
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAM DOGODKA: 

9:00 – 9:30 Registracija udeležencev 

9:30 – 9:40 - mag. Dejan Židan, državni sekretar 
Ministrstva za gospodarski razvoj in 
tehnologijo 
- Rok Capl, v.d. direktorja SPIRIT 
Slovenija, javna agencija 

Pozdravni nagovor 

9:40 – 11:00 - Ana Oblak, Ministrstvo za javno 
upravo 
- Martina Copot, Zavod za zdravstveno 
zavarovanje Slovenije 

Predstavitev novosti na portalu SPOT ter novih storitev 
ZZZS 

11:00 – 11:30 
 

- Sibil Klančar, Ministrstvo za 
gospodarski razvoj in tehnologijo 

Spodbude MGRT za MSP v letu 2022 in načrtovane 
spodbude (VFO) 

11:45 – 12:00 
 

Janko Hočevar, Aragon d.o.o. Predstavitev analize prepoznavnosti sistema SPOT 

12:00 – 12:30 - mag. Maja Grčar, AJPES 
- Nikica Rebek, AJPES 

Najpogostejša vprašanja in problemi iz prakse 

12:30– 13:00  Odmor s pogostitvijo 

13:00 – 13:30 - predstavnik Finančne uprave Republike 
Slovenije  

Poslovanje z državo preko portala e-davki 

13:30 – 13:45 - Gorazd Orešek, SPIRIT Slovenija, javna 
agencija 

Predstavitev orodja za iskanje prostorskih kapacitet za 
podjetja 

13:45 – 14:00 - Aleš Ogorevc, SPIRIT Slovenija, javna 
agencija 

Kako izkoristiti priložnosti, ki jih podjetjem ponuja mreža 
EEN 

 

Spoštovani, 
v sklopu letošnjega MOS vas vabimo vse svetovalce in referente sistema SPOT, ki izvajajte aktivnosti SPOT Svetovanja in SPOT 

Registracije, da se udeležite rednega letnega usposabljanja z namenom pridobitve informacij in znanj za delo s podjetniki in 
za podjetja.   

 
KDAJ: 15. september od 9:00 do 14:00 

 
KJE: Mednarodni obrtni sejem Celje, Mala kongresna dvorana 

 
 

Vabljeni tudi na razstavni prostor  
Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo,  

hala L1, 1. nadstropje, vsak dan med 9. in 18. uro 

Udeležba na dogodku je BREZPLAČNA! 

Prosimo, da se na dogodek predhodno prijavite najkasneje do 9. septembra 2022. 

Udeleženci boste (po vaši pisni potrditvi) prejeli brezplačno vstopnico za obisk Mednarodnega obrtnega sejma Celje, 
ki jo boste prevzeli na blagajni MOS Celje na dan dogodka. 

 

Projekt je sofinanciran s strani Republike Slovenije in Evropskega sklada za regionalni razvoj. 

https://www.podjetniski-portal.si/dogodki/brezplacno-interno-usposabljanje-za-svetovalce-in-referente-sistema-spot-na-mos-celje-2022-40824

