
SPOT svetovanje Zasavje vabi zainteresirane podjetnike in 

potencialne podjetnike na brezplačno delavnico-webinar: 
 

Naslov 

dogodka 
Predstavitev ukrepa pomoči gospodarstvu zaradi 

dviga cen energentov, predstavitev LCA analize, 

predstavitev spodbud EKO sklada, 

Datum 

dogodka 

Torek, 29.3.2022, pričetek ob 8.30. uri 

Kraj 

dogodka 

Webinar-preko orodja ZOOM; prijavljeni podjetniki bodo prejeli povezavo 

do spletnega dogodka dan pred dogodkom 

Opis 

dogodka 

 Uradnem listu RS, št. 29/2022 je bil 4. marca 2022 objavljen Zakon o ukrepih 

za omilitev posledic dviga cen energentov v gospodarstvu in 

kmetijstvu (ZUOPDCE), ki je začel veljati 5. marca 2022, v katerem je 

določen ukrep pomoči za gospodarstvo pri odpravi škode zaradi dviga cen 

energentov. Na delavnici bo predstavljen način uveljavljanja pomoči. 

Hkrati želimo podjetnikom predstaviti aktualne spodbude Eko sklada 

namenjene podjetnikom. Slovenski podjetniški sklad razpisuje spodbude 

malih vrednosti preko vavčerjev, med njimi tudi vavčer za celostno 

vrednotenje okoljskih vplivov (LCA). Na delavnici bo predstavljeno kaj 

pomeni in kako poteka vrednotenje okoljskih vplivov. 

Program 

dogodka 

8.30-9.00 Primož Krapež, Eko sklad 

- predstavitev spodbud Eko sklada za podjetja 

9.00-10.30: Jasmina Malnar Molek; Predstavitev ukrepa pomoči 

gospodarstvu zaradi dviga cen energentov 

- predstavitev ukrepa pomoči gospodarstvu zaradi dviga cen energentov 

- kdo je upravičenec do pomoči, kako izračunati predvideno škodo, višina 

pomoči, izplačilo pomoči, vračilo neupravičeno prejete pomoči 

10.30-11.00 Rebeka Kovačič,  predstavitev LCA analize 



Slovenski podjetniški sklad MSP-jem nudi spodbude malih vrednosti preko 

vavčerjev, med njimi tudi vavčer za celostno vrednotenje okoljskih vplivov 

(LCA). KAJ JE LCA? Analiza življenjskega cikla (LCA - 

Life Cycle Assessment) je metodologija, ki se uporablja za analizo vplivov 

na okolje izdelka v vseh fazah njegovega življenjskega cikla. Običajne faze 

življenjskega cikla vključujejo ekstrakcijo surovin, predelavo materiala, 

proizvodnjo, distribucijo, uporabo in scenarij izteka življenjske dobe. V 

analizo so vključene vse vrste vplivov na okolje, kot so poraba virov, vode in 

energije, emisije CO2 in ostale emisije nevarnih snovi. 

Prijava in 

dodatne 

informacije 

Obvezna prijava na   
https://forms.gle/7iRCGEcnzEVd53CP8 

V primeru težav s prijavnico nam pošljite obvestilo ali nas pokličite. 
Informacije: 
SPOT svetovanje Zasavje, Cesta zmage 35 b, Zagorje 

E: sasa.pegan@ozs.si; T: 03 56 68 080; M: 041 458 081 
Prijavljeni udeleženci bodo prejeli povezavo do spletnega dogodka in gradivo dan 
pred napovedanim dogodkom. 

Udeležba na dogodku je brezplačna!  

Projekt je sofinanciran s pomočjo Evropskega sklada za regionalni razvoj, Ministrstva za 
gospodarski razvoj in tehnologijo ter SPIRIT Slovenija, javna agencija in zraven logotipe iz vabila. 
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