
 

 
Načrtovane aktivnosti SPOT svetovanje Gorenjska, Razvojna agencija Sora d.o.o. (februar – 

marec 2021) 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 načrtovanih aktivnostih SPOT svetovanje Gorenjska, 
Razvoja agencija Sora d.o.o. v obdobju februar – marec 2021. Temu sledijo aktualne informacije za podjetja. 
 
 
1. NAČRTOVANE AKTIVNOSTI SPOT SVETOVANJE GORENJSKA, RAZVOJNA AGENCIJA  
    SORA D.O.O. (FEBRUAR – MAREC 2021) 
 
SPOT svetovanje Gorenjska, Razvojna agencija Sora d.o.o. v obdobju februar – marec 2021 planira kar 
nekaj izobraževanj, ki jih navajamo v nadaljevanju. 
 
1.1. Delavnica: »Obisk delovnega inšpektorja za področje delovnih razmerij ter pogosta   

vprašanja in odgovori povezani z epidemijo COVID-19« 
 
Kraj in čas:  
sreda, 10. februarja 2021, od 17.00 do 19.15 ure 
 
Vsebina: 

• Pravice delodajalca v inšpekcijskem postopku. 
• Pooblastila inšpektorjev za delo in postopek nadzora. 
• Najpogostejše kršitve delodajalcev. 
• Plačilo za delo: 

o Letni dopust in regres za letni dopust. 
o Plačilni dan. 
o Kraj in način izplačila plače. 
o Dodatek na delovno dobo. 
o Povračila stroškov v zvezi z delom. 
o Zadrževanje in pobot izplačila plače. 
o Nadomestilo plače. 

• Delovni čas, odmori in počitki ter evidence na področju dela: 
o Enakomerna, neenakomerna in začasna razporeditev delovnega časa. 
o Nadurno delo. 
o Odmori in počitki. 
o Obvezne evidence na področju dela (katere in kako jih moramo voditi). 

• Pogodba o zaposlitvi: 
o Sklepanje pogodb za določen čas. 
o Obvezne sestavine pogodbe. 
o Izročitev pisne pogodbe. 
o Pogoji za sklenitev pogodbe. 
o Pravice in obveznosti delodajalca pred sklenitvijo pogodbe. 
o Pogodba o zaposlitvi s krajšim delovnim časom. 
o Objava prostega delovnega mesta. 
o Akt o sistemizaciji delovnih mest.  

• Pogosta vprašanja in odgovori povezani z epidemijo COVID-19. 
 
Tematika delavnice se bo neprestano prepletala s tematiko povezano z epidemijo COVID-19. Zadnji del 
delavnice bo namenjen pogostim vprašanjem povezanih z epidemijo COVID-19 s področja delovnih razmerij. 
 
Predavateljica:  
mag. Nina Scortegagna Kavčnik 



 

1.2. Delavnica: »Na Kickstarterju sedaj tudi slovenska podjetja« 
 

Kraj in čas: 
sreda, 3. marca 2021, od 17.00 do 19.15 ure 
 
Vsebina: 
Po več kot desetih letih od ustanovitve najbolj znane svetovne platforme za množično financiranje Kickstarter 
je ta uradno začela delovati tudi v Sloveniji! Od septembra 2020 je mogoče kampanjo prijaviti tudi 
s slovenskim podjetjem. Pred tem so se morali mladi slovenski podjetniki in preostali, ki so se odločili za 
odhod na Kickstarter, povezati z nekom, ki je imel podjetje registrirano v ZDA oziroma kasneje še v Veliki 
Britaniji, Nemčiji in nekaterih drugih državah. 
 
Na delavnici bomo odgovorili na sledeča vprašanja:  
-Katere ideje so zrele za nastop na platformi Kickstarter? 
-Katere so potrebne »sestavine« za uspešno Kickstarter kampanjo? 
-Kako poteka Kickstarter kampanja od začetka in do konca? 
-Koliko finančnih sredstev potrebujem za zagon kampanje? 
-Primeri dobrih praks. 
 
Predavatelj:  
Žiga Berce 
 
Obe delavnici bomo izvedli spletno, v obliki webinarja, preko videokonferenčne platforme 
Zoom. Prijave na delavnici so obvezne. Število mest je omejeno. 
 
 
2. AKTUALNE INFORMACIJE ZA PODJETJA 
 
Slovenski podjetniški sklad bo predvidoma v sredini meseca februarja ponovno odprl vavčerje. 
 
Vavčerji so nepovratna sredstva v višini od 300,00 EUR do 9.999,99 EUR. Podjetja jih bodo lahko koristila 
za različne poslovne storitve (vavčer za certifikate kakovosti; vavčer za patente, modele znamke; vavčer za 
internacionalizacijo; vavčer za digitalizacijo, itd…). Sofinancirajo do 60 % upravičenih stroškov za 
posamezni vavčer. Posamezno podjetje bo lahko koristilo 3 vavčerje na leto, oziroma do maksimalne 
vrednosti 30.000 EUR letno. 
 

Javni pozivi bodo objavljeni v Uradnem listu RS ter na spletni strani Slovenskega podjetniškega sklada 
(www.podjetniskisklad.si). Da boste z aktualnimi informacijami tekoče seznanjeni priporočamo, da se 
prijavite na njihove novice. 
 
Po objavi javnih pozivov bo mogoče koristiti tudi brezplačno svetovalno pomoč pri pripravah vlog ter oddaji 
zahtevkov tudi pri nas. 
 
 
3. 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: 5.2.2021 
       
 
 
 
 
 
 
 
 
Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. 


