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REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA GOSPODARSKI RAZVOJ IN TEHNOLOGIJO

Kotnikova ulica 5, 1000 Ljubljana T: 01 400 36 00, 01 400 33 11
E: gp.mgrt@gov.si
www.mgrt.gov.si

Številka:  300-15/2016/40
Ljubljana, 9. 7. 2018

GENERALNI SEKRETARIAT VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE
Gp.gs@gov.si

ZADEVA: Zaključno poročilo Vladnega strateškega razvojnega projekta P6.3: VEM za 
poslovne subjekte
1. Predlog sklepov vlade:

Na podlagi šestega odstavka 21. člena Zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 24/05 
– uradno prečiščeno besedilo, 109/08, 55/09, 38/10 – ZKUN, 8/12, 21/13, 47/13 – ZDU-1G, 65/14 in 
55/17) in 6. člena Poslovnika Vlade Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 43/01, 23/02 – popr., 
54/03, 103/03, 114/04, 26/06, 21/07, 32/10, 73/10, 95/11, 64/12, 80/13 in 10/14) je Vlada Republike 
Slovenije na …… redni seji dne ….. pod točko ……. sprejela naslednji sklep:

S K L E P:

1. Vlada Republike Slovenije je sprejela Zaključno poročilo o izvedbi Vladnega strateškega 
razvojnega projekta P6.3: VEM za poslovne subjekte.

2. S tem sklepom z delom preneha delovna skupina - projektna skupina za izvedbo Vladnega 
strateškega razvojnega projekta P6.3: VEM za poslovne subjekte, ki je bila ustanovljena s 
Sklepom Vlade RS št. 02401-20/2016/6 z dne 21.12.2017.

3. S tem sklepom z delom preneha delovna skupina - Projektni svet Vladnega strateškega 
razvojnega projekta P6.3: VEM za poslovne subjekte, ki je bil ustanovljen s Sklepom Vlade 
RS št. 00405-1/2016/4 z dne 31.3.2016 in spremenjen s Sklepom Vlade RS št. 00405-
1/2016/29 z dne 26.10.2017.

                                                                                                                mag. Lilijana Kozlovič
                                                                                                        Generalna sekretarka Vlade RS  

Priloge:
 Zaključno poročilo Vladnega strateškega razvojnega projekta P6.3: VEM za poslovne 

subjekte
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Prejemniki:
 Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo,
 Ministrstvo za javno upravo,
 Služba Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko, 
 Vladna projektna pisarna.

2. Predlog za obravnavo predloga zakona po nujnem ali skrajšanem postopku v državnem 
zboru z obrazložitvijo razlogov:
/
3.a Osebe, odgovorne za strokovno pripravo in usklajenost gradiva:

- Aleš Cantarutti, vodja projekta, državni sekretar
- Marlen Skarlovnik, vodja sektorja

3.b Zunanji strokovnjaki, ki so sodelovali pri pripravi dela ali celotnega gradiva:
/
4. Predstavniki vlade, ki bodo sodelovali pri delu državnega zbora:
/
5. Kratek povzetek gradiva:
Vlada Republike Slovenije je s koalicijsko pogodbo določila Vladne strateške razvojne projekte, ki 
obsegajo ključna področja razvoja. Vladni strateški razvojni projekt P6.3 VEM za poslovne subjekte 
celovito ureja področje podpornega okolja za podjetništvo in (potencialne) poslovne subjekte z 
ureditvijo področne zakonodaje in vzpostavitvijo sistema SPOT, Slovenska poslovna točka. 
Zaključno poročilo izvedenega projekta vsebuje povzetek poteka izvedbe projekta, dosežene 
rezultate in priporočila za nadaljnje delovanje vzpostavljenega sistema SPOT. 
6. Presoja posledic za:

a) javnofinančna sredstva nad 40.000 EUR v tekočem in 
naslednjih treh letih DA/NE

b) usklajenost slovenskega pravnega reda s pravnim redom 
Evropske unije DA/NE

c) administrativne posledice DA/NE
č) gospodarstvo, zlasti mala  in  s redn ja  pod je t ja  te r  

