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POVZETEK

Vlada Republike Slovenije in Ministrstvo za javno upravo uspešno izpolnjujeta vizijo
elektronske uprave RS, ki naj bi državljanom in poslovnim subjektom v vseh življenjskih
dogodkih zagotavljala prijazne, enostavne, dostopne in varne elektronske upravne
storitve, ki so na spletu na voljo kadar koli in kjer koli.
Gre za napredek elektronske uprave (e-uprave), in sicer po veljavnih merilih primerjanja v
EU, pa tudi manj merljivih rezultatih elektronske uprave, vendar izredno pomembnih:
zadovoljstvo uporabnikov, odprava administrativnih ovir, inovativne rešitve, novi modeli
poslovanja, sodelovanje z različnimi subjekti in drugimi državami, uvajanje dobrih praks,
usposobljenost vseh vključenih za uporabo e-uprave, poenotenje in centralno
obvladovanje elektronske uprave.
Učinkovita e-uprava je temelj gospodarskega razvoja, zato je bila odprava
administrativnih ovir na področju registracije poslovnih subjektov nujna, saj so ravno
administrativne ovire za samostojne podjetnike, mala in srednje velika podjetja bistveno
težje breme, glede na to, da ta za razliko od večjih podjetij praviloma ne razpolagajo s
človeškimi in finančnimi potenciali, s pomočjo katerih bi se z ovirami učinkovito spopadla.
Ker pa naj bi ravno mala podjetja potencialno zagotavljala največ možnosti za odpiranje
delovnih mest in s tem zmanjševanje brezposelnosti, se izvajajo aktivnosti za
poenostavitev ter liberalizacijo pogojev za začetek opravljanja gospodarske dejavnosti.
V ta namen je nastal sistem e-VEM, ki ga predstavlja državni portal za podjetja in
podjetnike, katerega del je tudi portal e-VEM za gospodarske družbe (družbe z omejeno
odgovornostjo). Ta v elektronski obliki zagotavlja potrebne informacije za razvoj in
poslovanje podjetij, vzpostavitev komunikacije podjetij z institucijami države. Njegov
temeljni cilj je: na čim hitrejši in čim cenejši način omogočiti pohitritev in poenostavitev
postopkov kot podporo bodočim in obstoječim gospodarskim družbam, jim omogočiti v
najkrajšem možnem času vpis podjetja v register ter opravljanje ostalih postopkov na
enem mestu.
Z empirično analizo portala e-VEM za gospodarske družbe sem ugotovila, da je predmetni
sistem zmanjšal stroške za ustanovitev d.o.o. za kar 97 %, prav tako je skrajšal čas za
ustanovitve d.o.o. iz 60 dni na od 5 do 10 dni. Poenostavil je postopke ustanovitve d.o.o.,
saj lahko bodoči podjetnik vse potrebno za ustanovitev d.o.o. opravi naenkrat na enem
mestu.
Ključne besede: e-uprava, e-poslovanje, odpravljanje administrativnih ovir, portal eVEM za gospodarske družbe.
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SUMMARY

The thesis is titled Reduction of administrative burdens with e-VEM system for
companies. The Government of the Republic of Slovenia and the Ministry of Public
Administration are successfully fulfilling the vision of electronic administration of the RS,
the aim of which is to provide friendly, simple, easily accessible and safe electronic
administration services available any time and any place via the Internet for its citizens
and legal entities in all possible situations.
According to the applicable criteria in the EU and some other less measurable results of
the electronic administration, such as user satisfaction, elimination of administrative
obstacles, innovative solutions, new business models, co-operation with different entities
and other countries, introduction of good practices, qualification of all participants for
adequate use of e-administration, this is considered a sound progress of electronic
administration (e-administration).
Efficient e-administration is the basis for economic development which is why the
elimination of administrative obstacles in registration of legal entities is essential; it is
namely these administrative obstacles that represent a non-proportionally heavier burden
for sole proprietors and SMEs which, unlike large companies, do not possess enough
human and financial potential to efficiently cope with such obstacles. Since small
enterprises are considered to have the biggest potential for creating jobs and thus
reducing unemployment, activities are underway to simplify and liberalise the conditions
for starting a business.
For this purpose, the e-VEM system was created, which represents the national portal for
enterprises and entrepreneurs, of which the e-VEM portal for limited liability companies is
a constituent part. It provides the information necessary for the development and
operation of companies and establishment of communication between the companies and
the state institutions in the electronic form. The basic purpose of this complex crosssector project was to promote entrepreneurship, reduce administrative obstacles and
reduce the time for establishing companies.
Based on the empiric analysis of the e-VEM portal for companies it was established that
the system reduced the costs of founding a limited liability company (d.o.o.) by as much
as 97% and reduced the time from 60 days to 5-10 days. The procedures for founding a
limited liability company have been simplified since a future entrepreneur can now found
a limited liability company by a single visit of a single location.
Key words: e-administration, e-business, elimination of administrative burdens0, e-VEM
portal for companies.
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1 UVOD

Magistrsko delo Odprava administrativnih ovir s sistemom e-VEM za gospodarske družbe
predstavlja rezultat raziskave sistema e-VEM oz. portal e-VEM za gospodarske družbe (v
nadaljevanju e-VEM g.d.), ki je bil vzpostavljen 1. februarja 2008 kot uresničitev cilja
antibirokratskega programa z leta 2005. Gre za elektronski portal, s katerim država želeli
vzpodbuditi konkurenčnost gospodarstva, tako, da je približala državno upravo uporabniku
z vrsto elektronskih storitev, ki bodočim podjetnikom in podjetjem olajša zagon družbe ter
poslovanje.
Slovenija se je kot polnopravna članica EU relativno zgodaj podala v boj proti birokratskim
oviram, saj je svoj prvi načrt za odpravo administrativnih ovir sprejela leta 2001. V svoje
postopke je vgradila oceno administrativnih ovir, na drugi strani je bil vzpostavljen sistem
stalnega zbiranja predlogov za poenostavitev postopkov ter povezanost med odpravo
administrativnih ovir (v nadaljevanju AOA) in informatizacijo (e-upravo), predvsem pa je
pomemben program, ki se je sprožil v zadnjih letih - program za boljšo zakonodajo (ang.
better regulation).
Osnovni cilj državne politike je zagotavljanje boljših pogojev za razvoj gospodarstva in
doseganje hitrejše gospodarske rasti in s tem večje konkurenčnosti. Učinkovita državna
uprava in razvoj podjetništva sta dejavnika, ki pomembno vplivata na pospešen
gospodarski razvoj in konkurenčnost gospodarstva.
Zmanjšanje administrativnih ovir je lahko ena od najučinkovitejših spodbud za razvoj
podjetništva, saj se podjetniki pri svojem delovanju srečujejo s togim administrativnim
okoljem. Visoki administrativni stroški in zapleteni uradniški postopki so glavne ovire, ki
jih morajo države z racionalizacijo zmanjševati, če želijo ustvarjati podporno okolje v
podjetniškem duhu.
Veliko število nepotrebnih predpisov in dolgi uradniški postopki so težava, s katero se
soočajo vsa evropska majhna in srednje velika podjetja (v nadaljevanju MSP). Namesto,
da bi se posvetila svoji dejavnosti, se ukvarjajo z zapletenimi uradniškimi postopki.
Predpise je potrebno v čim večjem obsegu odpraviti in poenostaviti. Za mala podjetja
birokracija predstavlja velik strošek. EU je za odpravljanje nepotrebne birokracije storila
že veliko, kar predstavlja velik korak za razvoj MSP v EU.
Elektronsko poslovanje v državni upravi lahko izboljša storitve v javnem sektorju, zmanjša
stroške in skrajša čas, potreben za ponavljajoča se opravila. Zmanjšanje stroškov je
največja prednost za državo. Nudenje storitev preko interneta omogoča tudi večjo
transparentnost javne uprave in možnost uporabe štiriindvajset ur dnevno.
Sistem e-VEM je storitveni portal, ki je bil zasnovan kot del procesa uvajanja e-poslovanja
s ciljem razvoja e-uprave oziroma sledenja procesu »moderne« javne uprave. Temeljni
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namen tega kompleksnega medresorskega projekta je spodbujati podjetniško okolje,
zmanjšati administrativne ovire in skrajšati čas ustanavljanja gospodarskih družb, družb z
omejeno odgovornostjo. Prek t.i. vstopnih točk VEM omogoča registracijo samostojnega
podjetnika -posameznika in gospodarske družbe, družbe z omejeno odgovornostjo, po
elektronski poti ter opravljanje določenih zakonsko predpisanih postopkov, ki so potrebni
za redno delovanje že obstoječih poslovnih subjektov.
Točka VEM lahko opravlja vsa dejanja brez posredovanja zunanjih pravnih služb
(odvetnikov), torej lahko posameznik na vstopnih točkah VEM brez stroškov odvetniške
storitve ter sodnih taks ustanovijo samostojne družbe, podružnice in prijavljajo
spremembe na elektronski način.
Poseben poudarek uporabe storitev e-VEM je v tem, da državljanom oziroma bodočim
družbenikom ni več potrebno obiskati posameznih ustanov (AJPES, DURS, ZPIZ, ZZZS, …)
ampak lahko postopek registracije oziroma vse spremembe, pa tudi prijavo v davčni
register ter prijavo v zdravstveno zavarovanje in pokojninsko zavarovanje, opravi na enem
mestu, to je prek spleta doma, v službi ali na eni izmed točk VEM.
Delo sodnega registra ureja Zakonom o sodnem registru (Ur. list RS št. 91/2005,
114/2005-UPB142/2006-ZGD-1, 60/2006-popr, 330/07, 54/07-UPB2, 65/2008 in 49/2009,
v nadaljevanju ZSReg). Bistvene novosti, ki sem jih želim predstaviti, so zajete v ZSReg, ki
izhajajo iz spremenjenih določb, in so bile uveljavljene s 1. februarjem 2008. Na podlagi
sprejetega noveliranega zakona so bili tudi izdani številni podzakonski akti, kot npr.
Pravilnik o posebnem obrazcu družbene pogodbe in aktu o ustanovitvi (Ur. list RS, št.
21/2007). Ta je pomemben, ker je bila notarska listina, ki je javna listina, ki jo v skladu z
Zakonom o notariatu sestavil notar, do sprejetja Zakona o gospodarskih družbah (Ur. list
RS, št. 42/06, 60/06-popravek, 26/07-ZSDU-B, 33/07-ZSReg-B, 67/07-ZTFI, 100/07popravek,10/08 in 68/08n 65/2009-ZGD-1-UPB3, v nadaljevanju ZGD-1), torej pred
vzpostavitvijo portala e-VEM za gospodarske družbe, edina možna oblika sklenitve
družbene pogodbe. Po spremembi ZGD-1 in tako uvedbi e-VEM za gospodarske družbe se
družbo z omejeno odgovornostjo lahko ustanovi s pogodbo v obliki notarskega zapisa ali
na posebnem obrazcu v elektronski obliki na vstopni točki VEM, torej prek elektronskega
poslovanja.
Skladno z namenom zgoraj navedenega zakona, se je postopek ustanavljanja družbe z
omejeno odgovornostjo kot tudi vpis sprememb bistveno poenostavil, saj se je od 1.
februarja 2008 na t.i. vstopnih točkah VEM dokončno uveljavil elektronski način oddajanja
vlog na sodni register. Omogočeno je elektronsko vlaganje predlogov za vpis, listin ter
vodenje glavne knjige in zbirke listin v elektronski obliki. Treba je povedati, da ima projekt
VEM začetke v letu 2005, ko so se vzpostavili elektronski način oddajanja vlog ter ostali
postopki za samostojne podjetnike. Normativne podlage za nadaljevanje projekta VEM je
predstavljal takratni predlog Zakona o gospodarskih družbah, ki je vseboval predloge
poenostavitve sklepanje družbene pogodbe in omogočal, da se vloge za registracijo
vlagajo pri vstopni točki VEM.
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Predmet raziskovanja je predstavitev sistema za podajo predloga oziroma registracijo
"enostavne" družbe z omejeno odgovornostjo na VEM točki. Navedeni portal naj bi
odpravljal administrativne ovire ter postopke, ki uporabnikom otežujejo življenje, ter
zagotovil cenovno dostopnost vsem, ki potrebujejo katero izmed storitev, ki jo ponuja
javna uprava (MJU, 2008). Odprava administrativnih ovir se pri poslovnih subjektih kaže v
obliki hitrejšega, lažjega in cenejšega ustanavljanja gospodarskih subjektov.
Osrednji predmet dela je bilo ugotavljanje, ali je portal e-VEM za gospodarske družbe
uresničil namen odprave administrativnih ovir, znižal stroške in poenostavil ter pohitril
postopke oziroma skrajšal čas registracije (konstituiranja) gospodarske družbe.
Za ugotavljanje zgoraj navedenega sem postavila tri hipoteze:
H1: Za odpravo posameznih administrativnih ovir v postopkih, kot je portal e-VEM, je
potrebna sprememba področne regulacije.
H2: Z vzpostavitvijo uporabnega elektronskega sistema, kot je portal e-VEM za
gospodarske družbe, država stremi k olajšanju poslovanja nacionalnega gospodarstva
in s tem h krepitvi njegove konkurenčnosti.
H3: Portal e-VEM za gospodarske družbe je znižal stroške in skrajšal čas, ki so
potrebni za ustanovitev družbe z omejeno odgovornostjo, za 50 % glede na stroške in
čas pred uvedbo sistema ter tako povečal zadovoljstvo uporabnikov s storitvami
pristojnih organov.
Namen magistrskega dela je bil narediti podrobnejšo analizo portala e-VEM za
gospodarske družbe kot del programa odprave administrativnih ovir, predstaviti
poglobljeno in popolnejše poznavanje področja ter opraviti raziskovalno delo. Pri portalu
e-VEM za gospodarske družbe gre za sodobno javno upravo, ki mora biti učinkovita,
usmerjena k uporabniku, zagotavljati čim večjo kakovost in izkoriščati čim večjo kakovost
ter izkoriščati moderno informacijsko-telekomunikacijsko tehnologijo. Informatizacija
javne uprave vzpodbuja uvedbo elektronskega poslovanja, ki razbremenjuje javno upravo
in uporabnike, kar se nazadnje kaže v večji storilnosti in učinkovitosti ter povečanemu
zadovoljstvu med uporabniki (Kričej, 2002, str. 11).
Namen je bil tudi nazorno opredeliti prikazati postopek registracije-ustanovitve
gospodarske družbe oziroma postopek podaje predloga za vpis družbe v Sodni register
prek portala e-VEM za gospodarske družbe ter ga primerjati s postopkom pred uvedbo
portala. Tako sem lahko primerjala posamezne spremenljivke in ugotovila, ali je portal
dosegel postavljeni cilj.
Cilji mojega dela so bili usmerjeni v podrobnejšo analizo portala e-VEM g.d. z vidika
odprave administrativnih ovir.
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V magistrskem delu sem z grafičnim prikazom primerjave postopka ustanovitve družbe z
omejeno odgovornostjo pred in po uvedbi portala, s pridobljenimi podatki o uporabi
storitev portala iz upravnih enot RS, ki so vstopne točke VEM, izračunom administrativnih
stroškov po EMMAS metodi ter z anketnim vprašalnikom skušala preveriti, ali je portal eVEM g.d. dosegel postavljene cilje ter zmanjšal administrativne ovire.
Portal e-VEM g.d. je storitveni portal, usmerjen k bodočim podjetnikom in podjetjem, ki
dokazuje, da je slovenska e-uprava zelo napredovala. Uporabnikom ponuja prijazno in
kvalitetno poslovanje ter sodelovanje. V pičlih nekaj letih je Slovenija na področju euprave dosegla in presegla tudi najbolj razvite evropske države.
Javni uslužbenci pričakujejo, da portali kot je e-VEM g.d., omogočajo hitrejše reševanje
postopkov, saj naj bi ti prispevali k popolnejšim vlogam in tako k hitrejšemu začetku
strokovne obravnave vlog. Prednost za državo pa predstavljajo nižji stroški poslovanja
zaradi zmanjšanja birokracije. Danes je portal eden najpomembnejših elementov
elektronske uprave.
Elektronska uprava približuje upravne storitve državljanom in podjetjem prek svetovnega
spleta. Države lahko z elektronsko javno upravo in uporabo spletnih upravnih storitev
bistveno pospešijo prehod k na znanju temelječem gospodarstvu. Z istočasno
reorganizacijo postajajo javne storitve tudi bolj učinkovite, dostopne in odzivne.
Pri izdelavi magistrskega dela sem uporabila naslednje metode raziskovanja:
• izbira in raba pisnih virov: analiza primarnih virov (zakonov, podzakonskih aktov,
pravilnikov in dokumentov) ter analiza sekundarnih virov (knjig, strokovnih člankov,
informacij pridobljenih na internetu);
• diskriptivna metoda;
• komparativna metoda;
• metoda analize in sinteze;
• deduktivna metoda, ki se uporablja za različne namene, zlasti pa za obrazložitev
dejstev in zakonov, predvidevanje bodočih dogodkov, odkrivanje novih dejstev in
zakonov, dokazovanje postavljenih tez, preverjanje hipotez ter za znanstveno razlago;
• izkušnje na tem področju, saj sem od samega začetka sodelovala pri vzpostavitvi
sistema e-VEM na upravnih enotah in sem kot svetovalka oziroma kot vstopna točka
VEM sodelovala na vseh praktičnih in vsebinskih izobraževanjih.
Magistrsko delo obsega osem poglavij.
Prvo poglavje je namenjeno uvodu, obrazložitvi teme, izhodišču, postavitvi hipotez ter
predstavitvi metod dela in ciljev raziskave.
Za predstavitev in boljšo poznavanje področja sem v drugem poglavju predstavila
osnovne pojme: javno upravo, državno upravo in upravno enoto kot samostojno
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organizacijsko obliko državne uprave na lokalni ravni za izvrševanje določenih nalog
uprave. V nadaljevanju sem opredelila podjetništvo ter njegov pomen v povezavi z državo
in državno upravo.
V tretjem poglavju sem podrobneje opredelila informatizacijo uprave v povezavi z eposlovanjem in e-portali.
V zadnjih letih politika boljše zakonodaje postaja vedno pomembnejša, zato v četrtem
poglavju opredeljujem njene elemente. Poudarek je na odpravi administrativnih ovir, ki se
ji posvečam v zadnjem delu tudi z metodo merjenja administrativnih stroškov.
Peto poglavje je namenjeno opredelitvi projekta e-VEM, kjer opisujem izvedbo projekta,
namen in njegove cilje ter podrobneje predstavljam portal e-VEM g.d. in družbo z
omejeno odgovornostjo. Sledi pregled podjetniške zakonodaje in njene spremembe v
zvezi s portalom e-VEM g.d.
Šesto poglavje je namenjeno empirični raziskavi, ki sem jo razdelila na štiri dele. Najprej
sem analizirala postopke ustanovitve družbe pred in po uvedbi portala, saj sem želela
preveriti, kaj in koliko je predmetni portal doprinesel k odpravi administrativnih ovir. Na
podlagi EMMAS metode sem ocenila administrativne stroške za eno in več osebno družbo
z omejeno odgovornostjo, ki so nastajali bodočim podjetnikom pred (1. februar 2008) in
po uvedbi portala e-VEM g.d. Sledila je analiza uporabe storitev e-VEM g.d. od njegove
vzpostavitve do letošnjega leta na upravnih enotah Republike Slovenije, ki so vstopne
točke VEM.
Sedmo poglavje predstavlja rezultate ankete, s katero sem ugotavljala poznavanje in
zadovoljstvo uporabnikov portala e-VEM za gospodarske družbe. Poglavje sem zaključila s
preverjanjem hipotez in pričakovanimi rezultati k znanosti ter uporabi za prihodnost.
Magistrsko delo sem zaključila z osmim poglavjem, ki vsebuje ugotovitve in sklepne misli.
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2 POJEM ENOTE IN RAZVOJ JAVNE UPRAVE

