


OSNOVNI PODATKI
• Javni razpis za financiranje izvajanja celovitih podpornih

storitev za potencialne podjetnike in podjetja v okviru
Slovenskih poslovnih točk za obdobje od 2018 do 2022 -
SPOT REGIJE 2018-2022

• Izvajalec: Javna agencija SPIRIT

• Izvajanje: 5 let - od 1. 3. 2018 – 31. 12. 2022

• Ciljna skupina: potencialni podjetniki in MSP v skladu z

ZPOP-1 (mikro, mala in srednja podjetja)

• Konzorcij: - RC Novo mesto (vodja konzorcija)

- RC Kočevje Ribnica

- RIC Bela Krajina

- Območna obrtno-podjetniška zbornica

Novo mesto

Naložbo financirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.



NAMEN  

- Podpora in pomoč potencialnim podjetnikom 

ter mikro, malim in srednje velikim 

podjetjem, ki se srečujejo s podjetniškimi 

izzivi na območju RS, ter izboljšanje 

podjetniške kulture:

- krepitev podjetniškega potenciala za MSP

- pospeševanje ustanavljanja novih MSP



CILJI 

• povečanje informiranosti in znanja za 

reševanje izzivov na podjetniški poti v vseh 

fazah podjetniškega ciklusa 

• povečanje zgodnje podjetniške aktivnosti in

• večje nastajanje in izboljšanje rasti in razvoja 

podjetij



AKTIVNOSTI  

• INFORMIRANJE o regionalnih podjetniških aktivnostih in o aktivnostih na 

področju spodbujanja podjetniških aktivnosti preko e-biltena Moj spletni 

priročnik in objava prispevkov na temo podjetništva v lokalnih in regionalnih 

medijih.

• OSNOVNO SVETOVANJE glede razvoja poslovne ideje, ustanavljanja in 

zagona ter rasti in razvoja podjetij. Poteka lahko telefonsko, preko e-pošte, na 

SPOT točki ali mobilno in se lahko zaključi tudi z E-POSTOPKI za s.p. ali 

d.o.o.

• ANIMIRANJE IN POVEZOVANJE REGIONALNEGA OKOLJA preko 

mreženja subjektov podpornega okolja (šole, zbornice, združenja, društva,…), 

izvajanja osebnih obiskov pri podjetnikih in spodbujanja podjetništva v regiji v 

sodelovanju z občinami in sorodnimi institucijami v sosednjih državah.



AKTIVNOSTI 

• PODJETNIŠKA USPOSABLJANJA IN DELAVNICE o različnih podjetniških 

temah, ki bodo organizirana v sodelovanju s priznanimi strokovnjaki.

• IZMENJAVA DOBRIH PRAKS IN ODPIRANJE POSLOVNIH 
PRILOŽNOSTI znotraj Slovenije kot tudi čezmejno.

• SOOBLIKOVANJE PODPORNEGA OKOLJA ZA POSLOVNE SUBJEKTE
preko srečanja podpornega okolja v regiji, predstavitve produktov regijskih 

podjetij na enem mestu v regiji (showroom regije), usposabljanja in 

informiranja svetovalcev ter drugih aktivnosti.

• VSE STORITVE, KI JIH IZVAJA SPOT SVETOVANJE SO BREZPLAČNE.



Sistem  SPOT sestavljajo 

4 nivoji:
1. Portal 
• Portal spot.gov.si je uradna spletna stran sistema SPOT. Gre za dosedanji eVEM portal, ki je

državni portal za podjetja in podjetnike. Namen portala je poslovnim subjektom omogočiti čim
lažje, enostavno, hitro in brezplačno poslovanje z javno upravo..

•

2. SPOT Registracija
• Drugi nivo sistema SPOT predstavljajo »registracijske« (fizične) točke za podporo poslovnim

subjektom. Gre za obstoječe točke VEM (v bodoče SPOT Registracija), kjer uporabnik s
pomočjo referenta opravi postopke, ki jih omogoča portal spot.gov.si.