konkurenčnost podjetij DA/NE

d) okolje, vključno s prostorskimi in varstvenimi vidiki DA/NE
e) socialno področje DA/NE
f) dokumente razvojnega načrtovanja:

 nacionalne dokumente razvojnega načrtovanja

 razvojne politike na ravni programov po strukturi 
razvojne klasifikacije programskega proračuna

 razvojne dokumente Evropske unije in 
mednarodnih organizacij

DA/NE

7.a Predstavitev ocene finančnih posledic nad 40.000 EUR:
(Samo če izberete DA pod točko 6.a.)
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I. Ocena finančnih posledic, ki niso načrtovane v sprejetem proračunu
Tekoče leto (t) t + 1 t + 2 t + 3

Predvideno povečanje (+) ali 
zmanjšanje (–) prihodkov 
državnega proračuna 
Predvideno povečanje (+) ali 
zmanjšanje (–) prihodkov 
občinskih proračunov 
Predvideno povečanje (+) ali 
zmanjšanje (–) odhodkov 
državnega proračuna 
Predvideno povečanje (+) ali 
zmanjšanje (–) odhodkov 
občinskih proračunov
Predvideno povečanje (+) ali 
zmanjšanje (–) obveznosti za 
druga javnofinančna 
sredstva
II. Finančne posledice za državni proračun

II.a Pravice porabe za izvedbo predlaganih rešitev so zagotovljene:
Ime 

proračunskega 
uporabnika 

Šifra in naziv ukrepa, 
projekta

Šifra in naziv 
proračunske 

postavke

Znesek za 
tekoče leto (t)

Znesek za t 
+ 1

SKUPAJ
II.b Manjkajoče pravice porabe bodo zagotovljene s prerazporeditvijo:

Ime 
proračunskega 

uporabnika 

Šifra in naziv ukrepa, 
projekta

Šifra in naziv 
proračunske 

postavke 

Znesek za 
tekoče leto (t)

Znesek za t 
+ 1 

SKUPAJ
II.c Načrtovana nadomestitev zmanjšanih prihodkov in povečanih odhodkov proračuna:

Novi prihodki Znesek za tekoče leto 
(t) Znesek za t + 1

SKUPAJ
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OBRAZLOŽITEV:
I. Ocena finančnih posledic, ki niso načrtovane v sprejetem proračunu

V zvezi s predlaganim vladnim gradivom se navedejo predvidene spremembe (povečanje, 
zmanjšanje):
 prihodkov državnega proračuna in občinskih proračunov,

 odhodkov državnega proračuna, ki niso načrtovani na ukrepih oziroma projektih sprejetih 
proračunov,

 obveznosti za druga javnofinančna sredstva (drugi viri), ki niso načrtovana na ukrepih 
oziroma projektih sprejetih proračunov.

II. Finančne posledice za državni proračun

Prikazane morajo biti finančne posledice za državni proračun, ki so na proračunskih postavkah 
načrtovane v dinamiki projektov oziroma ukrepov:

II.a Pravice porabe za izvedbo predlaganih rešitev so zagotovljene:
Navedejo se proračunski uporabnik, ki financira projekt oziroma ukrep; projekt oziroma ukrep, s 
katerim se bodo dosegli cilji vladnega gradiva, in proračunske postavke (kot proračunski vir
financiranja), na katerih so v celoti ali delno zagotovljene pravice porabe (v tem primeru je nujna 
povezava s točko II.b). Pri uvrstitvi novega projekta oziroma ukrepa v načrt razvojnih programov 
se navedejo:
 proračunski uporabnik, ki bo financiral novi projekt oziroma ukrep,

 projekt oziroma ukrep, s katerim se bodo dosegli cilji vladnega gradiva, in 

 proračunske postavke.

Za zagotovitev pravic porabe na proračunskih postavkah, s katerih se bo financiral novi projekt 
oziroma ukrep, je treba izpolniti tudi točko II.b, saj je za novi projekt oziroma ukrep mogoče 
zagotoviti pravice porabe le s prerazporeditvijo s proračunskih postavk, s katerih se financirajo že 
sprejeti oziroma veljavni projekti in ukrepi.