Pojem uprave lahko opredelimo »kot proces oziroma dejavnost (funkcionalna ali
objektivna opredelitev) in kot strukturo ali organizacijo (organizacijska ali strukturna
opredelitev)« (Virant, 1998, str. 17). Pri funkcionalni opredelitvi tako odgovarjamo na
vprašanje, kakšna dejavnost je uprava, pri organizacijski pa, kateri subjekti predstavljajo
upravo (Virant, 1998, str. 17).
Sodobna uprava je po Webru hkrati instrument za
za izvrševanje javnih služb. Schwarze (1992, str.
povzema večino evropskih strokovnjakov in pravi,
za implementacijo (komunikativnega) prava v
položajih«.

izvrševanje oblasti in sistem organizacij
21) uporabi funkcionalno definicijo, ko
»da je (evropska) uprava tista, ki skrbi
posameznih primerih ali konkretnih

Kot navaja Rakočevič (1994, str. 195), je uprava v sodobnem svetu eden izmed tistih
družbenih pojavov, ki odločilno vplivajo na vsa področja človekovega organiziranega
delovanja, s tem pa tudi na celoten gospodarski, socialni, kulturni in splošni civilizacijski
razvoj.

2.1 JAVNA UPRAVA
Šmidovnik (1985, str. 130) pravi, da »javna uprava zajema vse organizacije, ki opravljajo
javne naloge za zagotavljanje javnih dobrin in storitev,« in da »pomeni skupnost organov
in organizacij, ki opravljajo naloge v javnem interesu ter se financirajo iz državnega
proračuna« in tako za javno upravo označuje »celotno dejavnost, ki omogoča
uresničevanje veljavnega pravnega reda in zagotavlja opravljanje vseh javnih zadev, torej
zadev, ki se opravljajo neposredno v javnem interesu«.
Čebulj in Strmecki (2000, str. 25-26) o javni upravi govorita v dveh smislih, v
materialnem ali formalnem, pri čemer javna uprava v materialnem smislu pomeni proces
odločanja o javnih zadevah, javna uprava v formalnem smislu pa sistem organov, ki
odločajo o javnih zadevah, torej o uresničevanju družbenih koristi.
Kot navaja Kutnjak (2009, str. 6), poznamo dve definiciji javne uprave:
• funkcionalna ali procesna (Kaj javna uprava dela?): Javna uprava je del procesa
javnega upravljanja, ki poteka na operativno-strokovni ravni. Javna uprava pomeni
odločanje in izvrševanje na instrumentalnem nivoju, torej izdajo oz. izvrševanje
izvedbenih splošnih in posamičnih aktov. Funkciji javne uprave sta priprava strokovnih
podlag za oblikovanje javnih politik in izvrševanje teh politik.
• organizacijska ali strukturna (Kako javna uprava dela?): Javna uprava je celota
organov z avtoriteto oblasti, ustanovljenih in pristojnih za uresničevanje nalog, ki jih
zaradi javnih koristi izvršuje država oziroma občine. Javna uprava obsega vlado in
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državno upravo (vladne službe, ministrstva, organe v sestavi, upravne enote), lokalne
(občinske) uprave ter »nedržavno upravo« (specializirane osebe javnega prava in
zasebne izvajalce z javnimi pooblastili).
Ti definiciji se dopolnjujeta, zato lahko na njuni podlagi postavimo naslednjo definicijo
uprave: javna uprava je sistem organizacij, katerih dejavnost je upravljanje v javnih
zadevah in proces upravljanja.
Grafenauer in Brezovnik (2006) pa v nadaljevanju navajata, da lahko teoretično v
funkcionalnem in organizacijskem smislu zasledimo delitev javne uprave na:
• državno (javno) upravo, ki obsega dejavnosti državne uprave, ki se izvajajo v
organizacijski obliki ministrstev in drugih oblik upravnih organov (upravni organ kot
skupen izraz za vse organizacijske oblike izvajanja nalog v državni upravi),
• nedržavno (javno) upravo, ki obsega dejavnosti lokalne samouprave, javnih služb in
drugih nosilcev javnih pooblastil, izvaja pa se po organih in organizacijah v občinah in
drugih samoupravnih lokalnih skupnostih ter v vseh organizacijskih oblikah izvajanja
javnih služb in izvrševanja javnih pooblastil (javna podjetja, javni zavodi, zbornice,
univerze, agencije, gospodarske družbe in podjetniki posamezniki).
Pojem javne uprave je torej širši od pojma državne uprave. Opredelitev javne uprave
(Ferfila in Kovač, 2000, str. 152) vključuje elemente državne uprave, lokalne samouprave
in javnih služb, torej zagotavljanje javnih dobrin in storitev, potrebnih za delovanje
družbe, ki jih ni moč zagotoviti na trgu.
Strategija nadaljnjega razvoja slovenskega javnega sektorja 2003-2005 uporabi sprva
organizacijsko, nato kvazi funkcionalno definicijo. Javno upravo tako opredeli kot »celoto
organov državne uprave, uprav lokalnih skupnosti in oseb zasebnega prava, ki izvajajo
upravne naloge po javnem pooblastilu« (Kovač, 2006, str. 9-10).
Javna uprava je sestavljena iz štirih področij (Šmidovnik, 1985, str. 129-130):
• državne uprave, ki je centralni teritorialni upravni sistem in instrument za izvajanje
njenih prvenstveno oblastnih funkcij, s katerimi na praven način ureja odnose v
službi,
• lokalne samouprave, ki neposredno temelji na lokalni skupnosti in predstavlja
lokalni teritorialni upravni sistem,
• javnih služb, ki zagotavljajo javne dobrine in javne storitve, nujno potrebne za
delovanje družbenega sistema, ni pa jih mogoče zagotavljati prek tržnega sistema,
• javnega sektorja, v katerega spada vse, kar je v državni lasti.
Po Bučarju (v: Šmidovnik, 1985, str. 129) gre za sistem organov, ki odločajo o javnih
zadevah in skrbijo za zadovoljitev javnih koristi, za celokupnost vseh fizičnih in pravnih
oseb, ki kjerkoli in kadarkoli odločajo o tem, kaj so družbene koristi, katerim družbenim
koristim je treba zadostiti in na kakšen način, in ki so sposobni svoje odločitve uveljaviti.
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Javna uprava je instrumentalni segment upravnega procesa v javnopravnih skupnostih.
Na ravni države kot najširše javnopravne skupnosti bi takšno široko pojmovanje zajelo dve
veji državne oblasti – sodno in izvršilno. Ker pa ima sodna veja oblasti tradicionalno
poseben položaj, njene dejavnosti ne štejemo za javno upravo. Tako nam ostane izvršilna
veja oblasti, ki jo predstavljata vlada in državna uprava. Na ravni lokalnih skupnosti v
okvir javne uprave štejemo tudi predstavniške organe, čeprav bi lahko glede na navedeno
sklepali tudi drugače in šteli v okvir javne uprave samo izvršilno strukturo v lokalnih
skupnostih. Poleg organov državne uprave in lokalne samouprave pa uvrščamo v javno
pravo tudi nosilce javnih pooblastil in izvajalce javnih služb (Virant, 1998, str. 20-21).
Javna uprava je torej ožji pojem javnega sektorja in obsega Državni zbor, Državni svet,
Predsednika RS, državno upravo (ministrstva in vladne službe), obrambni sistem
(slovenska vojska, civilna zaščita), pravosodni sistem (sodišča, državno tožilstvo,
odvetništvo, notariat), ustavno sodstvo (ustavno sodišče, redna sodišča), varuha
človekovih pravic, računsko sodišče in centralno banko ter lokalno samoupravo.
»Uprava je v sodobnem svetu eden izmed tistih družbenih pojavov, ki odločilno vplivajo
na vsa področja človekovega organiziranega delovanja, s tem pa tudi na celokupen
gospodarski, socialni, kulturni in splošni civilizacijski razvoj« (Rakočevič, 1994, str. 175).

