do 2021 je 

bila vodja pravne službe ter svetovalnega in izobraževalnega centra 

pri Obrtno–podjetniški zbornici Slovenije, v letih od 2007 do 2014 pa 

je bila zaposlena v notarski pisarni. Je predavateljica na fakulteti ter 

višjih šolah. Predava na strokovnih konferencah kot so Dnevi 

delovnega prava in socialne varnosti. Je avtorica več kot 300 

strokovnih  in nekaj znanstvenih člankov. Napisala je več knjig s 

pravnega področja. V letu 2020 je bila nominirana za najuglednejšega 

pravnega strokovnjaka. Sodelovala je pri vseh pogajanjih za 

interventno zakonodajo.  

 

Več o njej si lahko preberete na www.ninascortegagna.si.  

 

 

 

VSEBINA: 
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. To so 

okoliščine povezane s presežno državno močjo, premajhnim 

upadom prihodov, nekaterimi kršitvami delovnopravne 

zakonodaje, v primeru likvidacije podjetja ali zaradi izplačila 

nagrad in dela plače za poslovno uspešnost poslovodstvu.  

Pogledali si bomo tudi, kateri so trenutno veljavni ukrepi. 

Poudarek delavnice bo na praktičnih težavah. 

 

Podrobnejši program: 
-Pregled okoliščin, ki lahko povzročijo vračanje državne pomoči 

po posameznih institutih (temeljni dohodek, oprostitev plačila 

prispevkov, oprostitev plačila PIZ, krizni dodatek, čakanje na 

delo, delo s skrajšanim delovnim časom). 

-Nezadosten upad prihodkov.  

-Izplačilo dobička in nagrad poslovodstvu. 

-Odpovedi pogodbe o zaposlitvi  iz poslovnega razloga. 

-Likvidacije družbe. 

-Kršitve delovnopravne zakonodaje. 

-Pridobitev presežne državne pomoči. 

-Trenutno veljavni ukrepi za delodajalce in samozaposlene.  

 

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

 

četrtek, 22. aprila 2021/od 17.00 do 19.15 ure 

Razvojna agencija Sora d.o.o. vas v okviru projekta SPOT svetovanje 

Gorenjska vabi na delavnico z naslovom: 

 

VRAČILA DRŽAVNIH POMOČI 
IN TRENUTNO VELJAVNI UKREPI ZA 
PODJETJA POVEZANI Z EPIDEMIJO  
COVID 19 

PRIJAVE: 
Vašo prijavo pričakujemo najkasneje do ponedeljka, 19. aprila 2021 
oz. do zasedbe prostih mest preko e-prijavnic:  
 
-za s.p.–je in podjetja: 
https://forms.gle/2edb59umdpeyMWDXA  
 
-za potencialne podjetnike in druge udeležence (fizične osebe):  
https://forms.gle/eYmxAN2TVz3UyUaA6 
 
Udeležba na delavnici je za udeležence brezplačna. 

 

 

DELAVNICA JE NAMENJENA: 
Mikro, malim in srednje velikim podjetjem ter potencialnim 
podjetnikom. 
 

DODATNE INFORMACIJE: 
Dodatne informacije so vam na voljo na tel. št. 04 50 60 220 
(Jana Šifrar) ali e-mail naslovu jana.sifrar@ra-sora.si. 

 

Število mest je omejeno. 

 

 


