SPOT svetovanje Zasavje, Cesta zmage 35 b, 1410 Zagorje
Podjetniško svetovanje in regionalno povezovanje
Kontakti: E: sasa.pegan@ozs.si T: 03 56 68 080
E: tea.urbanija@ozs.si T: 03 56 32 950

V okviru podpornih storitev države za poslovne subjekte se uvaja nov nacionalni sistem sistem SPOT. Vladni strateški razvojni projekt bodo v okviru štirih ravni izvajali: Ministrstvo
za gospodarski razvoj in tehnologijo, Ministrstvo za javno upravo in SPIRIT Slovenija, javna
agencija. Cilj je vzpostavitev celovitega sistema brezplačnih podpornih storitev države za
poslovne subjekte pod enotno znamko.
Sistem SPOT, Slovenska poslovna točka združuje 4 ravni delovanja:
1. Nivo:Portal SPOT - Informacije in elektronske storitve za poslovanje. Na
portalu SPOT (do sedaj portal VEM) so podjetnikom na voljo različni
postopki, ki se navezujejo na urejanje obveznega socialnega zavarovana, ustanovitev,
registracijo, spremembe ali izbris podjetja, oddajo davčnih podatkov, ureditev
napotitve delavca na delo v tujino, objavo prostega delovnega mesta, idr.
2. Nivo: SPOT Registracija - Registracije podjetij s pomočjo svetovalca. SPOT
Registracija so fizične točke (dosedanje točke VEM), kjer uporabnik lahko opravi
postopke registracije podjetja in druge elektronske postopke preko portala SPOT
(dosedanji portal e-VEM) s pomočjo referenta. Fizične točke SPOT Registracija v
Zasavju so vse tri Zasavske obrtne zbornice in AJPES v Trbovljah.
3. Nivo:SPOT Svetovanje - Podjetniško svetovanje in regionalno
povezovanje, vzpostavljenih je 12 novih regionalnih poslovnih točk.
4. Nivo: SPOT Global – Zagotavlja pomoč izvoznikom in investitorjem,
krovno vlogo v sistemu je prevzela javna agencija SPIRIT,
Sedež SPOT svetovanje Zasavje je na Območni obrtno-podjetniški zbornici Zagorje,
Cesta zmage 35 b. Podjetnikom nudimo strokovno pomoč svetovalcev v obliki
informiranja, svetovanja, organiziramo delavnice in usposabljanja za potencialne
podjetnike in podjetnike, pripravljamo dogodke izmenjave dobrih praks in odpiranja
poslovnih priložnosti, animiramo lokalno okolje, skrbimo za splošno promocijo
podjetništva na regionalnem in lokalnem nivoju, povezujemo vse lokalne akterje za
podporo poslovnim subjektom. Storitve so namenjene vsem malim in srednjim podjetjem
(MSP) in so za vse uporabnike brezplačne.
Uradne ure na SPOT svetovanje Zasavje potekajo ob ponedeljkih, torkih in petkih od 713 ter ob sredah od 11-17 ure.

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