2.2 DRŽAVNA UPRAVA
»Državna uprava je, organizacijsko gledano, skupek organov, ki upravljajo z državo v
smislu izvajanja njene politike, funkcionalno pa je državna uprava dejavnost upravljanja v
javnih zadevah na instrumentalni ravni« (Lavtar, 2008, str. 11).
Lavtar (2008, str. 11) navaja, da se je državna uprava skozi zgodovino spreminjala kot se
je spreminjala narava države in dodaja, da je državna uprava »sprva opravljala pretežno
prisilne naloge (vojska, policija), vse bolj pa tudi različne naloge, pomembne za delovanje
skupnosti kot celote. Da bi bile storitve države dostopne vsem državljanom, so v 58 krajih
v državi organizirane njene izpostave – upravne enote (Lavtar, 2008, str. 11).
Pojem državne uprave je ožji od pojma javne uprave in je zgodovinsko gledano najstarejši
segment javne uprave. Drugi segmenti so se razvili s političnim razvojem v smeri
decentralizacije (lokalna samouprava) in z razvojem servisne vloge države (javne službe).
Državna uprava še danes predstavlja jedro javne uprave, torej tisti aparat, preko katerega
država deluje, oziroma aparat, ki izvršuje politične odločitve (Virant, 1998, str. 63).
Državno upravo v organizacijskem smislu predstavlja sistem organov, ki opravljajo
določene državne upravne dejavnosti oziroma funkcije, in sicer (Rakočevič, 1994, str.
175):
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•

•
•

eksekutivna: izvajanje politike in izvrševanje abstraktnih norm, kamor sodita poleg
izdajanja izvršilnih predpisov in splošnih upravnih aktov še odločanje o upravnih
stvareh in upravno nadzorstvo,
kurativna: obsega vse, s čimer se uveljavljata odgovornost za stanje na tistem
področju, za katerega je posamezni upravni organ ustanovljen,
servisna: zajema vse tiste naloge, ki jih opravlja upravni organ za druge, predvsem
predstavniške organe in vlado.

Državna uprava je torej sistem upravnih organov, prek katerih država uresničuje upravne
naloge. Po veljavni slovenski ureditvi naloge državne uprave opravljajo ministrstva, organi
in organizacije v njihovi sestavi ter upravne enote. Vsi ti organi tvorijo t. i. neposredno
upravo, ki je del državnega aparata. Poleg neposredne uprave pa upravne naloge izvajajo
tudi nosilci javnih pooblastil, ki so lahko osebe javnega ali zasebnega prava. Tako je
instrument države za izvajanje njene prvenstveno oblastne funkcije. Ta funkcija je
sestavljena iz izvrševanja zakonov in drugih predpisov, odločanja v upravnih zadevah ter
iz izvrševanja upravnega nadzorstva. Institucionalno izvajajo to nalogo vlada in
ministrstva na centralni ter upravne enote na lokalni ravni (Ţogan, 2003, str. 7).
Poleg oblastne funkcije opravlja državna uprava tudi strokovno-tehnične in pospeševalne
naloge. Prve so podpora upravnemu odločanju (zbiranje informacij, oblikovanje
alternativ), pri drugih pa uprava z ne-oblastnimi ukrepi spodbuja razvoj drugih delov
družbenega sistema, predvsem gospodarstva. Poudariti je treba, da se funkcionalni in
institucionalni vidik državne uprave ne prekrivata vedno. Država lahko z javnimi pooblastili
prenese posamezne dele funkcije državne uprave na subjekte, ki institucionalno ne sodijo
v državno upravo. V takem primeru je funkcionalna opredelitev državne uprave širša od
njene institucionalne opredelitve. Po drugi strani pa je možno, da organizacije državne
uprave opravljajo dejanja, ki ne sodijo v upravljanje, in tako je v tem primeru
institucionalna opredelitev širša od funkcionalne. Čeprav sta oba primera prej izjema kot
pravilo, ju je treba pri definiciji pojma državne uprave upoštevati (Ţogan, 2003, str. 7).
Za razumevanje delovanja državne uprave je potrebno razlikovati dva izraza (po Lavtar,
2008, str. 11):

•

dekoncentracija: državna uprava se sicer izvaja na nižjih ravneh, vendar le kot del
centralne državne uprave, kar pomeni, da organizacija ostaja na centralni ravni;

•

decentralizacija: državna uprava je organizirana na centralni državni ravni, prav tako
pa tudi na nižjih ravneh, pri čemer imajo nižje enote sorazmerno samostojen položaj.

Decentralizirane enote v Republiki Sloveniji so občine, dekoncentrirane pa upravne enote.
Za organizacijo državne uprave veljajo naslednje značilnosti (Žurga, 2001, str. 11):
• odziva se na strategije in politike, ki so zunaj njenega neposrednega nadzora ter se
izpostavlja nenadnim in dramatičnim spremembam,
• zadovoljuje številne stranke, ki v tej vlogi ne nastopajo vedno prostovoljno,
• je (lahko) omejena pri izbiri svojega trga oziroma skupnih strank (uporabnikov),
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•
•

dotika se potreb posameznikov in jih uravnava s potrebami skupnosti, uravnava
razmerja med uporabniki in neuporabniki storitev, uravnava prednosti s slabostmi,
svoje storitve zagotavlja v političnem okolju ter uravnoveša politične potrebe z
zahtevami strank.

Principi oziroma načela te organizacije so:
• delitev dela (pristojnosti oddelkov so jasno razmejene);
• hierarhija avtoritete (hierarhični status pripada oddelku ali službi, glede na to pa tudi
avtoriteta: kdor je na čelu takšnega oddelka, je nosilec avtoritete);
• formalizacija organizacije (predpisana pravila in procedure); sami dokumenti in
evidence (poslovanje temelji na pisanih dokumentih in pisnih evidencah o vseh
dogodkih);
• selekcija osebja in napredovanje na osnovi tehničnih sposobnosti (vodilni morajo
podrobno poznati tehnologijo dela službe, ki jo vodijo, vse metode dela vsakega
podrejenega posameznika);
• jasno ločevanje osebnega in organizacijskega življenja (predpisana organizacija
omogoča vodilnemu, da se enostavno prilagodi delu v uradu ter ne meša službenega
in zasebnega življenja).
V skladu z Zakonom o državni upravi (Ur.l. RS, št. 56/2003, 83/2003-UPB1, 45/2004ZdZPKG, 61/2004, 97/2004-UPB2, 123/2004, 24/2005-UPB3, 93/2005, 113/2005-UPB4,
126/2007-ZUP-E, 48/2009) , državna uprava izpolnjuje naslednje upravne naloge:

•

sodeluje pri oblikovanju politik, kar pomeni, da uprava pripravlja za vlado zakone,
podzakonske predpise, druge akte in druga gradiva ter mora zagotavljati drugo
strokovno pomoč pri oblikovanju politik;

•

izvršilne naloge, v okviru katerih uprava izvršuje zakone in druge predpise, ki jih
sprejema Državni zbor Republike Slovenije, ratificirane mednarodne pogodbe, državni
proračun, podzakonske predpise in druge akte vlade;

•

inšpekcijski nadzor, na podlagi katerega opravlja inšpekcijski nadzor nad izvajanjem
predpisov;

•

spremljanje stanja družbe na področjih, za katere je pristojna, in skrbi za njen razvoj v
skladu s sprejeto politiko države;

•

uprava ima na podlagi in v okviru zakona, drugih predpisov in državnega proračuna
nalogo spodbujanja oziroma usmerjanja družbenega razvoja;

•

uprava zagotavlja opravljanje javnih služb v skladu z zakonom v okviru javnih zavodov
in gospodarskih družb ter v drugih organizacijskih oblikah, ki jih določa zakon, lahko
pa tudi v upravnih organih;

•

državna uprava je strokovni aparat, ki pripravlja strokovne podlage za oblikovanje
politik in neposredno izvršuje sprejete politike.

Državna uprava obsega naslednje organe: Vlado (najvišji organ državne uprave), vladne
službe ter Ministrstva z državnimi organi in upravnimi enotami (Silič et al., 2001, str. 153).
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Menim, da v državni upravi poleg vseh naštetih značilnosti, funkcij in nalog pridobivata
bistven pomen servisna funkcija in vse večje uveljavljanje elektronske uprave. Tako se
razumevanja državne uprave ne povezuje več s togo birokracijo, temveč z modernejšim
delovanjem oziroma upravo, ki učinkovito opravlja svoje naloge in funkcije.
2.2.1 Upravni postopek
»Postopek, v katerem odloča pristojni organ javne uprave o pravici, obveznosti ali pravni
koristi v konkretni upravni zadevi, na določenem upravnem področju, je upravni
postopek« (Andronja, 1992, str. 13).
Ko govorimo o upravnem postopku, se moramo zavedati, da ta ne velja le za upravne
enote, morda še občinske organe in ministrstva, temveč morajo v skladu z njegovimi
pravili ravnati vsi organi državne uprave in drugi državni organi, organi lokalnih skupnosti
in nosilci javnih pooblastil, ko odločajo o pravicah, obveznostih ali pravnih koristih fizičnih
in pravnih oseb z upravnega področja (Kovač, 2004, str. 72).
Upravni postopek je »splet institutov, ki urejajo način uveljavljanja materialnih pravic
strank in hkratno varstvo javnega interesa. Posamezna vprašanja, ki določajo izvajanje
procesnih dejanj, izhajajo iz temeljnih načel splošnega upravnega postopka, ki so
minimalni procesni standardi za vsa upravna področja in povezujejo vrsto posebnih
upravnih postopkov« (Kovač, 2004, str. 72). Schuppert (2000, str. 788-793) navaja
upravni postopek kot instrument pravne države in demokracije, posebej v povezavi z
varstvom ustavnih pravic.
Upravni proces poteka v javnopravnih skupnostih po logiki, ki je v bistvenih elementih
enaka logiki upravnega procesa v zasebnih organizacijah. Tudi ta proces je razdeljen na
institucionalni in instrumentalni del. Skupnost mora najprej določiti svoje cilje oziroma
potrebe, nato pa je potrebno te odločitve izvrševati tako, da se sprejemajo nove odločitve.
Cilji in potrebe javnopravnih skupnosti se izražajo kot javni interes v političnih odločitvah,
ki jih v glavnem sprejemajo predstavniški organi. Najvišji oziroma najpomembnejši cilji
države so določeni v njeni ustavi kot najvišjem političnem aktu. Poleg ustave pa
zakonodajni organ sprejema številne druge politične akte, kot so zakoni, proračun,
nacionalni programi, itd. V teh aktih je izražen javni interes kot izraz odločitve o tem, kaj
družbena skupnost v določenem trenutku šteje kot sebi koristno oziroma potrebno
(Virant, 1998, str. 19).
Modernizacija slovenskega splošnega upravnega postopka sledi razvojnemu bistvu
upravnega postopka, ki izhaja iz omejitve absolutistične oblasti, zato je treba v dvomu
posamezne določbe gledati v korist posameznikov. Tej ideji zakonodajalec sledi, ko
prenaša breme pridobivanja podatkov s strank na upravne organe, uvaja upravno
overovitev, stremi k večji učinkovitosti postopka z delno odpravo krajevne pristojnosti in
prenosom izvršb odločb nosilcev javnih pooblastil na njih same, dodaja možnosti in hkrati
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odvzema poti uveljavljanja pravnih koristi stranskih udeležencev, uvaja sodobne načine
komunikacije in se preusmerja od izključno arbitrarnega odločanja k servisu in svetovanju.
Pri slednjih velja poudariti, da se njihov nabor veča, kakor se država (in občina) odloča za
delegacijo svojih pristojnosti. S tem se oži jedro klasične državne uprave in širi
funkcionalni upravni sistem.
Pravila postopka ureja Zakon o splošnem upravnem postopku (Ur.l. RS, št. 70/2000,
52/2002, 73/2004, 22/2005-UPB1, 119/2005, 24/2006-UPB2, 105/2006-ZUS-1, 126/2007,
65/2008, 47/2009 Odl.US: U-I-54/06-32 (48/2009 popr.), 8/2010.)

