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NOVICA: SPOT svetovanje KOROŠKA 

S 1.1.2018 je na Ravnah na Koroškem, na naslovu Čečovje 12A, v stavbi Upravne enote na Ravnah na 

Koroškem,  pričela delovati Poslovna točka »SPOT svetovanje Koroška« (naslednik VEM 

svetovalnih točk). »SPOT svetovanje Koroška« je projekt v katerem sodeluje konzorcij podjetij 

A.L.P. Peca d.o.o., Podjetniški center Slovenj Gradec d.o.o. in RRA Koroška d.o.o.. 

Aktivnosti, namenjene ciljni skupini potencialnih podjetnikov in mikro, malih ter srednje velikih podjetij 

(MMSP) so naslednje: 

- informiranje, 

- svetovanje, 

- animiranje in povezovanje regionalnega okolja, 
- usposabljanja in delavnice, 

- izmenjava dobrih praks in odpiranje poslovnih priložnosti, 
- poročanja in sooblikovanja podpornega okolja za poslovne subjekte. 

Uradne ure svetovalno informacijske točke SPOT svetovanje Koroška so:  

PONEDELJEK: 8 – 14 
TOREK: 8 – 14 

ČETRTEK: 8 – 14 
PETEK: 8 – 14 

  
SREDA: 12 – 18 

 

Kontakti: 

- Telefon: 064 263 784 

- Telefon: 064 277 968 
- e-naslov: spot.koroska@gmail.com 

Na sedežu SPOT so uporabnikom na voljo svetovalci: 
 

- Andreja Tarkuš, A.L.P. PECA d.o.o., 
- David Valič, Podjetniški center Slovenj Gradec d.o.o., 

- Veronika Zupanc, Podjetniški center Slovenj Gradec d.o.o., 
- Jana Vauh Buhvald, RRA Koroška d.o.o.. 

 

Svetovalci svetovanja, po predhodnem dogovoru, opravljajo tudi na terenu pri uporabnikih. 
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Slovenska poslovna točka - SPOT svetovanje KOROŠKA  

Na javni razpis za financiranje slovenskih poslovnih točk se je z območja Koroške regije prijavil en 
konzorcij, ki ga sestavljamo partnerji: 

- Podjetniški center A.L.P. PECA d.o.o., vodilni partner konzorcija 

- Podjetniški center Slovenj Gradec 
- RRA Koroška, regionalna razvojna agencija za Koroško d.o.o. 

 
Partnerji smo se s konzorcijsko pogodbo dogovorili o skupni izvedbi storitev oz. aktivnosti v okviru 

poslovne točke SPOT svetovanje Koroška.  
 

Konzorcij, ki ga sestavljajo tri partnerske organizacije iz Koroške regije je bil uspešen na Javnem 

razpisu za financiranje izvajanja storitev v okviru Slovenskih poslovnih točk za obdobje od 2018 do 
2022 – SPOT REGIJE 2018-2022.  

 
Potrjen je bil Akcijski načrt aktivnosti, ki se bodo v letu 2018 odvijale na SPOT svetovanje Koroška.  

Financiranje: JAVNI RAZPIS ZA FINANCIRANJE SLOVENSKIH POSLOVNIH TOČK 

Namen vzpostavitve Slovenskih poslovnih točk po regijah je podpora in pomoč potencialnim 
podjetnikom ter mikro, malim in srednje velikim podjetjem (v nadaljevanju MSP) v skladu z Zakonom 

o podpornem okolju za podjetništvo (Uradni list RS, št. 102/07, 57/12, 82/13,17/15 in 27/17-v 

nadaljevanju ZPOP-1), ki se srečujejo s podjetniškimi izzivi na celotnem območju Republike Slovenije, 
ter izboljšanje  podjetniške kulture. Aktivnosti so namenjene: 

 
- krepitvi podjetniškega potenciala za MSP; 

- pospeševanju ustanavljanja novih MSP. 

Javni razpis za izbor operacij delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega sklada za 
regionalni razvoj (ESRR). Javni razpis za izbor operacij se izvaja v okviru »Operativnega programa za 
izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014 – 2020«, prednostne osi: »3. Dinamično in 

konkurenčno podjetništvo za zeleno gospodarsko rast«; prednostne naložbe: »3.1 Spodbujanje 

podjetništva, zlasti z enostavnejšim izkoriščanjem novih idej v gospodarstvu in pospeševanjem 
ustanavljanja novih podjetij, tudi prek  podjetniških inkubatorjev«; specifičnega cilja: »3.1.1. 

Spodbujanje nastajanja in delovanja podjetij, predvsem start-up podjetij«. 

Cilj javnega razpisa z vidika Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike je 

prispevati k specifičnemu cilju 3.1.1: »Spodbujanje nastajanja in delovanja podjetij, predvsem start-up 
podjetij«, prednostne naložbe 3.1. »Spodbujanje podjetništva, zlasti z enostavnejšim izkoriščanjem 

novih idej v gospodarstvu in pospeševanjem ustanavljanja novih podjetij, tudi prek podjetniških 
inkubatorjev«. 

 

Vabljeni potencialni podjetniki in delujoča podjetja. 
 

 
Za SPOT svetovanje KOROŠKA 

Svetovalci SPOT svetovanje KOROŠKA 
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