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SISTEM SPOT Slovenska POslovna Točka

Nova krovna znamka – postopoma nadomešča 
VEM. 

Zagotavljati stabilno, ažurno, povezano, 
splošno prepoznano in prijazno podporno 

okolje za poslovne subjekte.
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SISTEM SPOT – NIVOJI

SPOT Global
SPIRIT

SPOT Svetovanje
MGRT, SPIRIT

SPOT Registracija
MGRT

SPOT.gov.si
MJU
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1. nivo: Portal e-VEM (SPOT) – spot.gov.si  

Informacije in elektronske storitve za poslovanje.

Pristojnost MJU

• Osrednji državni portal za potencialne podjetnike, podjetja in druge 

poslovne subjekte

• Uradna spletna stran sistema SPOT

• Zagotavljanje enostavnega in hitrega poslovanja z državo

• Povezuje vse nivoje sistema SPOT

=
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2. nivo: SPOT Registracija (nekdanje točke VEM)

Registracije podjetij s pomočjo svetovalca

Pristojnost MGRT

• Fizične „registracijske“ točke za podporo poslovnim subjektom:

• AJPES = 12 

• Upravne enote = 33 

• OZS = 61 

• GZS = 4 

• Druge točke = 35  
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3. nivo: SPOT Svetovanje – 12 regijskih točk (konzorcijev)

Podjetniško svetovanje in regionalno povezovanje.

Pristojnost MGRT/SPIRIT

• Strokovna pomoč na različnih področjih v obliki: 

• informiranja (o aktivnostih na področju spodbujanja 
podjetništva),

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

• animiranja in povezovanja regionalnega okolja 
(podjetij, zbornic, šol, združenj, društev, …),

• usposabljanj in delavnic,

• izmenjav dobrih praks in odpiranja poslovnih 
priložnosti,

• sooblikovanja podpornega okolja za poslovne subjekte.
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SPOT svetovanje – 12 regijskih točk (konzorcijev) 
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4. nivo: SPOT Global – SPIRIT kot nacionalna SPOT 

Pomoč izvoznikom in investitorjem.

Pristojnost SPIRIT

• Razvoj sistema učinkovitega upravljanja podpornega okolja in 

koordinacija aktivnosti na nacionalnem nivoju

• Obogaten nabor storitev s področja internacionalizacije in tujih 

investicij

• Krepitev kompetenc slovenskih izvoznikov

• Koncept celovite nacionalne predstavitve slovenskega gospodarstva 

v tujini



spot.gov.si
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Kaj omogoča portal e-VEM (SPOT)

• Portal e-VEM že 14 let nudi napredne elektronske storitve za 
poslovne subjekte

• Poslovnim subjektom omogoča enostavno in hitro e-poslovanje z 

državo

• Nudi obširne informacije o pogojih za poslovanje – kaj potrebujem, da 

lahko začnem z opravljanjem dejavnosti?
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40 integracij z 

različnimi IS 
sistemi javne 

uprave

preko 
30

e-postopkov

2.100.000
oddanih vlog 

(2018) 

80.000+ 
registriranih 
uporabnikov

Možnost 
neposrednega 

uvoza podatkov -
SPLETNI 

VMESNIKI

1.6 mio  
EUR 

prihrankov

150 fizičnih 
SPOT točk
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Prednosti e-poslovanja za poslovne subjekte

• Registracija s.p. v 1 dnevu (prej 7 dni)

• Registracija d.o.o. v 3 dneh (prej več kot 60 dni)

• Brezplačna registracija s.p. in enostavnih d.o.o. in drugih 

postopkov, 

• Urejanje socialnih zavarovanj od doma, iz pisarne –

ni obiskov na okencih organov,...

• Več kot 10 mio EUR potencialnih prihrankov za podjetja in 

podjetnike 



13

Statistika – trenutno stanje

• cca. 80.000 registriranih uporabnikov

• 2.100.000 oddanih vlog prek portala e-VEM v letu 2018

• Uporaba spletnih vmesnikov narašča: 

• kadrovski vmesnik in vmesnik za nadomestila, ki ga uporablja 
več kot 800 podjetij. Oddajo vlog omogoča cca. 50 
računovodskih oz. kadrovskih programov. 



Rast portala skozi leta

Leto Število vlog

2005 4.289

2008 77.408

2014 260.499

2015 302.527

2016 862.003

2017 1.800.000

2018 2.100.000+



Kdo sodeluje pri razvoju in delovanju portala e-VEM 
(SPOT)

MREŽA SPOT TOČK NOTARJI VSA MINISTRSTVA



Sistem e-VEM/SPOT–
Ministrstvo za javno upravo

AJPES

Sodišče

ZZZS

ZPIZ

OBRTNA ZBORNICA

ZRSZ

FURS

PRSRegistracija, sprememba in 
izbris poslovnega subjekta

Prijava, odjava in sprememba 
obveznega socialnega 

zavarovanja
(M1, M2, M3, M12)

Obrtno dovoljenje 

Objava prostega delovnega 
mesta

Posredovanje davčnih podatkov

Integracije

EDP
FURS

registri
CRP RPE

VEP POSTaRCA

Centralna 
elektronska 

hramba

Institucije

Fizične točke-
150+ (250 z 

notarski 
pisarnami)

Procesi

Procesi, povezane institucije, integracije



Struktura

e-postopki

Vsebinski del
• Razmišljam
• Začenjam
• Poslujem
• Zapiram

• Pogoji za 
dejavnosti/poklice



Katere e-postopke omogoča?

• Registracija/ustanovitev/spremembe podjetja (s.p.) in enostavne 
d.o.o., 

• Oddajo davčnih podatkov, 

• Objavo prostega delovnega mesta, 

• Urejanje socialnih zavarovanj – prijave, spremembe in odjave iz 
obveznih socialnih zavarovanj (M obrazci) – OBVEZNO

• Oddajo zahtevkov za nadomestilo plač (refundacija); 

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

• Pridobitev dovoljenja za prodajo tobaka, 

• Pridobitev dovoljenj na področju zaposlovanja tujcev, 

• Obrtno dovoljenje in z njim povezani postopki. 



Kaj bo še novega…
Statistika

• Vsebinska prenova in nadaljnji razvoj vsebin o pogojih

• Teče prenova e-VEM, ki bo omogočala nove, izboljšane 

storitve in vsebine 

• kako začenjam – v kako poslujem?

• Razvoj elektronskih storitev

• Tehnološka prenova



Prikaz vsebin na portalu

evem.gov.si


Vsebine in informacije za NVO 



e-storitve za NVO 






