
 

SPOT svetovanje Savinjska organizira 3. Regijsko srečanje podpornega okolja, 

ki bo potekalo v  četrtek, 12. novembra 2020, od 12.00 do 14.20 ure preko spleta. 

 

Namen spletnega srečanja je predstavitev storitev in sodelovanje z institucijami podpornega 

okolja za podjetništvo ter predstavitev izzivov aktualnega dela od doma z različnih vidikov.  

 

Z udeležbo na srečanju boste spoznali katere storitve ponuja AJPES in kako lahko delo od 

doma tudi v času aktualnih izzivov ohranjamo kot fleksibilno obliko pogodbe o zaposlitvi v 

interesu obeh strank ter kakšne so prednosti, slabosti, ukrepi in navodila za delodajalce za 

zagotovitev varnosti delavcev in usmeritve glede ureditve delovnega mesta na domu. 

Program: 

• Uvodni pozdrav SPOT svetovanje Savinjska 

mag. Franci Kotnik, direktor Savinjsko-šaleške gospodarske zbornice 

 

• Uvodni pozdrav SPIRIT Slovenija 

 Ida Praček, predstavnica SPIRIT Slovenija 

 

• Predstavitev storitev AJPES  

Tanja Žnidarko, vodja Ajpes izpostave Velenje 

Odgovori na vprašanja udeležencev  

 

• Izzivi dela od doma/na daljavo za delodajalce in delavce 

Metka Penko Natlačen, namestnica direktorja Pravne službe GZS 

Odgovori na vprašanja udeležencev 

 

• Prednosti in slabosti opravljanja dela od doma, ukrepi in navodila za delodajalce za 

zagotovitev varnosti delavcev 

Andrej Majdak, direktor Provarnost d.o.o. 

Odgovori na vprašanja udeležencev 

 

• Zaključna misel SPOT svetovanje Savinjska 

mag. Jasmina Mihelak Zupančič, direktorica Šolski center Slovenske Konjice – Zreče 

Udeležba na srečanju je brezplačna. 

 

Zaradi omejenega števila mest je obvezna prijava preko e-prijave. 

Prijave sprejemamo do zapolnitve razpoložljivih mest. 

 

Veselimo se srečanja z vami! 

 

SPOT svetovanje Savinjska 

 

https://ssgz.gzs.si/Obrazec/3-Regijsko-sre%C4%8Danje-podpornega-okolja/DogodekID/3893/DogodekTabID/52840


 

Vabljeni 

➢ Ravnatelji oz. predstavniki osnovnih šol Savinjske regije 
➢ Ravnatelji oz. predstavniki srednjih šol Savinjske regije  
➢ Župani oz. predstavniki za gospodarstvo iz občin v Savinjski regiji 
➢ Predstavniki UE v Savinjski regiji 
➢ Predstavniki OOZ v Savinjski regiji 
➢ Predstavniki regijskih Gospodarskih zbornic v Savinjski regiji 

 

 

 

 

 
 

 

   
 
 

 
 
 

Projekt SPOT Svetovanje je sofinanciran s pomočjo Evropskega sklada za regionalni razvoj, Ministrstva za gospodarski 
razvoj in tehnologijo ter SPIRIT Slovenija, javna agencija.  


