Program konferenc e
10 .3 0 – 11.0 0

Registracija udeležencev

11.0 0 – 11.2 0

Pozdravni nagovori:

11.2 0 – 11.3 5

»Zna~ilnosti demografskih gibanj v SAŠA regiji, v obdobju 2017–2047«

11.4 0 – 11.5 5

»Zaposljivost kadrov v Savinjsko-šaleški regiji«

Predsednik organizacijskega odbora: doc. dr. Franc Žerdin, CRTI SAŠA
Predsedujoči Sveta županov SAŠA: Bojan KONTIČ, župan Mestne občine Velenje
Predsednik Savinjsko-šaleške gospodarske zbornice: dr. Blaž Nardin, Gorenje

			Klemen KOTNIK, vodja področja, Eurofins ERICo Velenje inštitut za ekološke raziskave

Nataša DETEČNIK, vodja-direktor, Zavod RS za zaposlovanje, Območna služba Velenje

12 .0 0 – 12 .15

»Zna~ilnosti in razvojni trendi gospodarstva ter obrti v SAŠA regiji«
Mag. Franci KOTNIK, direktor, Savinjsko-šaleška gospodarska zbornica

12 .2 0 – 12 .35

»Kakšno poslovno okolje pričakujejo podjetniki v SAŠA regiji?«
Bogomir STRAŠEK, direktor, KLS Ljubno

»Vloga lokalnih skupnosti pri zagotavljanju prijaznega življenjskega in
			
poslovnega okolja v SAŠA regiji«
			mag. Iztok MORI, direktor uprave, Mestna občina Velenje
12 .4 0 – 12 .55

13 .0 0 – 13 .30

Odmor za osvežitev in prigrizek

»Kako mladi razmišljajo o kvaliteti življenja v SAŠA regiji?«
			Islam MUŠIĆ, profesor, Šolski center Velenje
13 .3 0 – 13 .45

»Mehanizmi za u~inkovito izobraževanje v Šolskem centru Velenje«
			Janko POGORELČNIK, direktor, Šolski center Velenje
13 .5 0 – 14 .05

»Je lahko vajeniški sistem izobraževanja priložnost za izboljšanje 		
			
ponudbe kvalitetnih kadrov za gospodarstvo?«
			Andreja SEVER, vodja področja, Gospodarska zbornica Slovenije
14 .10 – 14 .2 5

14 .3 0 – 14 .45

»Poklici prihodnosti v ~asu 4. industrijske revolucije«

14 .5 0 – 15 .05

»Pomen medijske komunikacije za ustvarjanje javne podobe o 		
priložnostih za življenje in delo v SAŠA regiji«

			Simon KONEČNIK, ravnatelj Elektro in računalniške šole, Šolski center Velenje
			
			Tomaž RITLOP, direktor, SPEM Maribor
15 .10 – 16 .0 0

Razprava in zaklju~ek konference

Po zaključku konference bo organiziran voden ogled projektov Vzorčnega mesta Velenje.
Moderatorja: Brigita Kropušek Ranzinger in mag. Franci Kotnik

