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SPOT svetovanje Savinjska vabi podjetja na brezplačno spletno delavnico na temo  
 

»MEGA KORONA ZAKON V ŽIVO« DRŽAVNE SPODBUDE ZA 
GOSPODARSTVO 

 

WEBINAR BO V SREDO, 06.05.2020, ob 9.00 uri na spletnem mestu webex.com 
 
Vsebina delavnice:  
• predstavitev državnih spodbud v času izrednih ukrepov COVID-19, 
• predstavitev spodbud resornih ministrstev, Slovenskega podjetniškega sklada, SPIRIT, 

Javnega sklada RS za regionalni razvoj in razvoj podeželja … 
 
Delavnica bo trajala 3 šolske ure, in jo bo izvedla Alenka Vodončnik, samostojna podjetnica, 
predavateljica, članica FAM, članica strokovnih komisij za oceno učinkovitosti različnih programov in 
projektov idej (Švicarski sklad, Leader +), odgovorna za izvajanje številnih mednarodnih projektov v 
okviru različnih programov (URBACT, Progress, Mladi v akciji, Evropa za državljane, Strukturni skladi, 
Evropski socialni sklad in Evropski sklad za regionalni, programi Phare, programa Interreg IIIA Slovenija-
Avstrija, IPA-instrument za predpristopno pomoč Slovenija-Hrvaška) in presojevalka odličnosti procesa 
nadzora kakovosti (EFQM). Članica mreže slovenskih in evropskih podjetnic mentoric ženskega 
podjetništva, ustanoviteljica Sekcije žensk podjetnic pri OOZ Celje in ustanoviteljica BPW International s 
sedežem v Celju.  
 
POMEMBNO: 
V torek, 5.5.2020, boste prijavljeni udeleženci s strani izvajalke (mail: alenka@agencija-ave.si) 
prejeli elektronsko pošto, s katero boste povabljeni na webinar. Takoj po prejemu, udeležbo na 
webinarju potrdite s klikom na kljukico v pošti oz. v skladu z navodilom. 
 
Vsi, ki boste poslali potrditev udeležbe, boste na dan izvedbe, 06.05.2020, pol ure pred 
pričetkom prejeli povabilo k udeležbi in s klikom na »JOIN« se boste pridružili webinarju. Zaradi 
lažjega dela vam priporočamo, da uporabite računalnik. 
 
Udeležba na delavnici je brezplačna, obvezna je prijava na e-naslovu info-scsk@guest.arnes.si 
ali na telefon 031 314 809 do zapolnitve mest, oziroma do 4.5.2020.  
 
Šolski center Slovenske Konjice-Zreče, SPOT Svetovanje Savinjska, Polona Klokočovnik, 03 757 
18 01, 031 314 809, info-scsk@guest.arnes.si 
 

Vabljeni! 
 
 

PRIJAVNICA JE PRILOŽENA SPODAJ: 
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PRIJAVNICA  
BREZPLAČNI WEBINAR MEGA KORONA ZAKON V ŽIVO« DRŽAVNE SPODBUDE ZA 

GOSPODARSTVO, 06.05.2020, ob 9.00 uri na spletnem mestu webex.com 

Naziv podjetja  

Naslov podjetja  

Ime in priimek udeleženca  

Telefon  

E-naslov, na katerega boste prejeli vabilo  