II.b Manjkajoče pravice porabe bodo zagotovljene s prerazporeditvijo:
Navedejo se proračunski uporabniki, sprejeti (veljavni) ukrepi oziroma projekti, ki jih proračunski 
uporabnik izvaja, in proračunske postavke tega proračunskega uporabnika, ki so v dinamiki teh 
projektov oziroma ukrepov ter s katerih se bodo s prerazporeditvijo zagotovile pravice porabe za 
dodatne aktivnosti pri obstoječih projektih oziroma ukrepih ali novih projektih oziroma ukrepih, 
navedenih v točki II.a.

II.c Načrtovana nadomestitev zmanjšanih prihodkov in povečanih odhodkov 
proračuna:

Če se povečani odhodki (pravice porabe) ne bodo zagotovili tako, kot je določeno v točkah II.a in 
II.b, je povečanje odhodkov in izdatkov proračuna mogoče na podlagi zakona, ki ureja izvrševanje 
državnega proračuna (npr. priliv namenskih sredstev EU). Ukrepanje ob zmanjšanju prihodkov in 
prejemkov proračuna je določeno z zakonom, ki ureja javne finance, in zakonom, ki ureja 
izvrševanje državnega proračuna.

7.b Predstavitev ocene finančnih posledic pod 40.000 EUR:
(Samo če izberete NE pod točko 6.a.)
Kratka obrazložitev

8. Predstavitev sodelovanja z združenji občin:
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Vsebina predloženega gradiva (predpisa) vpliva na:

− pristojnosti občin,
− delovanje občin,
− financiranje občin.

DA/NE

Gradivo (predpis) je bilo poslano v mnenje: 
 Skupnosti občin Slovenije SOS: DA/NE
 Združenju občin Slovenije ZOS: DA/NE
 Združenju mestnih občin Slovenije ZMOS: DA/NE

Predlogi in pripombe združenj so bili upoštevani:
 v celoti,
 večinoma,
 delno,
 niso bili upoštevani.

Bistveni predlogi in pripombe, ki niso bili upoštevani.

9. Predstavitev sodelovanja javnosti:
Gradivo je bilo predhodno objavljeno na spletni strani predlagatelja: DA/NE
(Če je odgovor NE, navedite, zakaj ni bilo objavljeno.)
Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo upoštevaje 9. člen Poslovnika Vlade RS ocenjuje, da 
ni potrebe po sodelovanju javnosti.

(Če je odgovor DA, navedite:
Datum objave: ………
V razpravo so bili vključeni: 
 nevladne organizacije, 
 predstavniki zainteresirane javnosti,
 predstavniki strokovne javnosti.
 .
Mnenja, predlogi in pripombe z navedbo predlagateljev (imen in priimkov fizičnih oseb, ki niso 
poslovni subjekti, ne navajajte):
Upoštevani so bili:
 v celoti,
 večinoma,
 delno,
 niso bili upoštevani.
Bistvena mnenja, predlogi in pripombe, ki niso bili upoštevani, ter razlogi za neupoštevanje:
Poročilo je bilo dano ……………..

Javnost je bila vključena v pripravo gradiva v skladu z Zakonom o …, kar je navedeno v predlogu 
predpisa.)
10. Pri pripravi gradiva so bile upoštevane zahteve iz Resolucije o 
normativni dejavnosti: DA/NE

11. Gradivo je uvrščeno v delovni program vlade: DA/NE

        Minister
Zdravko Počivalšek
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OBRAZLOŽITEV

Vlada Republike Slovenije je s koalicijsko pogodbo določila Vladne strateške razvojne projekte, ki 
obsegajo ključna področja razvoja. Vladni strateški razvojni projekt P6.3 VEM za poslovne subjekte 
celovito ureja področje podpornega okolja za podjetništvo in (potencialne) poslovne subjekte z 
ureditvijo področne zakonodaje in vzpostavitvijo sistema SPOT, Slovenska poslovna točka. Zaključno 
poročilo izvedenega projekta vsebuje povzetek poteka izvedbe projekta in priporočil za nadaljnje 
delovanje vzpostavljenega sistema SPOT.