2.3 UPRAVNA ENOTA
Z Ustavo Republike Slovenije so bili v okviru izgradnje institucij slovenske države
vzpostavljeni temelji za organizacijsko drugačno in s tem učinkovitejšo upravo. Predvsem
novi ustavni temelji lokalne samouprave in posledično njeno uvajanje v prakso je
povzročilo velike spremembe v organiziranosti in delovanju državne uprave predvsem na
lokalni ravni (Virant, 1998).
»Upravne enote so bile ustanovljene v procesu organizacije državne uprave na lokalni
ravni 1. januarja 1995 z Zakonom o upravi, ko so od nekdanjih občin prevzele upravne
naloge in pristojnosti. Na podlagi Uredbe o teritorialnem obsegu upravnih enot je upravna
enota organizirana kot samostojna organizacija, ki na prvi stopnji odloča v upravnih
zadevah iz državne pristojnosti, ima pa tudi del pospeševalne in nadzorstvene funkcije v
prostoru, ki ga pokriva« (Kraševec, 2010, str. 16).
Teritorij države je razdeljen na 58 upravnih enot. Te opravljajo naloge in pristojnosti na
področjih, za katera so ustanovljena posamezna ministrstva. So samostojne
organizacijske enote, prek katerih izvršilna oblast izvaja upravne naloge in pomenijo
teritorialno distribucijo izvršilne oblasti. Opravljajo tudi vse druge z zakonom določene
upravne naloge oblastvenega značaja iz pristojnosti bivših občin (Kraševec, 2010, str.
18). Imajo lastne organe in lastno vodstvo, vendar so pri izvajanju svojih nalog povsem
odvisne od centralne uprave. Delovno področje upravne enote je enako delovnemu
področju ministrstev, katerih naloge se teritorialno izvajajo prek upravnih enot, s tem da
prihaja med njimi do delitve funkcij in pristojnosti. Temeljna pristojnost upravne enote je
odločanje v upravnih postopkih na prvi stopnji.
Upravna enota je organ državne uprave, ki opravlja za državljane in pravne osebe številne
pomembne upravne storitve - največ na področju notranjih zadev, kot so osebni
dokumenti, registracija prebivališča in vozil, vozniška dovoljenja, matične knjige, gradnje
objektov in drugih posegov v prostor (gradbena dovoljenja), kmetijstva, trgovine in
gostinstva ter še nekaterih drugih (MJU, 2010b). Upravna enota je osnovna oblika
teritorialne organizacije državne uprave v Sloveniji.

12

Upravna enota je monokratičen, torej individualno voden organ. Vodi jo načelnik, ki
predstavlja upravno enoto, izdaja odločbe v upravnem postopku na prvi stopnji, koordinira
delo notranjih organizacijskih enot, zagotavlja opravljanje strokovnih in drugih nalog, ki so
skupne notranjim organizacijskim enotam, opravlja druge organizacijske naloge v zvezi z
delovanjem upravne enote ter skrbi za sodelovanje z lokalnimi skupnostmi z območja
upravne enote. Načelnik je kot predstojnik upravne enote pooblaščen za izdajanje
(podpisovanje) upravnih odločb, za to pa lahko pooblasti tudi vodje notranjih
organizacijskih enot in druge uradne osebe, ki izpolnjujejo predpisane pogoje (Lavtar,
2008, str. 7 in 8).
Za svoje delo je odgovoren Vladi Republike Slovenije, ministru, pristojnemu za upravo in
ministrom pristojnim za posamezna delovna področja v upravni enoti. Na podlagi Zakona
o državni upravi redno poroča ministru, pristojnemu za upravo, in resornim ministrstvom
o izvrševanju nalog upravne enote. Poročanje ministrstvu, pristojnemu za upravo, zajema
celotno delovanje upravne enote, poročanje resornim ministrstvom pa zajema izvrševanje
nalog na njihovih delovnih področjih.
Zakonska podlaga ustanovitve upravnih enot sta Zakon o upravi (Uradni list RS, št.
67/1994, Ur.l. RS, št. 20/1995 Odl.US: U-I-285/94-105, 29/1995-ZPDF, 80/1999-ZUP,
52/2002-ZDU-1, 56/2002), 4. točka 14. člena Zakona o državni upravi (Uradni list RS, št.
52/02, 110/02, 56/03, 61/04, 123/04, 93/05, 113/05 - UPB4, 89/07, 126/07, 48/09) in
Zakon o prevzemu državnih funkcij za prevzem nalog, ki so jih do 31. decembra 1994
opravljali organi občin (Uradni list RS, št. 29/95).
Prenos nalog je bil izvršen na podlagi prehodnih določb Zakona o upravi (101. člen). Ta
člen je določil, da s 1.1.1995 država prevzema od občin vse upravne naloge in pristojnosti
na področjih, za katera so ustanovljena ministrstva, ter vse druge, z zakonom določene
upravne naloge oblastvenega značaja iz pristojnosti občin. Upravne naloge so prevzele
upravne enote – z izjemo treh področij, ki so jih prevzela neposredno ministrstva
(geodetska služba, inšpekcijski nadzor in upravne naloge na področju obrambe). Določba
101. člena je bila napadena pred Ustavnim sodiščem, ki jo je razveljavilo z odložnim
rokom (razveljavitev naj bi začela učinkovati šele s 1. junijem 1995). Ustavno sodišče je
presodilo, da je določba preveč nejasna in nedoločna, da bi se na njeni podlagi lahko
opravila velikanska operacija razmejitve med lokalnimi zadevami in državnimi upravnimi
nalogami (odločba Ustavnega sodišča št. UI-285/94 z dne 30.3.1995, v zbirki: OdlUS
IV/30). Z odložnim rokom je dalo Ustavno sodišče zakonodajalcu čas, da natančno določi
naloge, ki so prešle z občinskih organov na organe državne uprave. Državni zbor je to
storil z Zakonom o prevzemu državnih funkcij, ki so jih do 31.12.1994 opravljali organi
občin (Uradni list RS, št. 25/95). Tudi ta zakon je bil predmet upravnega spora. Ustavno
sodišče je razveljavilo nekatere njegove določbe in vrnilo nekatere pristojnosti občinam,
vendar gre za relativno majhne popravke. V praksi je stanje, ki je nastalo na podlagi 101.
člena Zakona o upravi, ostalo skoraj nespremenjeno (Virant, 1998, str. 109).
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Upravno enoto opredeljuje Zakon o državni upravi (Uradni list RS, št. 52/02,
110/02,56/03, 61/04, 123/04, 93/05, 113/05 - UPB4, 89/07, 126/07, 48/09) kot
samostojno organizacijsko obliko državne uprave na lokalni ravni, za izvrševanje določenih
nalog uprave, ki zaradi narave ali načina dela zahtevajo dekoncentrirano upravljanje.
Te naloge so:
• odločanje na prvi stopnji o upravnih stvareh iz državne pristojnosti, če z zakonom za
posamezne upravne zadeve ni drugače določeno,
• opravljanje določenih nalog iz pristojnosti ministrstev v zvezi z nadzorstvom nad
zakonitostjo dela organov lokalnih skupnosti oziroma nadzorstvom nad primernostjo in
strokovnostjo njihovega dela v zadevah iz državne pristojnosti, ki so prenesene na
lokalno skupnost,
• opravljanje drugih upravnih nalog iz državne pristojnosti, določenih z zakoni, ki urejajo
posamezna področja.
Upravna enota torej opravlja svoje delo na področjih in v obsegu, kot ji nalagajo državni
zakoni, ki urejajo teritorialne in stvarne pristojnosti upravnih enot. Praviloma posluje z
državljani, društvi, družbami, samostojnimi podjetniki, drugimi državnimi organi in drugimi
organizacijami na lokalni ravni.
V vsakdanjem življenju se v takšni ali drugačni obliki nenehno srečujemo z upravno enoto,
ko potrebujemo vozniško dovoljenje, prometno dovoljenje, osebno izkaznico, potni list,
želimo skleniti zakonsko zvezo, želimo graditi, kupiti ali prodati kmetijsko zemljišče,
pridobiti razna potrdila iz uradnih evidenc (listine iz matičnega registra, e-ZK, potrdila iz
geodetskih evidenc), prijaviti registracijo samostojnega podjetnika ali odpreti gospodarsko
družbo pri referentu e-VEM, urejati pravice iz vojne zakonodaje, itd (Kraševec, 2010, str.
18). Tako se z uslužbenci ene od 58 upravnih enot prej ali slej sreča vsak državljan.
Upravne enote so torej zelo pomemben del državne uprave in pravzaprav njen
predstavnik na lokalni ravni in v vsakdanjem življenju posameznikov in podjetij (MJU,
2010b).
Upravna enota opravlja upravne naloge in pristojnosti na področjih, za katera so
ustanovljena posamezna ministrstva. Na podlagi tega lahko ugotovimo, da je upravna
enota vsebinsko vezana na posamezna ministrstva, ki so pristojna za posamezna
področja.
»Razmerje med upravno enoto in ministrstvi je hierarhično. To pomeni, da ministrstva
dajejo upravnim enotam usmeritve, strokovne napotke in drugo strokovno pomoč, pa tudi
obvezna navodila za izvrševanje nalog. Hierarhično razmerje je vzpostavljeno med
upravno enoto in vsemi ministrstvi, katerih delovna področja pokriva upravna enota –
vsako ministrstvo je torej hierarhično nadrejeno upravni enoti na svojem delovnem
področju« (Demšar, 2009). Opravlja tudi vse druge z zakonom določene upravne naloge
oblastvenega značaja iz pristojnosti bivših občin. Vendar upravna enota ne opravlja samo
upravnih nalog, temveč tudi druge strokovno tehnične naloge.
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Upravna naloga je regulatorna, pospeševalna, servisna in strokovno-tehnična funkcija
uprave (Trpin, 1995, str. 10-11):
• regulatorna funkcija: izdajanje abstraktnih in konkretnih upravnih aktov. Gre za najbolj
tipične upravne naloge, s katerimi uprava na abstrakten način ureja družbena
razmerja ter oblikuje konkretna upravno-pravna razmerja.
• strokovno-tehnične naloge: naloge, ki predstavljajo neposredno podporo in pomoč pri
odločanju znotraj ministrstev ter pri odločanju vlade in v zadnji sekvenci tudi pri
odločanju državnega zbora.
Upravna enota je na podlagi zakona pristojna, da odloča o pravicah, obveznostih in drugih
pravnih koristih strank v postopku. Pri tem izdaja konkretne upravne akte, kot so odločbe,
sklepi, dovoljenja, ipd. Pri odločanju morajo upravni uslužbenci upoštevati materialne in
procesne predpise Zakon o splošnem upravnem postopku (uradno prečiščeno besedilo
ZUP - UPB2; Uradni list RS, št. 24/2006, 105/06 ZUS-1, 126/07 in 65/08). Vodenje
upravnih postopkov je dejansko glavni proces, ki poteka v upravni enoti. Ta se lahko
učinkovito izvaja ob močni podpori vsaj dveh podprocesov, to sta ustrezno ravnanje s
kadri in zagotavljanje finančnih sredstev, nabave, vzdrževanja sredstev ter
informacijskega sistema.
Upravne enote odločajo na prvi stopnji v upravnih stvareh iz državne pristojnosti, če z
zakonom za posamezne upravne stvari ni določeno drugače. Upravne enote opravljajo
tudi druge upravne naloge iz državne pristojnosti, določene z zakoni, ki urejajo
posamezna področja. Poleg odločanja v upravnih zadevah upravne enote opravljajo vedno
več drugih storitev (upravne overitve, izdajanje izpiskov iz zemljiške knjige, storitve e-VEM
vstopne točke, ipd), zaradi deregulacije pa se spreminja tudi način vodenja upravnih
postopkov.
Splošni pogoji poslovanja v državi imajo velik vpliv predvsem na ustaljena podjetja, ki so
zaradi urejenih splošnih pogojev poslovanja in usmerjenosti v konkurenčnost mednarodno
uspešna. Zato lahko prispevajo k rasti obstoječih mikro, majhnih in srednje velikih
podjetij. Pri ustanavljanju in rasti podjetij pa so splošnih pogojev poslovanja pomembni
zlasti podjetniški pogoji, kamor spadata kakovost in dostopnost poslovne, pravne in
strokovne infrastrukture, ki jo potrebujejo mlada in rastoča podjetja (po Rebernik et al.,
2005, str. 20).
Del te infrastrukture na lokalnem nivoju so tudi upravne enote, ki opravljajo naloge
državne uprave za podjetnike na dveh področjih: na gospodarskem področju in na
področju okolja in prostora. Za mojo nalogo je pomembno predvsem prvo področje, ki
predstavlja svetovanje, ki ga upravne enote nudijo podjetnikom ob registraciji in
pridobivanju ustreznih dovoljenj za opravljanje dejavnosti. Ko se podjetnik odloča za
ustanovitev podjetja, potrebuje strokovno pomoč pri izbiri ustrezne pravno-organizacijske
oblike.
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Delavci na upravnih enotah s svetovanjem lahko olajšajo začetne korake in prihranijo
podjetnikom čas in denar. Od julija 2005 so tudi upravne enote vstopne točke projekta eVEM za registracijo in urejanje nekaterih drugih prijav za samostojne podjetnike od 1.
februarja 2008 pa še vstopne točke za registracijo in druge postopke za družbe z omejeno
odgovornostjo preko portala e-VEM za gospodarske družbe.
Z razvojem informacijske kulture se klasične naloge ali klasično poznavanje nalog
spreminja. Vedno večji pomen dobiva elektronsko poslovanje, ki s tem spreminja in
usmerja papirno delovanje. Dejansko se pojem uprave spreminja iz klišejskega
birokratskega okolja v informatiziran organ. Zanimivo pa je, da kljub številnim storitvam,
ki so dostopne prek interneta (e-uprava), stranke v veliko primerih prihajajo osebno na
upravno enoto - očitno si želijo osebnega stika. Zaradi tega pridobivajo na pomenu načela
novega javnega managementa, kot sta recimo usmerjenost k uporabniku in zadovoljstvo
strank.

