
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

Odločili smo se, da tudi letos različne podporne 
podjetniške inštitucije združijo svoja znanja. Za 
brezplačna individualna podjetniška svetovanja 
bodo v enem dnevu, na enem mestu, na voljo vsem 
mikro, malim in srednje velikim podjetjem ter 
potencialnim podjetnikom.    
 
KJE IN KAKO: 
Svetovanja bodo potekala individualno in v živo, v 
Veliki sejni sobi Upravne enote Škofja Loka, 
Poljanska cesta 2, 4220 Škofja Loka, v skladu s takrat 
veljavnimi ukrepi in priporočili NIJZ. 
 
V primeru, da dogodka zaradi takratnih epidemioloških 
razmer ne bomo mogli izvesti v živo ga bomo izvedli na 
on-line način. O tem bomo vse prijavljene obvestili po 
e-pošti. 
 

KDAJ BOM NA VRSTI ZA SVETOVANJE: 
O natančni uri vašega svetovanja vas bomo 
obvestili dva dni pred dogodkom na e-mail naslov 
naveden v prijavi. 

 
ZA SVETOVANJA VAM BODO NA VOLJO: 
-Finančna uprava RS, Finančni urad Kranj, 
-AJPS, Izpostava Kranj, 
-Zavod RS za zaposlovanje, Območna služba Kranj,  
-Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, 
Območna enota Kranj, 
-Gorenjska banka d.d., Kranj, 
-SPOT svetovanje Gorenjska, 

 -OOZ Škofja Loka, 
 -Računovodski servis SIGMA, d.o.o. 
 
 

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. 
 

četrtek, 9. september 2021/od 11.15 do 12.45 ure 

Razvojna agencija Sora d.o.o. vas v okviru projekta SPOT svetovanje 
Gorenjska vabi na brezplačno individualno podjetniško svetovanje 
namenjeno mikro, malim in srednje velikim podjetjem ter potencialnim 
podjetnikom. 

BREZPLAČNO INDIVIDUALNO PODJETNIŠKO SVETOVANJE  
PODPORNIH PODJETNIŠKIH INŠTITUCIJ V ENEM DNEVU 
NA ENEM MESTU 

PRIJAVE: 
Vašo prijavo pričakujemo najkasneje do ponedeljka, 6. 
septembra 2021 oz. do zasedbe prostih mest preko e-
prijavnic:  
 
-za s.p.–je in podjetja: 
https://forms.gle/PPUeu6ksMKJyvyE57  
 
-za potencialne podjetnike in druge udeležence (fizične 
osebe):  
https://forms.gle/7bbh8botzdV2c8de8  
 
Udeležba na dogodku je za udeležence brezplačna. 

DOGODEK JE NAMENEJN: 
Mikro, malim in srednje velikim podjetjem ter 
potencialnim podjetnikom. 
 
DODATNE INFORMACIJE: 
Dodatne informacije so vam na voljo na tel. št. 04 50 
60 220 (Jana Šifrar) ali e-mail naslovu jana.sifrar@ra-
sora.si. 

 
Število mest je omejeno. 

 