•

3. SPOT Svetovanje
• Tretji nivo sistema SPOT predstavljajo regijske točke SPOT svetovanje, ki poleg pomoči pri

registracijskih postopkih nudijo strokovno pomoč z različnih področij v obliki
informiranja/svetovanja, organizacije delavnic in usposabljanj za potencialne podjetnike in
podjetnike, izmenjave dobrih praks in predstavitve globalnih trendov, regionalno povezovanje…
Točke SPOT Svetovanje nudijo bistveno širši vsebinski obseg storitev, ki je potencialnim
podjetnikom in podjetnikom v pomoč pri dvigu konkurenčnosti na trgu.

•

4. SPOT Global
• Četrti nivo je nacionalna točka SPOT – SPIRIT Slovenija, javna agencija, ki izvaja obogaten

nabor storitev s področja internacionalizacije in tujih investicij namenjen predvsem podjetjem
izvoznikom ter investitorjem.



SPOT Svetovanje Jugovzhodna 
Slovenija
3. nivo sistema SPOT – svetovanje in regionalno povezovanje



Realizirane aktivnosti točke SPOT Svetovanje JV Slovenija
v letu 2018

Aktivnosti - numerično ovrednotene Realizacija

Članki - informativni in strokovni članki 20

Svetovanje - podjetnikov in potencialnih podjetnikov 847

Animiranje in povezovanje regionalnega okolja - mreženje 
subjektov podpornega okolja v regiji, inf. preko spleta in 
medmrežja

24

Srečanje s predstavnikom vsake občine 21

Udeležba na dogodkih čezmejnega povezovanja - sodelovanje in 
povezovanje s sorodnimi institucijami v sosednih državah.

8

Usposabljanja - daljša izobraževanja 7

Delavnice - krajša izobraževanja 19

Izmenjava dobrih praks 3

Odpiranje poslovnih priložnosti 2

Srečanje podpornega okolja v regiji 1

Udeležba na drugih usposabljanjih 16



Aktivnosti točke SPOT Svetovanje JV Slovenija
v letu 2019

Aktivnosti - numerično ovrednotene Plan

Članki - informativni in strokovni članki 27

Svetovanje - podjetnikov in potencialnih podjetnikov 818

Animiranje in povezovanje regionalnega okolja - mreženje 
subjektov podpornega okolja v regiji, inf. preko spleta in 
medmrežja

21

Srečanje s predstavnikom vsake občine 21

Udeležba na dogodkih čezmejnega povezovanja - sodelovanje in 
povezovanje s sorodnimi institucijami v sosednih državah.

8

Usposabljanja - daljša izobraževanja 8

Delavnice - krajša izobraževanja 19

Izmenjava dobrih praks 4

Odpiranje poslovnih priložnosti 2

Srečanje podpornega okolja v regiji 1

Udeležba na drugih usposabljanjih 16



Že izvedene in načrtovane delavnice ter usposabljanja 2019 
ožja Dolenjska 14

I. 5

Usposabljanje iz poslovne komunikacije 1
Smernice dobre higienske prakse -HACCP 1