2.4 VLOGA DRŽAVE PRI SPODBUJANJU PODJETNIŠTVA
Podjetništvo je danes pomembno ne le zaradi izpolnitve osebnih potreb podjetnika,
temveč tudi zaradi ekonomskih prispevkov novih podjetij. »Podjetništvo povečuje državno
proizvodnjo z ustvarjanjem novih delovnih mest, deluje pa tudi kot pozitivna sila
ekonomske rasti z zmanjševanjem vrzeli med inovacijami in trgom« (Antonič et al., 2002,
str. 50). Tudi Glas (v: Možina et al., 2002, str. 132) navaja, »da je podjetništvo rezultat
spodbudnega makroekonomskega okvira, dobro zasnovanih državnih programov podpore
v kulturi in stališčih ljudi«.
Vladne politike lahko na različne načine vplivajo na razvoj MSP in na podjetniško dinamiko
v družbi. Vplivajo lahko na vzpostavljanje ali ohranjanje ugodnega podjetniškega okolja ali
pa se osredotočajo na pomoč posameznim skupinam potencialno uspešnih podjetij na
določeni razvojni stopnji. V začetni fazi razvoja so za podjetja pomembne spodbude
predvsem v čimbolj poenostavljeni regulativi, v fazi rasti pa zlasti davčne spodbude
(Žakelj, 2004, str. 20).
Država igra pomembno vlogo pri spodbujanju razvoja podjetništva, čeprav ni enotnega
stališča o tem, v kolikšni meri na katerih področjih je njena intervencija opravičljiva in
zaželena, saj so učinki državne podpore različni. Za razvoj podjetništva je pomembno, da
država zagotovi stabilno gospodarsko okolje in učinkovito delovanje trgov. Enako
pomembno pa je tudi oblikovanja pravnih in usmerjenih podpornih programov, ki
podjetnikom pomagajo in olajšujejo poslovanje na tistih področjih, kjer imajo v primerjavi
z velikimi podjetji primanjkljaj v znanju, sposobnostih ali sredstvih (Potočnik, 2006, str.
23).
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Preglednica 1: Smeri delovanja države za spodbujanje razvoja podjetništva
ZAGOTAVLJANJA DOBREGA
DELOVANJA TRGOV

ZMANJŠEVANJE BREMEN DRŽAVE ZA
MSP

- Konkurenčni trg proizvodov in storitev
- Deregulacija monopolnih sektorjev
- Spodbujanje konkurenc

Zmanjšanje upravnih stroškov in bremen

- Učinkovit trg kapitala, zlasti tveganega
kapitala in garancijske sheme

Poenostavitev obdavčitve podjetja

- Fleksibilni trg dela
- Večja mobilnost ljudi
- Fleksibilen sistem plačil
- Možnost enostavnega zaposlovanja in
odpuščanja

- Poenostavitev prenehanja poslovanja
- Znižanje stroškov zapiranja podjetij in
stečajev neuspešnih podjetij
- Olajšanje položaja podjetnikov, če
podjetje ne uspe (socialna varnost, podpora
za brezposelnost)

Vir: Glas v: Možina et al., 2002, str. 131
Študije kažejo, da predstavljajo administrativne ovire bistveno večje breme malim in
srednjim podjetjem, saj ta za razliko od večjih podjetij praviloma ne razpolagajo s tako
obsežnimi človeškimi in finančnimi viri (Vlada RS, 2001). Med državami članicami
obstajajo velike razlike glede časa in stroškov, povezanih z odpiranjem podjetja
(Commision of the European Communities, 2003, str. 11). To predstavlja oviro razvoju
malih in srednjih podjetij, kar ima negativne učinke na njihovo konkurenčnost.
Zmanjšanje administrativnih ovir je lahko ena od najučinkovitejših spodbud za razvoj
podjetništva, saj se podjetniki pri svojem delovanju srečujejo s togim administrativnim
okoljem. Visoki administrativni stroški in zapleteni uradniški postopki so glavne ovire, ki
jih morajo države z racionalizacijo zmanjševati, če želijo ustvarjati podporno okolje v
podjetniškem duhu (Žakelj, 2004, str. 21).
2.4.1 Mejniki podjetniške politike
Mejnik za podjetniško politiko v EU pomeni leto 1986, ko je bila sprejeta Enotna evropska
listina. Dala je podlago za skupni trg in v ospredje prvič postavila tudi podjetništvo.
Načrten razvoj podjetništva pa se je začel šele v začetku devetdesetih, ko je EU
ugotovila, da brez podjetništva ne bo mogla konkurirati ZDA in azijskim državam. EU je
na področju podjetništva že veliko storila, veliko pa bo še morala.
Ko se je v zgodnjih 90. letih nadaljevala gospodarska kriza in je število brezposelnih
naraščalo, se je EU odločila, da bo možnosti za ponovni zagon iskala v MSP. Ta podjetja
naj bi s svojo številčnostjo in fleksibilnostjo predstavljala gonilno silo prihodnjega razvoja
gospodarstva, kar se je takrat že pokazalo v ZDA, ko so se srečevali s podobnimi
problemi glede brezposelnosti. MSP so v zadnjih nekaj letih ponujala vedno več možnosti
za zaposlitev v nasprotju z velikimi podjetji. Globalizacija in vedno nove tehnološke
spremembe so MSP ponujale nove priložnosti (Triller, 2006, str. 15).
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Države članice so znatno izboljšale poslovno okolje za MSP tako, da so se zgledovale po
najboljših praksah, izmenjanih v okviru Evropske listine za mala podjetja, ki je bila
potrjena v Feiri leta 2000, in uresničile sklepe s spomladanskega zasedanja Evropskega
sveta leta 2006, npr. z uvedbo storitev „vse na enem mestu“ za registracijo podjetja ter
skrajšanjem časa in znižanjem stroškov, potrebnih za zagon podjetja. V listini je določeno,
katere so prednostne aktivnosti držav članic in Komisije za izboljšanje okolja za mala
podjetja. Evropska komisija si prizadeva, da bi bilo načelo „najprej misli na male" osrednji
element vseh politik EU in nacionalnih politik (Commision of the European Communities,
2004, str. 4).
Listina je postala temelj politike spodbujanja podjetništva Evropske komisije in orodje, s
katerim države članice izboljšujejo svojo učinkovitost. Pomembno je, da se države članice
učijo iz dobrih praks. Izvrševanje desetih ključnih področij je izrednega pomena, če hoče
EU doseči lizbonske cilje (Commision of the European Communities, 2000, str. 10-15).
Poleg tega je za MSP ključna strategija EU za boljšo pripravo zakonodaje, saj bodo imela
veliko koristi od posodabljanja in poenostavitve obstoječe zakonodaje EU in od
ambicioznega programa za zmanjšanje upravne obremenitve, ki je posledica zakonodaje
EU, za 25 % do leta 2012. Kot prvi korak k temu cilju je Komisija že oblikovala deset
predlogov za hitro ukrepanje na področjih, na katerih bodo imeli ti predlogi največji vpliv,
kot sta pravo družb in delovna razmerja. Ti predlogi so bili sprejeti na zasedanju
Evropskega sveta spomladi leta 2007 (Komisija evropskih skupnosti, 2007, str. 4).
Zaradi izrednega pomena MSP ter potrebe po večji politični pobudi za izkoristek celotnega
potenciala evropskih MSP je Evropska komisija junija 2008 predstavila Akt za mala
podjetja za Evropo, s katerim želi skozi 10 načel in sklop zakonodajnih predlogov
usmerjati ter spodbujati izvajanje politik na ravni EU in posameznih držav.
2.4.2 Mala in srednja podjetja v Sloveniji
Mala in srednja podjetja predstavljajo v slovenskemu gospodarstvu izjemen potencial,
vendar so zaradi svoje majhnosti izredno ranljiva, še posebej v svetu globalne
konkurence. Poleg neizprosnega trga vplivajo nanje tudi številni drugi dejavniki, kot so
zakonodaja in upravni postopki, podporno okolje, finančno okolje in viri financiranja,
človeški kapital in znanje. Slovenija je država s stabilnimi makroekonomskimi razmerami
in razmeroma ugodnim mednarodnim konkurenčnim položajem (Ministrstvo za
gospodarstvo in Služba vlade RS za razvoj, 2006, str. 2).
Osterman (2008, str. 37) pravi, »tradicionalno se MSP srečujejo s podjetništvu
neprijaznim okoljem, ki se odraža tako v konkretnih ukrepih politike in odnosu do
podjetništva in podjetnikov kot v dostopnosti do dokumentov in ustreznih materialnih
pogojev in dodaja »potrebno je ustvariti okolje, ki naj bo podjetništvu naklonjeno.
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Za ustanovitev podjetja je bilo v letu 2005 v Sloveniji potrebnih 60 dni (povprečje
Organisation for Economic Co-operation and Development – Organizacija za gospodarsko
sodelovanje in razvoj - OECD - je 25 dni), stroški ustanovitve podjetja pa so znašali 10,1
odstotka bruto nacionalnega dohodka na prebivalca, povprečje OECD pa je 8,0 % (Vlada
RS, 2007). Zaradi tega se Slovenija uvršča med države z najvišjo stopnjo birokracije, kar
občutijo tako podjetja kot državljani. Poenostavitev zakonodaje in odprava
administrativnih ovir je eden glavnih ciljev slovenskega predsedovanja EU. Slovenska MSP
se spopadajo z nejasnimi zahtevami, številnimi administrativnimi postopki, evidencami in
poročili.
Za povečanje konkurenčnosti Slovenije je potrebno ustrezno spodbuditi podjetja,
predvsem MSP. Konkurenčnost MSP lahko dosežejo z razvojem in inovacijo, pri tem pa je
za MSP pomembno podporno okolje (npr. boljši dostop in kakovost podpornih storitev ter
njihova povezanost v enotno mrežo), dostop do finančnih sredstev (sistem podeljevanja
državnih pomoči podjetjem po načelu „vse na enem mestu", lažji dostop do začetnega in
tveganega kapitala, enostavnejši in cenejši bančni postopki kreditiranja), skratka,
odpravljanje ovir, s katerimi se danes najpogosteje srečujejo.
Na omenjene slabosti v razvojnih gibanjih in stanju se je vlada najprej odzvala s
sprejemom Strategije razvoja Slovenije, nato pa še s podrobno razdelanim programom za
izvajanje Lizbonske strategije, in tako vključila Slovenijo v razvojne usmeritve EU. Poleg
tega je za korenite spremembe na področju gospodarstva in socialne politike sprejela
okvir gospodarskih in socialnih reform za povečanje blaginje v Sloveniji. Omenjene
reforme so usmerjene predvsem v pospeševanje konkurenčnosti in h gospodarski rasti,
čemur naj bi bili podrejeni tudi znanje, kakovostna delovna sila ter učinkovitejša (in
cenejša) država.
Tako sprejete reforme odgovarjajo na ključne razvojne probleme domačega
gospodarstva, kot so: poslovno okolje in administrativne ovire, privatizacija, obdavčitev,
javno-finančni izdatki in njihova učinkovitost ter učinkovita poraba tako domačih, kot tudi
sredstev, pridobljenih iz proračuna EU (UMAR, 2006, str. 12).
Na Ministrstvu za gospodarstvo so v letu 2009 pripravili pregled izvajanja desetih načel
Akta za mala podjetja in ugotovili, da izmed 51 ukrepov, ki jih je Evropska komisija
prepoznala kot ukrepe v pristojnosti posameznih držav, v Sloveniji že zadovoljivo izvajamo
30 ukrepov, 11 ukrepov izvajamo delno, 10 ukrepov pa še ne izvajamo.
Zato je Ministrstvo za gospodarstvo pripravilo Akcijski načrt za izvajanje Akta za mala
podjetja. Aktivnosti oziroma ukrepi, ki so jih uvrstili v Akcijski načrt, predstavljajo izbor
desetih ukrepov, ki se trenutno v Sloveniji izvajajo le delno ali pa sploh ne, in katere je
nujno potrebno izvesti ali okrepiti za izboljšanje podjetniškega okolja in delovanja MSP v
letih 2010 in 2011.
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2.5 REFORMA JAVNE UPRAVE
Kako vzpostaviti državljanom prijazno upravo, ki ne bo njihov gospodar, ampak le servis,
je eno temeljnih vprašanj, s katerim se ukvarjajo vse moderne države. Z nastankom
informacijske družbe se je to vprašanje še zaostrilo, saj se je možnost uprave, da si
monopolno lasti pomembne informacije in iz njih črpa svojo družbeno moč, močno
zmanjšala (Trpin, 2001, str. 136).
Virant (2003, str. 68) pa poudarja, da je »eno izmed najaktualnejših načel, predvsem, v
zadnjem času je odgovor na vprašanje, kako čim bolje približati javno upravo uporabniki«
in »da je vse bolj družbeno zaželeno, da bi bila javna uprava prijazna in učinkovita, pri
tem pa bi presegla tradicionalno definicijo kakovosti, ki je poudarjala skladnost med
pričakovano in dobljeno storitvijo«.
Razvoj informacijsko telekomunikacijske tehnologije (ITKT) spreminja svetovno
gospodarstvo iz prevladujoče industrijske v informacijsko družbo, kar pa ne prinaša
sprememb zgolj na gospodarskem področju, ampak tudi v poslovanju javne uprave. Tudi
Slovenija v tem procesu ni izjema in se pospešeno pripravlja na zakonitosti informacijske
družbe. Takšen proces pa zahteva številne strateške odločitve in premike v javnem in
privatnem sektorju in nenazadnje tudi ljudeh samih (Silič et al., 2001, str. 11-15).
Reforma javne uprave je »trud, usmerjen k dobremu vladanju, je zavestno spodbujanje in
vodenje reorganizacije ali preureditve vladnega aparata, ki vključuje reorganizacijo
organizacijskih enot, opredelitev poslanstva in funkcij teh enot, postopke in metode
izboljšav, izobraževanje zaposlenih in izboljšanje koordinacije na vseh ravneh« (Brejc v:
Abrahamsberg, 1997, str. 22).
Glavni razlog za reformo javne uprave v Sloveniji je bil pojav številnih problemov in z njimi
povezano nezadovoljstvo z delovanjem organov javne (državne) uprave takoj po
osamosvojitvi države. Med problemi v delovanju javne uprave izstopajo predvsem (Kovač,
2000, str. 279-293):
• politična nevtralnost uprave, pri čemer spreminjajoča se politična gibanja v preveliki
meri vplivajo na delo uprave,
• centraliziranosti državne uprave s slabo medresorsko in nivojsko koordinacijo dela,
• notranja nepovezanost zakonodaje z neenotno interpretacijo,z upravljanjem človeških
virov oziroma uslužbenskim sistemom
• neučinkovito in finančno poslovanje (neekonomično, neažurno),
• izrazita usmerjenost uprave nase in odsotnost prilagajanja okolju s časovno
zapoznelim reševanjem nastalih problemov (pojav negativne podobe upravnih in
javnih uslužbencev v javnosti).
Reforma javne uprave je posledica izjemno hitrega in dinamičnega razvoja gospodarstva,
ki zahteva tudi ustrezno prilagoditev in razvoj upravnih sistemov. Finančno breme javnega
sektorja postaja tudi za razvite in močne ekonomije vedno težje. Zato zasledimo

