


SISTEM SPOT Slovenska POslovna Točka

Nova krovna znamka – postopoma nadomešča 
VEM. 

Projekt sofinancirata Republika Slovenija in Evropski sklad za regionalni razvoj
Izvajajo Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, Ministrstvo za javno 
upravo  in SPIRIT  Slovenija, javna agencija 



Sistem SPOT vzpostavlja 
celovit sistem 
brezplačnih 

podpornih storitev države 
za podjetnike 

in potencialne podjetnike 
pod enotno znamko.   
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SPOT global

SPIRIT

SPOT svetovanje
MGRT/SPIRIT

SPOT registracija
MGRT

Portal SPOT.gov.si  (e-VEM)
MJU

Portal e-VEM postaja del znamke SPOT, Slovenska 
poslovna točka 

• Prvo nivo sistema SPOT

• Uradna spletna stran sistema 
SPOT

• Povezuje vse nivoje 
sistema SPOT
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Namen in vizija portala e-VEM (SPOT)

• portal e-VEM že 13 let nudi napredne elektronske storitve za 
poslovne subjekte, 

• Omogoča enostavno, hitro, brezplačno poslovanje z državo

• teče prenova e-VEM, ki bo omogočala nove, izboljšane storitve in 
vsebine 

kako začenjam – v kako poslujem?
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Katere e-storitve omogoča?

• Registracija in ustanovitev podjetja in enostavne d.o.o. in spremembe 
v zvezi s tem

• Objava prostega delovnega mesta

• Urejanje socialnih zavarovanj – prijave, spremembe in odjave iz 
obveznih socialnih zavarovanj

• Oddaja zahtevkov za nadomestilo plač

• Urejanje potrdil A1 – potrdila za delavce napotene na delo v tujino

• Kadrovski vmesnik in vmesnik za nadomestila
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Nudi tudi obširne informacije o pogojih za 
poslovanje

• Nudi ključne informacije, ki jih podjetniki potrebujejo v 
različnih fazah podjetniške poti, 

• Na voljo so informacije o vstopnih pogojih in 
dovoljenjih za opravljanje dejavnosti, 

• Vsebine so v fazi prenove in nadgradnje – na voljo 
bodo celovite informacije o pogojih za poslovanje  

• Podjetniku želimo odgovoriti na vprašanje - kaj 
potrebujem, da zakonito opravljam svojo 
dejavnost?
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SPOT registracija (do sedaj točke VEM)

Registracije podjetij s pomočjo svetovalca

• AJPES = 12 

• Upravne enote = 33 

• OOZ = 61 

• GZS = 4 

• Druge točke = 35  

Konzorcijski partnerji SPOT svetovanje so tudi SPOT registracija. 

*Več o storitvah na SPOT registracija: http://evem.gov.si/info/pomoc-in-podpora/seznam-postopkov-vem/
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SPOT svetovanje – 12 regijskih točk (konzorcijev) 



KONZORCIJ SPOT svetovanje 
Podravje

 Zavod Mariborska razvojna agencija 

 Štajerska gospodarska zbornica 

 Območna obrtno-podjetniška zbornica Maribor 

 Znanstveno-raziskovalno središče Bistra Ptuj

 Razvojno informacijski center Slovenska Bistrica 



Aktivnosti SPOT svetovanje 

 Informiranje o podjetniških vsebinah v regiji;

(o aktivnostih na področju spodbujanja podjetništva)

 Svetovanje za potencialne podjetnike in MSP;

(osebno, telefonsko, po e-pošti in mobilno),

 Animiranje in povezovanje podpornega okolja

(podjetij, zbornic, šol, združenj, društev, …)

 Usposabljanje in delavnice za MSP in potencialne MSP

(brezplačna usposabljanja in delavnice na aktualne teme)

 Izmenjava dobrih praks in odpiranje poslovnih priložnosti

(sodelovanje z drugimi institucijami, povezovanje podjetnikov, prekomejni dogodki…)



Uradne ure: 

Pon 8.00 – 14.00 
Tor 8.00 – 14.00 
Sre 11.00 – 17.00 
Čet ni uradnih ur
Pet 8.00 – 14.00 

Tel.: 02 333 13 85 
E-naslov: 
Spot.podravje@mra.si
https:/www.stajerskagz.si/projekti/spot.podravje/




