Izvedene in prihajajoče aktivnosti SPOT svetovanje Gorenjska, Razvojna agencija Sora d.o.o.
ter aktualne informacije za podjetja
SPOT svetovanje Gorenjska, Razvojna agencija Sora d.o.o. že nekaj let izvaja projekt SPOT svetovanje
Gorenjska. V nadaljevanju podajamo informacije o izvedenih in načrtovanih aktivnostih SPOT svetovanje
Gorenjska, Razvoja agencija Sora d.o.o. Temu sledijo aktualne informacije za podjetja.
1. IZVEDENE AKTIVNOSTI SPOT SVETOVANJE GORENJSKA, RAZVOJNA AGENCIJA SORA
D.O.O. V OBDOBJU JANUAR DO MAREC 2021
SPOT svetovanje Gorenjska, Razvojna agencija Sora d.o.o. je v letošnjem letu izvedla že kar nekaj aktivnosti.
Pomembnejše izpostavljamo v nadaljevanju.
1.1. On-line delavnice:
-"Kako podati povratno informacijo (kritiko) na pozitiven način (Ter tako spodbuditi motivacijo in pozitiven
odziv sogovornika)" - 27.01.2021,
-"Naredite svoj promocijski ali predstavitveni video hitro, enostavno in z brezplačnimi orodji" - 03.02.2021,
-"Obisk delovnega inšpektorja za področje delovnih razmerij ter pogosta vprašanja in odgovori povezani z
epidemijo COVID-19" - 10.02.2021,
-"Na Kickstarterju sedaj tudi slovenska podjetja" - 03.03.2021.
1.2. Strokovni članki:
-"Napovedani javni razpisi v letu 2021",
-"Pisanje vsebin za splet",
-"Vavčerji Slovenskega podjetniškega sklada v letu 2021",
-"Podajanje kakovostnih povratnih informacij (kritik) na pozitiven način".
1.3. Svetovanja: izvedli smo preko 90 podjetniških svetovanj.
2. NAČRTOVANE AKTIVNOSTI SPOT SVETOVANJE GORENJSKA, RAZVOJNA AGENCIJA
SORA D.O.O. (APRIL – MAJ 2021)
SPOT svetovanje Gorenjska, Razvojna agencija Sora d.o.o. v obdobju april – maj 2021 planira kar nekaj
aktivnosti. Pomembnejše navajamo v nadaljevanju.
2.1. Delavnica: "VRAČILA DRŽAVNIH POMOČI IN TRENUTNO VELJAVNI UKREPI ZA
PODJETJA POVEZANI Z EPIDEMIJO COVID 19"
Kraj in čas:
četrtek, 22. aprila 2021, od 17.00 do 19.15 ure, Zoom
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 pomočjo, 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.
Predavateljica:
mag. Nina Scortegagna Kavčnik
2.2. Izmenjava dobrih podjetniških praks: "KAKO USPEŠNO PRODAJATI IZDELKE S
POMOČJO SPLETNE TRGOVINE? (Podjetniška zgodba: DŽUNGLA PLANTS d.o.o.)"
Kraj in čas:
sreda, 14. aprila 2021, od 17.00 do 19.15 ure, Zoom
Vsebina:
Na dogodku bomo spoznali uspešno podjetniško zgodbo podjetja DŽUNGLA PLANTS d.o.o., od samih
začetkov pa vse do danes. Na voljo bo tudi čas za vprašanja udeležencev ter izmenjave dobrih podjetniških
praks.
Podrobnejša vsebina dogodka:
-Kako razmišljati kot podjetnik skozi zgodbo podjetja DŽUNGLA PLANTS d.o.o.?
-Kaj zajema dobra spletna trgovina?
-Spletni marketing – kaj deluje in kaj ne?
-Facebook komunikacija in oglaševanje.
-Instagram komunikacija in oglaševanje.
-E-mail marketing - skrito orožje spletnih trgovin.
-Vprašanja udeležencev in izmenjave dobrih podjetniških praks.
O podjetju:
Podjetje DŽUNGLA PLANTS d.o.o. se lahko pohvali z eno izmed najhitreje rastočih spletnih trgovin v
Sloveniji, ki se ukvarja s prodajo sobnih rastlin preko spleta. Ustanovili sta ga Tilyen Mucik in Tjaša Jarc,
pomladi leta 2020, v času prve karantene.
Posebnost podjetja je predvsem zelo osebna in transparentna komunikacija, poudarek na vizualni zasnovi in
uspešen digitalni marketing.
VEČ: dzungla-plants.com
Predavateljica:
Tjaša Jarc
2.3. Najava 10 – URNEGA USPOSABLJANJA S PODROČJA DIGITALIZACIJE ZA PODJETJA
IN POTENCIALNE PODJETNIKE
Predvidoma v začetku meseca maja 2021 nameravamo izvesti 10 urno usposabljanje s področja digitalizacije
podjetij. O točnejši vsebini, izvajalcu ter terminih usposabljanja vas bomo obvestili v začetku meseca aprila.
Vabilo na dogodek bo objavljeno na naši spletni strani www.ra-sora.si (novice in dogodki).
3. AKTUALNE INFORMACIJE ZA PODJETJA
3.1. Obvestilo glede Javnega poziva za sofinanciranje obratovalnih stroškov podjetjem v
gostinstvu in turizmu v času epidemije COVID-19/2
Priprava Javnega poziva za sofinanciranje obratovalnih stroškov podjetjem v gostinstvu in turizmu v času
epidemije COVID-19/2 je v zaključni fazi. Javni poziv bo objavljen v najkrajšem možnem času na spletni
strani https://www.spiritslovenia.si/razpisi. Ob tej priliki vas vljudno vabimo, da spletno stran spremljate.
3.2. Obvestilo glede oddanih vlog na javne pozive za Vavčerje
Slovenski podjetniški sklad bo vsa podjetja, ki so oddala vloge na javne pozive Vavčerje, glede odločitve o
dodelitvi sredstev, obvestili v najkrajšem možnem času, vendar se bo običajen rok za obveščanje (praviloma
15 delovnih dni od oddaje vloge) lahko podaljšal za predvidoma do 14 dni.

3.3. Objave obvestil o nameravanem prenehanju opravljanja dejavnosti s. p.
24. februarja 2021 je začela veljati sprememba Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1K), s katero preneha
veljati obveznost samostojnih podjetnikov, da pred prenehanjem opravljanja dejavnosti ali prenosom
podjetja, namero o prenehanju objavijo na spletnem portalu AJPES.
Z uveljavitvijo ZGD-1K sta črtana drugi odstavek 75. člena, ki določa, da mora samostojni podjetnik (s.p.)
vsaj 15 dni pred prenehanjem opravljanja dejavnosti objaviti namero o prenehanju opravljanja dejavnosti in
ob tem navesti tudi dan prenehanja opravljanja dejavnosti, ter peti odstavek 72.a člena, ki določa, da mora
s.p. pred vložitvijo prijave prenosa podjetja za vpis v register objaviti nameravan prenos podjetja, na
spletnih straneh AJPES.
Povzeto po: www.gzdbk.si
4. DODATNE INFORMACIJE (tudi glede prijav na dogodke)
SPOT svetovanje Gorenjska, Razvojna agencija Sora d.o.o.
Kontaktna oseba: Jana Šifrar
Telefonska številka: 04 50 60 220
E – mail: jana.sifrar@ra-sora.si

Pripravila: Jana Šifrar

Datum: 18.3.2021

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