20

kompleksne reformne programe, usmerjene v njegovo preobrazbo ter zniževanje
stroškov, tudi v državah največjega blagostanja, kot so Avstrija, Nemčija, Velika Britanija,
itd. V omenjenih državah gredo reformna prizadevanja v smeri povečevanja učinkovitosti
in kakovosti storitev ob hkratnem zmanjševanju stroškov. Tej vlogi so prilagodili tudi svoje
institucije in funkcije. Stara, poudarjena regulativna vloga države se umika njeni novi,
partnerski vlogi. V njej država skupaj z vsemi drugimi družbenimi podsistemi kot
enakopraven partner skrbi za uspešen razvoj celotnega družbenega sistema (Ţogan,
2003, str. 14).
Slovenska javna uprava je od osamosvojitve naprej doživela izjemno intenziven proces
razvoja, saj je za nove politike predstavljala ključno orodje moči. V prvih letih po
osamosvojitvi, med leti 1991 in 1999, je bilo treba vzpostaviti ključne funkcije vlade.
Prednost so imele operativne strukture, kot je denimo carinska uprava. Demokratizacija
družbe je pripeljala do temeljnega spoznanja, da komunalne občine v prejšnji državni niso
imele pristojnosti in možnosti, ključnih za lokalno samoupravo, ki jo je od Slovenije
zahteval Svet Evrope. Zato je bila za javno upravo odločilnega pomena prenova lokalne
samouprave, ki je strogo razločila občine kot samoupravne lokalne skupnosti od območnih
enot centralne vlade, predvsem upravnih enot, pa tudi območnih uradov davčne uprave,
geodetske uprave, carinske uprave in policije (Kraševec, 2010).
Nadaljnji procesi v preteklih 15 letih so se večinoma osredotočili na dekoncentracijo in
privatizacijo v javni upravi ter prenos vladnih funkcij na neodvisne regulatorne agencije,
socialne inštitute in zasebne ponudnike javnih funkcij. Od leta 2002 je v ospredju
racionalizacija, povezana tako s številom zaposlenih kot s ploščenjem strukturnih ravni.
Nekateri organi so bili odpravljeni, njihove pristojnosti pa prenesene na ustrezna
ministrstva. V letih 2006-2008 je vlada Republike Slovenije dajala prednost zmanjševanju
administrativnih bremen za poslovni sektor v okviru cilja, usmerjenega v krepitev
konkurenčnosti Slovenije na globalnem trgu (Kustec-Lipicer in Kovač, 2008, str. 9- 10).
Če si natančneje ogledamo reformo (razvoj, modernizacijo) slovenske javne uprave, lahko
opredelimo več njenih podfaz. Sprva je reforma slovenske uprave pomenila strokovno
podporo vzpostavitvi samostojne države, tako da sta bili ključni nalogi nadaljevanje
tekočih upravnih storitev in konstituiranje nekaterih novih, prej zveznih služb (npr.
carina). Pomemben mejnik je politična odločitev za začetek procesa vključevanja RS v ES,
ki je bil na strateški ravni dokumentiran s posebnim akcijskim načrtom, ki je bil izvedbeni
načrt za reformo slovenske javne uprave 1997-1999. V naslednjih letih je razvoj uprave
potekal brez pisne strategije predvsem na področjih funkcionalne in organizacijske
redefinicije uprave, sistema javnih uslužbencev in plač v javnem sektorju, odprave
administrativnih ovir, kakovosti v upravi, e-uprave in ciljnega usposabljanja (Kovač, 2006,
str. 32).
Zadnja podfaza reforme slovenske uprave se formalno začenja z vladno Strategijo
nadaljnjega razvoja slovenskega javnega sektorja 2003-2005, sprejeto julija 2003. Ta ni
neposredno povezana s predpisi EU, a upošteva skupna evropska načela in trende.
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Strategija vsebuje nekaj smernic za razvoj celotnega javnega sektorja, na primer glede
sistema plač v javnem sektorju, reorganizacije javnih zavodov ter podjetij, medtem ko se
pretežni del nanaša na javno upravo. Nadalje strategija v poglavjih o optimizaciji,
standardizaciji in informatizaciji poslovnih procesov ter upravljanju kadrovskih virov
upošteva priporočila SIGMA (1998) za Slovenijo (Kovač, 2006, str. 33).
Zaradi približevanja EU in zahtev upravnega okolja po večji učinkovitosti javne uprave in
boljši kakovosti javnih storitev, se je po zgledu svetovnih trendov z reformo javnega
sektorja spoprijela tudi Slovenija. Pred slovensko javno upravo je postavljena vrsta zahtev
po njeni preobrazbi in modernizaciji, da bi se povečala tako njena učinkovitost kot tudi
fleksibilnost v odnosi na spreminjajoče se okolje. Glavni poudarek je na prenovi procesov
in njihovi informatizaciji in vključitvi v širše okolje, s čimer mislimo tudi na vključevanje v
sodobne integracijske tokove (Žurga, 1997, str. 1).
Eden ključnih elementov reforme javne uprave je njena informatizacija, ki omogoča
decentralizacijo, preglednost, večjo notranjo konkurenčnost, boljšo racionalizacijo, z
uvajanjem tržnih pristopov pa tudi manjše stroške in večjo učinkovitost ter prijaznost.
Javna uprava ima zelo pomembno vlogo v državi in družbi. Lahko bi rekli, da brez nje
družba praktično ne more delovati, saj je javna uprava postala del družbe. Odnos med
javno upravo in družbo postaja intenzivnejši in se z družbenim razvojem ter pojavom
zahtev državljanov po čim večji vključenosti v delovanje javne uprave, začenja spreminjati
v odnos med tistimi, ki zagotavljajo storitve in tistimi, ki storitve uporabljajo. Današnja
družba je doživela veliko sprememb med katere štejemo pojav demokratizacije,
globalizacije in informatizacijo. Državna in njihova gospodarstva so začele preobrazbo
svojega poslovanja v elektronsko poslovanje (e-poslovanje), kar zahteva celovito
prestrukturiranje.
Kot logično posledico reforme javne uprave lahko štejemo nastajanje in vse večji
poudarek na e-poslovanju, e-upravi in e-demokraciji.
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3 INFORMATIZACIJA UPRAVE

3.1 SPLOŠNO O E-UPRAVI
Upravni sistemi v vseh državah si prizadevajo, da bi s prvinami novega javnega
menedžmenta uresničili zahteve in prizadevanja po sodobnejši, bolj odzivni in predvsem
cenejši upravi. Sodobna informacijska tehnologija, ki se v upravi hitro širi, ponuja rešitve
v smislu prenove procesov v upravi, njihove informatizacije in vključevanja v sodobne
integracijske tokove (Žurga, 2001, str. 59).
Z informacijsko tehnologijo (v nadaljevanju IT) navadno mislimo »na hitrejšo in boljšo
obdelavo podatkov, hitrejšo in manj hierarhično komunikacijo med zaposlenimi in do
uporabnikov, skratka na decentralizacijo s centralizacijo osrednjih funkcij sistema« (Ferfila
et al., 2002, str. 215).
Kakovost javne uprave pomeni tudi demokratičen odnos uprave do uporabnikov. »Le tako
IT lahko pomeni odprtost, prijaznost do državljanov in njihovo sodelovanje pri javnih
zadevah« (Ferfila et al., 2002, str. 215).
Informatizacija uprave prinaša mnoge prednosti. Med pozitivnimi učinki izstopajo:
dostopnost do podatkov, hitrejši pretok informacij (in s tem hitrejše reševanje zadev),
ažurnost, transparentnost, racionalizacijo delovnih procesov, možnost uporabe
preostalega časa za dodatno usposabljanje, možnost ustanovitve one-stop-shop. Vendar
pa ima informatizacija tudi šibke točke. Najbolj opazne so: odtujenost medčloveških
odnosov, industrijska obravnava ljudi, prevelika količina informacij, zlorabe varstva
osebnih podatkov. Kovač (v: Ferfila et al., 2002, str. 215) med negativnimi učinki navaja
nekompatibilnost opreme, zahtevano visoko raven vzdrževanja in servisiranja, odvisnost
upravnega dela od tehnologije, pogoste organizacijske spremembe in varstvo zasebnosti.
Vpetost v tak sistem pogojuje in omogoča zavedanje o pripadnosti organizaciji in
zavedanje o tem, da je vloga posameznika v njej spremenjena (Žurga, 2001, str. 60).
»Ena glavnih značilnosti upravnih sistemov je procesiranje informacij, zato imajo delovna
mesta v državni upravi izrazito informacijsko naravo« (Žurga, 2001, str. 61).
Javna uprava se tako nahaja v centru informacijskega mehanizma države in zaznava,
sprejema in predeluje informacije in na njihovi podlagi pripravlja odločitve za potrebe
vsega sistema. Na tej podlagi delujejo in odločajo vsi organi države, tako na zakonodajni,
izvršilni (vladni) kot upravni ravni (Žurga, 2001, str. 62).
Prehod v informacijsko družbo zahteva pospeševanje predvsem naslednjih procesov v
državni upravi (Vlada RS, 2001, str. 6):
• deregulacijo, ki ukinja na začetku podprte monopole, omogoča pa delovanje tržnih sil
na vseh področjih ter prepušča pobudo zasebnemu sektorju;
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•
•

•

zunanje izvajanje dejavnosti, ki poudarja izvajanje primarnih nalog, zmanjšuje stroške
ter odpira nove poslovne možnosti za zasebni sektor;
decentralizacijo z uporabo sodobnih tehnologij, ki omogočajo dostop do podatkov in
informacij javnega sektorja, pomembnih za sprejemanje odločitev, s čimer se zmanjša
potreba po delovanju centralno vodene državne administracije, kar pomeni, da država
svojo primarno vlogo oblasti prek pravnih temeljev razvije v poceni in učinkovit servis
v interesu državljanov;
informatizacijo s spodbujanjem elektronskega poslovanja in možnosti dostopa do
podatkov javnega sektorja.

