
 

  

__________________________________________________________________________________ 

Ravne na Koroškem, 14.06.2022 

 

V sklopu letnega akcijskega načrta projekta » SPOT regije 2018 - 2022, Vas poslovna točka SPOT 

Svetovanje Koroška skupaj v sodelovanju z Območno – obrtno podjetniško zbornico Dravograd 

vabimo na brezplačno ON-LINE delavnico za potencialne podjetnike in delujoča podjetja. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les je edina obnovljiva surovina, ki jo imamo v Sloveniji v izobilju. Les velja za strateško surovino, 

zato se lesno-predelovalna industrija umešča med pomembno in perspektivno gospodarsko 

panogo. 

 

 

 

09:00 – 09:30       Vrednotenje kakovosti površin pohištva (dr. Jure Žigon, BF) 

09:30 – 09:45       Odgovori na zastavljena vprašanja udeležencev in diskusija 

09:45 – 10:00       Kratek odmor 

10:00 – 10:45       Premazi za površinsko zaščito lesa v zunanji uporabi (dr. Matjaž Pavlič, BF) 

10:45 – 11:00       Odgovori na zastavljena vprašanja udeležencev in diskusija 

 

 

 

Delavnica je zanimiva in uporabna za potencialne podjetnike, kot tudi za delujoča mikro, mala in 

srednje velika podjetja, ki jih zanima in pri svojem opravljanju dejavnosti uporabljajo les kot 

primarno surovino.  

 

SPOT delavnica: 

»VREDNOTENJE KAKOVOSTI POVRŠINSKE OBDELAVE LESA« 

torek, 21. junij 2022, 09:00 – 11:00 

lokacija: ON-LINE preko spletnega orodja ZOOM 

Vsebina delavnice: 

Delavnica je namenjena: 



 

  

 

 

 

dr. Jure Žigon, BF -  Vrednotenje kakovosti površin pohištva 

(Univerza v Ljubljani – Biotehniška fakulteta) 

 

dr. Matjaž Pavlič, BF - Premazi za površinsko zaščito lesa v zunanji uporabi 

(Univerza v Ljubljani – Biotehniška fakulteta) 

 

 

 

 

Za udeležbo na brezplačni delavnici se lahko prijavite s spletnim obrazcem na naslednji povezavi:  

- prijavni obrazec – prijavite se TUKAJ. 

 

Obvezna je prijava do ponedeljka, 20. junija 2022. Število mest za udeležbo na delavnici je 

omejeno. 

 

 

 

Vsa navodila v zvezi z dostopom do delavnice in ostalimi podrobnostmi boste prejeli na dan pred 

dogodkom na vaš elektronski naslov, ki ste ga navedli ob prijavi s spletnim obrazcem. 

- e- pošta: spot.koroska@gmail.com 

- telefon: 064 263 784 ali 064 277 968 

Izvajalca delavnice: 

Prijava udeležencev: >> KLIKNITE ZA BREZPLAČNO PRIJAVO NA SPODNJI POVEZAVI >> 

Dodatne informacije: 

https://forms.gle/a9PH9cGgE6hp7cS37
mailto:spot.koroska@gmail.com


 

  

 

 

Organizator dogodka: SPOT Svetovanje Koroška 

Zunanji izvajalec dogodka: Območno – obrtna podjetniška zbornica Dravograd 

 

 

Za RRA Koroška d.o.o.: 

DANIJELA URAN, podjetniška svetovalka 

 

___________________________________________________________________________ 

Naložbo sofinancirata republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Aktivnost se 

financira iz sredstev za zunanje storitve SPOT Svetovanje Koroška, kot del aktivnosti iz akcijskega načrta SPOT 

Svetovanje Koroška: »Usposabljanje in delavnice«. 