Kako voditi ljudi v majhnih podjetjih 1

Legalizacija in poslovanje – Airbnb, 
Booking.com 1

Zgradite svojo profesionalno identiteto in 
stopite na pot poslovne odličnosti 1

II. 4

Usposabljanje s področja davkov 1

Usposabljanje s področja trženja in 
prodaje 1

Vavčerji in druge aktualne podjetniške 
spodbude 1

Oblike dela in zaslužka 1

III. 3

Delovno-pravna zakonodaja 1

Usposabljanje ABC podjetništva 1

Javno nastopanje 1

IV. 2

Blagovne znamke 1

Optimizacija davčne napovedi 1

Bela krajina 6

I. 2

Prenos lastništva 1

Delavnica s področja oblikovanja in grafike 1

II. 2

Usposabljanje s področja IKT 1

Delavnica s področja poslovne informatike 1

IV. 2

Usposabljanje iz poslovne komunikacije 1

Delavnica s področja prenosa lastništva 1

Kočevsko-Ribniško 8

I. 4

Računovodski in davčni obračun za l. 2018 1

Usposabljanje ABC podjetništva 1

Oblike dela in dejavnosti 1

Sobodajalstvo in Airbnb 1

II. 1

Poslovni bonton in gospodarske delegacije 1

III. 2

Usposabljanje iz poslovne komunikacije 1

Psihologija prodaje 1

IV. 1

Optimizacija davčne napovedi 1



Izmenjave dobrih praks in odpiranje poslovnih priložnosti v letu 
2019

Aktivnost Naziv dogodka

5.a
Poslovno srečanje z izmenjavo dobre prakse z Italijo – strokovna ekskurzija kovinarjev z 
obiskom SDGZ Trst in podjetij v obrtni coni Dolina in tržaški industrijski coni

5.a Izmenjava dobrih praks s področja poslovne odličnosti

5.a
Izmenjava dobrih praks s področja turizma – strokovna ekskurzija v „Razpršeni hotel” 
Slovenjske Konjice, 14.6.2019

5.a

Srečanje podjetnikov znotraj regije – primer dobre prakse uspešnega prenosa družinskega 
podjetja -24.5.2019, podjetje Pivovarna Vizir

5.b

Odpiranje poslovnih priložnosti podjetnikov in  MSP iz določene branže, JV Slovenija (npr. 
frizerstvo) - strokovna ekskurzija frizerjev, 18.3.2019, lasuljarna Celje in podjetje Ilirija 
Lendava

5.b

Odpiranje poslovnih priložnosti podjetnikov in  MSP iz določene branže – strokovna 
ekskurzija, ogled podjetja L-tek d.o.o. Šentjernej, 27.9.2019



Svetovanja

Svetovanja potekajo tudi na sedežih ostalih 

konzorcijskih partnerjev:

• na Območni obrtno-podjetniški zbornici 

Novo mesto, RIC Bela Krajina in RC Kočevje 

Ribnica) 

• in na terenu pri zainteresiranih podjetjih.



Vavčerji – spodbude malih 

vrednosti SPS

• Slovenski podjetniški sklad je v l. 2019 uvedel nov
program spodbud malih vrednosti – t.i. vavčerje, ki

MSP omogočajo poenostavljen dostop do 
sofinanciranja posameznih storitev, s pomočjo katerih

lahko krepijo svojo konkurenčnost in kompetence. 

Trenutno je objavljenih 12 javnih pozivov za vavčerje. 

• SPOT Svetovanje nudi brezplačno pomoč pri pripravi 
in oddaji vloge, identificira podpis pogodbe in 
svetuje pri oddaji zahtevka. 



Svetovalci na točki SPOT 

Svetovanje JV Slovenija 

• Breda Koncilja, M: 051 422 580, 

• E: breda.koncilja@ozs.si

• Darja Smiljić, M:040 197 264, 

• E: darja.smiljic@rc-nm.si

• Marija Martinčič Bauman, M: 041 759 762, 

• E: marija.bauman@rc-kocevjeribnica.si

• Peter Ambrožič, M: 040 122 872, 

• E: peter.ambrozic@ric-belakrajina.si



SPOT Svetovanje JV 

Slovenija 

Sedež:  

Podjetniški inkubator Podbreznik, 

Podbreznik 15,   Novo mesto

Uradne ure:
• ponedeljek 8:00 - 14:00

• torek 8:00 - 14:00

• sreda 8:00 - 17:00 

• četrtek ni uradnih ur

• petek 8:00 – 14:00



Kontakti točke SPOT 

Svetovanje JV Slovenija 

• Mobitel: 030 700 170

• Spletna stran: 

https://websitebuilder102.website.com/spotjvslovenija/do

godki

• Facebook: https://www.facebook.com/SPOTJVSlovenija/



Vabljeni na točko SPOT Svetovanje 
Jugovzhodna Slovenija

• Naložbo financirata Republika Slovenija in Evropska unija
iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.