Povsod po svetu se državna uprava sooča z izzivi, ki jih prinaša internetna tehnologija. Nič
drugače ni v Sloveniji, kjer se tako v vladnih ustanovah kot po upravnih enotah
komunikacija vse pogosteje odvija prek interneta. Državna uprava si prizadeva, da bi
državljanom, poslovnim partnerjem in vsem zaposlenim v državni upravi, prek
"internetnega okenca" ponudila poenotene in učinkovite storitve, ki bi v kar največji meri
zadovoljevale njihove potrebe (Skrt, 2003).
Država lahko s prehodom na e-poslovanje in izvajanjem transakcij prek interneta znatno
zmanjša stroške. Ker se bo razbremenilo delo zaposlenih na okencih, se bodo lahko
dosegli veliki časovni prihranki, kar naj bi se odražalo predvsem v večji učinkovitosti in
preglednosti poslovanja ter kvalitetnejšem zadovoljevanju potreb državljanov.
Pričakujemo lahko tudi večjo točnost opravljenih storitev in manjše število napak, večje
število obravnavanih in rešenih zahtevkov, hitrejše reševanje postopkov, večjo
personalizacijo storitev in nenazadnje tudi boljši imidž uprave (Skrt, 2003).
Če združimo pojma e-poslovanje in javna uprava, dobimo pojem e-uprava. Gre za
intenzivno uvajanje interneta in elektronskega poslovanja v upravo, med upravnimi organi
v upravi, navzven z občani, podjetji in drugimi organizacijami. »V ožjem smislu je euprava nabor upravnih storitev za civilne in pravne osebe, vezanih v informacijsko
tehnologijo, širše pa je e-uprava javna uprava kot podjetje, ki v svoje poslovanje vključuje
načela e-poslovanja za izboljšanje učinkovitosti storitev prek informacijsko podprte javne
uprave, informacijske infrastrukture, elektronskega poslovanja, sodelovanja z delavci z
znanjem in sodobno tehnično industrijo ter višanja življenjskega standarda« (Silič et al.,
2001, str. 67).
E-uprava oziroma elektronska javna uprava je oblika izvajanja poslovnih procesov v
organih javne uprave, ki temeljijo na uporabi sodobne informacijsko-komunikacijske
tehnologije in je usmerjena h končnim uporabnikom (državljani, poslovni subjekti,
zaposleni v javni upravi). Njen namen je dosegati večjo razpoložljivost, preglednost in
kakovost storitev za uporabnike ter boljšo notranjo učinkovitost dela. Pri tem so
uporabljene različne metode za avtomatizacijo opravil, zlasti pri zunanji komunikaciji
(zahtevanje storitev, distribucija izdelkov, e-demokracija) in notranji komunikaciji
(povezovanje evidenc, avtomatske obdelave). V izrazu e-uprava so zajete tudi stalne
aktivnosti prilagajanja organizacijskih, pravnih in tehničnih okvirov za čim učinkovitejše
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izvajanje tovrstnih poslovnih procesov. Z uvajanjem e-uprave v vseh segmentih javne
uprave bodo doseženi pomembni dolgoročni sinergijski učinki v smislu preglednosti,
racionalizacije in fleksibilnosti poslovanja (Virant, 2006, str. 4).
V Zeleni knjigi Evropske komisije o informacijah javnega sektorja v informacijski družbi so
opredeljene tri glavne funkcije elektronske uprave (Evropska komisija, 1999, str. 8):
• informacijske storitve: pridobivanje urejenih informacij in zaupnih informacij;
• komunikacijske storitve: komuniciranje med posamezniki, elektronske debate, forumi
in
• transakcijske storitve: interaktivno naročanje storitev in posredovanje podatkov,
elektronske volitve, ...
Elektronska uprava približuje upravne storitve državljanom in podjetjem prek svetovnega
spleta. Države lahko z elektronsko javno upravo, prek vzpodbujanja dostopa in uporabe
spletnih upravnih storitev bistveno pospešijo prehod k na znanju temelječem
gospodarstvu. Z istočasno reorganizacijo postajajo javne storitve tudi bolj učinkovite,
dostopne in odzivne (Akcijski načrt eEurope+2003, 2001, str. 21).
E-uprava omogoča, da občani, podjetja in ostali nevladni sektor večino dovoljenj in
dokumentov pridobijo kar prek svojega računalnika oziroma interneta. Na tak način euprava odpravlja slabosti, ki uporabnike sedanje uprave najbolj motijo: čakanje v vrstah,
uradne ure, odvisnost, ..., na voljo pa je vsem na enak prijazen način 24 ur vsak dan.
Vizija e-uprave temelji na učinkoviti uporabi novih tehnologij, zlasti interneta, da bi
izboljšali odnose in utrli pot novim vezem med upravo in državljani (G2C), med upravo in
gospodarstveniki (G2B) ter navsezadnje med upravo in njenimi zaposlenimi (G2E), pa tudi
med posameznimi organi uprave (G2G).
Slovenska e-uprava je zelo napredovala. Uporabnikom ponuja prijazno in kvalitetno
poslovanje ter sodelovanje. V pičlih nekaj letih je Slovenija na področju e-uprave dosegla
in presegla tudi najbolj razvite evropske države. V Lizboni se je med 19. in 21.
septembrom 2007 odvijala 4. ministrska konferenca o e-upravi. Cilji konference so bili
zbrati skupaj dosežene rezultate in graditi na njih, da bi pospešili nadaljnji razvoj ter
postavili smernice za nadaljnje delo. Že v uvodnem delu konference se je naznanilo
najboljše države. Med njimi je bila posebne omembe deležna Slovenija kot država, ki je
naredila največji napredek. Od leta 2005 do 2007 je namreč napredovala iz 15. na 2.
mesto. Najboljša država na področju elektronskih storitev za državljane in podjetja pa je
bila Avstrija. Pri merjenju zrelosti elektronskih storitev v javni upravi (modra linija) je v
letu 2007 še vedno vodilna Avstrija, ki je dosegla 100 %. Slovenija in Malta sta si delili
drugo mesto s 96 %.
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Graf 1: Primerjava zrelosti in polnega on-line dostopa v letu 2007

Vir: Directorate General for Information Society and Media, 2007, str. 17
Tudi pri polnem on-line dostopu (oranžna linija) se je slovenska e-uprava zelo izkazala in
dosegla zelo visoko uvrstitev. Iz slike je razvidno, da je le nekaj držav preseglo povprečje
EU 27+ v prvih dveh merjenih indikatorjih, med njimi je tudi Slovenija.
Graf 2: Osredotočenost na uporabnika v letu 2007

Vir: Directorate General for Information Society and Media, 2007, str. 25
Pri merjenju indikatorja osredotočenosti na uporabnika je Slovenija zasedla peto mesto in
s tem se je uvrstila nad povprečjem EU 27+. Prvo mesto je dosegla Bolgarija zaradi
večkanalnega dostopa in uvedbe klicnega centra, s čigar pomočjo lahko uporabniki večino
storitev opravijo kar prek telefona.
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Enotni nacionalni portali omogočajo na enem mestu dostop do različnih javnih storitev in
informacij. Pri njihovem ocenjevanju je bolj pomembno vprašanje temeljnih elektronskih
podprtih storitev je dostopnih prek tega portala, oziroma, ali so nacionalni portali za
državljane in podjetja resnično vrata za področje upravnih storitev. Drugo vprašanje se je
nanašalo na druge načine uporabnikovih osebnih prilagoditev ter nastavitev. Tretji vidik
ocenjevanja se je nanašal na konsistentnost, izgled in obliko portala.
Pri tem ocenjevanju je bil slovenski vstopni portal E-UPRAVA posebej pohvaljen na
področju personalizacije. Slovenija je pri tej oceni dosegla 39 %, povprečje EU 27+ pa je
75 %.
Dodatna analiza je bila posvečena tistim on-line storitvam javne uprave, ki opredeljujejo
nivo zadovoljevanja uporabnikovih potreb. Teh storitev je devet: davki, javne knjižnice,
oddaja podatkov za statistiko, okoljevarstvena dovoljenja, otroški dodatki, medicinski
stroški, štipendije, potne listine in vozniška dovoljenja. Povprečje UE 27+ je 36 %, na
lestvici pa je na prvem mestu Slovenija, ki je dosegla 80 %.
Graf 3: Proaktivne elektronske podpore javne storitve v letu 2007

Vir: Directorate General for Information Society and Media, 2007, str. 28
Projekt e-uprave se najbolj neposredno veže s programom odprave administrativnih ovir,
saj sama e-uprava brez predhodne prenove postopkov in poslovanja ne more prinesti
pričakovanih rezultatov. »Pomembno je, da e-uprava uporabnikom ponuja storitve, ki so
v resnici enostavne in uporabniku prijazne. Še posebej je pomembna kakovostna storitev
za podjetja, ki so v stalnem stiku z javno upravo, kar državljani niso ali pa so zgolj v
manjši meri. Slovenija je prav zato izpostavila povezavo e-uprava s projekti
poenostavljanja administrativnih postopkov in odprave administrativnih ovir, saj je
prepričana, da gre za medsebojno povezana vprašanja.
S preventivnimi ukrepi in z izvajanjem programa OAO je potrebno vplivati tudi na
organizacijsko kulturo in način razmišljanja strokovnjakov na ministrstvih, ki pripravljajo
zakone in druge predpise. Odpravljanje administrativnih ovir ni enkraten projekt, ki ima
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svoj datumsko določen zaključek, ampak je zastavljen proces stalnih izboljšav tako na
ravni EU kot tudi nacionalni ravni« (Krsmanović, 2010, str. 21-22).