V okviru podpornih storitev države za poslovne subjekte se uvaja nov nacionalni sistem - sistem 
SPOT, ki ga v okviru štirih ravni izvajajo: 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. Pod okrilje 
Slovenske poslovne točke med drugim prehaja tudi dosedanji sistem VEM (točke VEM in portal e-
VEM). Sistem SPOT bo poslovnim subjektom, podjetnikom in potencialnim podjetnikom nudil nove in 
izboljšane elektronske storitve, storitve podjetniškega svetovanja, informiranja in usposabljanja za dvig 
konkurenčnosti na trgu ter obogaten nabor storitev s področja internacionalizacije in tujih investicij za 
izvoznike in investitorje. Projekt SPOT, Slovenska poslovna točka, sofinancirata Republika Slovenija 
in Evropski sklad za regionalni razvoj v skupni vrednosti 35,8 milijonov evrov. 

Sistem SPOT, Slovenska poslovna točka združuje 4 ravni:
1. Portal SPOT -  Informacije in elektronske storitve za poslovanje

Portal SPOT (spot.gov.si) je uradno spletno mesto sistema SPOT (dosedanji portal e-VEM). Na 
portalu trenutno potekajo postopne vsebinske in tehnične nadgradnje prehoda pod znamko SPOT in 
razvoja novih ter nadgradnje obstoječih elektronskih storitev, ki poslovnim subjektom omogočajo 
enostavno, hitro in brezplačno poslovanje z javno upravo po načelu vse na enem mestu. Na voljo so 
npr. 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… Poleg elektronskih storitev portal nudi tudi ključne 
vsebine o pogojih v različnih fazah poslovanja. Je ključno orodje za delo referentov na točkah SPOT, 
ki s svojimi storitvami dopolnjujejo storitve portala. Portal postaja tudi ključna  povezovalna točka 
različnih institucij, ki nudijo storitve za podporo poslovnim subjektom.  

2. 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 so npr. izpostave AJPES, upravne enote, Obrtno-
podjetniška zbornica Slovenije, Gospodarska zbornica Slovenije, …

3. SPOT Svetovanje - Podjetniško svetovanje in regionalno povezovanje
Tretji nivo sistema SPOT predstavlja 12 regijskih točk SPOT Svetovanje, ki poleg pomoči pri 
registracijskih postopkih in elektronskih postopkih preko portala SPOT nudijo tudi strokovno pomoč 
svetovalcev v obliki informiranja, svetovanja, organizacijo delavnic in usposabljanj za potencialne 
podjetnike in podjetnike, izmenjave dobrih praks, odpiranje poslovnih priložnosti, animiranje lokalnega 
okolja, splošno promocijo podjetništva na regionalnem in lokalnem nivoju, povezovanje vseh lokalnih 
akterjev za podporo poslovnim subjektom… Točke SPOT Svetovanje torej nudijo bistveno širši 
vsebinski obseg storitev, ki so potencialnim podjetnikom in podjetnikom v pomoč pri dvigu 
konkurenčnosti na trgu. 

4. SPOT Global - Pomoč izvoznikom in investitorjem
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Krovno vlogo v sistemu SPOT bo pod imenom SPOT Global na četrtem nivoju prevzela javna agencija 
SPIRIT Slovenija, ki bo izvajala aktivnosti koordinacije in integracije delovanja vseh ostalih ravni 
sistema. Njena glavna naloga bo pomoč večjim domačim in tujim investitorjem, nudenje storitev v 
zvezi z internacionalizacijo podjetij ter koordinacija tretjega nivoja SPOT Svetovanje. SPOT Global bo 
med drugim zagotavljal: celovito podporo tujim investitorjem z informacijami o možnostih zagona ali 
širitve dejavnosti (od pričetka projekta oz. investicije in tudi po tem – t.i. »after-care«), celovito 
informiranje domačih in tujih investitorjev o možnih virih financiranja ter informiranje glede ostalih 
poslovnih priložnostih, celostno zagotavljanje storitev za tujce, ki želijo opravljati dejavnost v Sloveniji, 
pomoč domačim podjetjem pri zagotavljanju informacij glede poslovanja, rasti in razvoja ter širitve na 
tuje trge. 


	78E7DAFFE9DC1FBAC12582C50024BF05_0.in.docx

		2018-07-09T08:46:09+0200
	Zdravko Pocivalsek