3.2 E-POSLOVANJE
Tehnološki dosežki informacijske družbe postavljajo tehnološko podlago za nove načine
poslovanja in organiziranja. Hitrost prehoda v informacijsko družbo ter doseganje visoke
stopnje učinkovitosti in uspešnosti v njej je v marsičem pogojena z vzpostavitvijo
učinkovitih oblik poslovanja: organiziranja, sodelovanja in povezovanja. Za vse oblike
poslovanja pa velja, da lahko učinkovito delujejo le v primeru, če je njihovo delovanje
podprto s sodobnimi tehnološkimi dosežki s področij informacijskih in telekomunikacijskih
tehnologij. Zato se je za takšne oblike poslovanja uveljavil pojem elektronsko poslovanje.
Elektronsko poslovanje predstavlja višjo obliko poslovanja oziroma njegov kakovostni
dvig, ki ga mora poslovna informatika v informacijski družbi biti sposobna podpreti.
Zajema poslovanje v elektronski obliki na daljavo z uporabo informacijske in
komunikacijske tehnologije ter z uporabo elektronskega podpisa v pravnem prometu.
Vključuje tudi elektronsko poslovanje v sodnih, upravnih in drugih podobnih postopkih.
»Elektronsko sporočilo je niz podatkov, ki so poslani ali sprejeti na elektronski način, in
vključuje predvsem elektronsko izmenjavo podatkov in elektronsko pošto« (Puharič, 2006,
str. 212). Tukaj je pomembno načelo nerazločevanja (nediskriminacije) elektronske oblike.
To pomeni, da se tedaj, kadar zakon ali drug predpis določa pisno obliko podatka, šteje,
da je elektronska oblika enakovredna pisni obliki, če so podatki v elektronski obliki
dosegljivi in primerni za kasnejšo rabo.
E-poslovanje je torej način poslovanja, ki za svoje odvijanje uporablja informacijsko
tehnologijo (IT). Pokriva široko področje izmenjave najrazličnejših podatkov, sporočil,
oglaševanja, tržnega raziskovanja, založništva, prodaje in nakupa blaga oziroma storitev,
plačevanja in finančnih prenosov, skupne uporabe baz podatkov ipd.
V e-poslovanje se vključujejo posamezniki in gospodinjstva (potrošniki), podjetja
(proizvajalci) in država oziroma javna uprava. To dejansko pomeni, da se e-poslovanje širi
na vsa področja družbenega življenja, zaradi česar postaja poznavanje e-poslovanja
bistvenega pomena za vse.
Pri določanju usmeritev in ciljev uvajanja e-poslovanja v javno upravo je potrebno
upoštevati dva pomembna vidika. Bistvo prvega vidika je večja decentralizacija upravnih
sistemov in enakomernejši regionalni razvoj, bistvo drugega vidika pa boljše spremljanje
in nadzor nad odločitvami v upravnih postopkih in nadzor nad izvajanjem vseh upravnih
postopkov v celoti. Prvi vidik obravnava delovanje javne uprave navzven, pri drugem pa je
pozornost usmerjena v notranje delovanje javne uprave (Vlada RS, 2003a).
Gotovo je, da se z vzpostavitvijo e-poslovanja med različnimi subjekti spremeni način
življenja. Tovrstnemu tempu in hitrosti je težko slediti, prav tako pravna stroka stežka
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dohaja tehnologijo in spretnost ter iznajdljivost posameznikov pri vstopanju v posle
elektronske narave, to je e-poslovanje.
Pomen uvajanja e-poslovanja v podjetje (gospodarstvo) ali javni sektor je izenačen. Tisti,
ki uvaja oziroma izvaja e-poslovanje, mora v obeh primerih priskrbeti ustrezno
infrastrukturo ter uvesti potrebne in zahtevane standarde e-poslovanja. Za izvedbo eposlovanja je potrebna določena pravna regulativa, ki bi reševala ali preprečevala
nesporazume in zlorabe.
Gonilna sila pri razvoju elektronskega poslovanja je vsekakor gospodarstvo, v okviru
katerega je začela nastajati nova ekonomija, ki predstavlja povsem nove dejavnosti in
storitve v okolju interneta.
Vintar (2001, str. 329-331) poudarja, da je državna uprava eden najpomembnejših
partnerjev zasebnega sektorja oziroma gospodarstva, zato bi lahko prepočasno uvajanje
e-uprave zaviralo celoten razvoj elektronskega poslovanja podjetij in s tem nove
ekonomije ter navaja, da se »razvite države se tega zavedajo, zato pospešeno uvajajo eupravo«.
3.2.1 Oblike e-poslovanja
V različna področja e-poslovanja se vključujejo različni udeleženci (po Elektronsko
poslovanje, str. 76):
• posameznik; potrošniki ali državljani -C (angl. Consumer; Citizen),
• podjetja, ustanove -B (angl. Business),
• država oz. državna uprava - A ali G (angl. Administration ali Government).
Kot je razvidno iz spodnje slike, se oblike elektronskega poslovanja med seboj ločijo glede
na akterje, vpletene v poslovanje. Posameznik predstavlja generalizacijo in nastopa v
odvisnosti od oblike poslovanja v več specializiranih vlogah: potrošnik (kupec), zaposleni
in državljan (po Elektronsko poslovanje, str. 77).
Slika 1: Specializacija vloge posameznika v elektronskem poslovanju
posameznik

potrošnik

zaposleni

Vir: Vlada RS,2003a
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državljan

Glede na akterje, vpletene v elektronsko poslovanje, so na področju državne uprave
znane naslednje oblike elektronskega poslovanja (Vlada RS,2003a):
• G2G (government to government) in/ali O2O (office to office): akterji,
vpleteni v obravnavano obliko elektronskega poslovanja, so enote v okviru državne
uprave. Državna uprava je kompleksen sistem, katerega učinkovitost lahko z
vpeljavo elektronskega poslovanja bistveno povečamo (horizontalna povezava).
• G2C (government to citizen): v obravnavani obliki elektronskega poslovanja
gre za poslovanje med državno upravo in državljanom. Ta oblika poslovanja ima
pomemben prispevek k splošni učinkovitosti družbe kot celote, saj omogoča
državljanom učinkovito urejanje zadev in enostavno sodelovanje v postopkih. S
tem prispeva k njihovi večji učinkovitosti, kar sinergično vpliva na učinkovitost
družbe kot celote (vertikalna povezava).
• G2B (government to business): gre za obliko elektronskega poslovanja med
državno upravo in poslovnimi sistemi. Tudi ta oblika poslovanja bo preko večje
učinkovitosti podjetij prispevala k večji učinkovitosti družbe kot celote v
informacijski družbi (vertikalna povezava).
Tem trem se bo v prihodnje dodala še četrta G2EU (ang. Government to Europian
Union): javna uprava-Evropska unija.
Integrirani poslovni informacijski sistem državne uprave mora vsebovati preizkušeno
odprto arhitekturo, ki poganja osnovne poslovne funkcije, prijazne grafične vmesnike in
sisteme za elektronsko poslovanje, kot sta B2B in B2C.
Tudi državne institucije morajo slediti trendom sodobne informacijske tehnologije, kjer
prevladujejo portali in elektronske tržnice, na katerih se srečujejo posamezniki in podjetja.
Na področju državne uprave imajo prednost tisti informacijski sistemi, ki poleg
zagotavljanja osnovnih funkcionalnosti poslovanja državnih institucij omogočajo tudi
celovito podporo kompleksnemu procesu razporejanja proračunskih sredstev. Prav tako pa
morajo s komponentami za elektronsko poslovanje omogočati učinkovito sodelovanje
državnih organov s prebivalci in poslovnimi partnerji.
Sodelujoče skupine organizacijskih sistemov, ki želijo izkoristiti elektronsko poslovanje,
morajo tvoriti organizacijske oblike, ki temeljijo na principu virtualnega organiziranja.
Virtualni organizacijski sistem (npr. državna uprava) navzven, proti občanu, deluje kot
celovit organizacijski sistem, čeprav so informacije ali storitve, ki jih ponuja, rezultat
delovanja in izrabe virov več organizacijskih sistemov (npr. državnih organov). Zaradi tega
delovne procese v virtualnih organizacijskih sistemih označujemo kot virtualne delovne
procese (Vlada RS, 2003b).
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3.3 E-PORTALI
Dejanska transformacija uprave v elektronsko upravo se je začela z lansiranjem spletnih
strani. Upravni organi so izoblikovali sebi lastne spletne strani, na katerih so objavljali
različne informacije, od telefonskih številk do uradnih ur. Študije kažejo, da lahko javna
uprava prihrani do 70 % stroškov z uvedbo e-storitev v primerjavi z običajnim načinom
ponudbe storitev na okencu. Pri tem niso upoštevani stroški posameznih strank: njihova
pot, nujnost koriščenja letnega dopusta, vožnja in prometni zastoji, iskanje parkirnega
prostora in čakanje v vrsti (Vlada RS, 2001, str. 25).
Slika 2: Shema nekaterih oblik in področij elektronskega poslovanja
Portal

Portal

G

G

G

G

C

G
Vir: Vlada RS, 2003.
Slika 2 prikazuje G2G in G2C obliki elektronskega poslovanja. Vidimo dva pomembna
tokova. Prvi je tok informacij med organizacijskimi sistemi državne uprave (G2G), drugi
tok pa predstavlja tok informacij med državno upravo in državljanom (G2C). Prikazuje pa
tudi vlogo portalov. Portal predstavlja komunikacijsko (vstopno) točko, ki jo akter –
državni organ da na voljo občanom oz. ostalim sodelujočim v elektronskem poslovanju.
»Portal je za uporabnika enotna vstopna točka, ki ponuja vrsto storitev in virov informacij.
Je enovit, vsebinsko dinamičen, večnamenski, zanesljiv ter za uporabo enostaven in
prilagodljiv sistem. Poleg povezave na drugi strani med drugim vsebuje iskalnik, aktualne
dinamične vsebine (novice), diskusijske forume, rumene strani. Portal olajša in poenostavi
dostop do iskanih virov, saj so vsa ključna izhodišča zbrana na enem mestu. Do portalov
lahko dostopamo prek brskalnika, mobilnega telefona, interaktivne televizije in podobno«
(Silič et al., 2001, str. 30).
»Elektronske portale si lahko predstavljamo kot vrata, ki omogočajo vstop na določeno
informacijsko področje. Portali so spletne strani, ki pa jih glede na to, kako visoko stopnjo
storitve omogočajo, razdelimo v tri kategorije« (von Lucke, 2000, str. 7-23):
• kažipotni,
• informacijski in
• storitveni portali.
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Kažipoti portali so »spletne strani, ki vsebujejo seznam naslovov drugih spletni strani, ki bi
nas utegnili zanimati, in jih nadalje delimo na« (von Lucke, 2000, str. 7-23):
• tematsko usmerjene, namenjene samo določeni ciljni skupini uporabnikov, urejajo jih
uredniki, ki na ta seznam vključujejo samo tiste strani, ki se tičejo določene teme;
• splošne, ki običajno samodejno pregledujejo splet in razvrščajo spletne strani glede na
ključne besede; opremljeni so z zmogljivimi iskalniki, ki izdelajo seznam strani glede
na podane iskalne kriterije.
»Informacijske portale sestavljajo različne zbirke podatkov. Gre za spletne strani, ki
predstavljajo vstop do uporabnikovih aplikacij in storitev. V javni upravi obstaja več
administrativnih registrov in drugih zbirk podatkov, ki vsebujejo velike količine podatkov,
pridobljenih za uporabo v upravnih postopkih. Takšen vir podatkov je potrebno
standardizirati, informacije povezati in do njih omogočiti enostaven dostop. Portal nudi
informacije pravnim in fizičnim osebam ter delavcem znotraj javne uprave kot posebni
skupini uporabnikov. Prek informacijskih portalov so dostopni javni podatki in tudi podatki
varovanja v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov ali drugimi zakonskimi
podlagami. Vse dostopne informacije so uporabnikom predstavljene na standardni način,
zagotovljeni so učinkoviti iskalni mehanizmi, prikazane so povezave do drugih zbirk
podatkov podobnih vsebin, prav tako povezave do postopkov, sama vsebina pa je
optimalno prilagojena in razumljiva državljanom. Informacijski portali nudijo informacije
na področju zakonodaje, prebivalstva, davčnih zavezancev, pravnih oseb, lastništva,
zaposlitev, postopkov, življenjskih situacij, statističnih kazalcev in podobno« (Silič et al.,
2001, str. 32).
Storitveni portali za razliko od informacijskih portalov ne omogočajo samo dostopa do
informacij, temveč tudi opravljanje posameznih storitev. Predvidoma so v elektronski
upravi potrebne naslednje tri vrste storitvenih portalov:
• portali za državljane, torej fizične osebe,
• portali za pravne osebe
• portali za delavce javne uprave.
Za državljane je najpomembnejši storitveni portal za državljane oziroma fizične osebe.
Državljani morajo pred opravljanjem katere koli storitve ali izvedbo postopka opraviti
postopek indentifikacije in avtentikacije za dostop do storitve (Silič et al., 2001, str. 3233).
Državljani imajo prek storitvenih portalov dostop do (Silič et al., 2001, str. 33):
• upravnih storitev: pridobitev raznih dovoljenj, odločb in mnenj, prijava dohodnine,
plačilo kazni, posredovanje podatkov, svetovanje o socialni pomoči in podatki,
• izobraževalnih storitev, spiska povezav do izobraževalnih institucij in omrežij,
sodelovanje državljanov v spletnih izobraževalnih programih, vodenje raziskovalnih
projektov, dostop do inštruktorjev,
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•

•

storitev za podporo skupnosti in izboljšanja kvalitete življenja: iskanje službe, včlanitev
v programe za upokojence, zdravstvene storitve, poizvedovanje o podatkih o
prebivalcih sodelovanje na javnih razpravah,
storitev, ki se nanašajo na e-demokracijo: posredovanje javnega mnenja, dostop do
zakonodajnih procesov, komuniciranje med volivci in izvoljenimi, sodelovanje v
demokratičnem procesu.

»Nudenje storitev preko storitvenih portalov in pod-portalov lahko označimo tudi z
izrazom »one stop shop«. Gre za način servisiranja elektronskih storitev, katerega lastnost
je, da se iz ene točke izvaja večina transakcij, ki jih ima posameznik za državo oz. javno
upravo« (Silič et al., 2001, str. 32).
Poleg »one stop shop« načina so pomembni e-storitveni portali in pod-portali, ki so
organizirani glede na posamezne življenjske situacije. Za vsako življenjsko situacijo
državljana je mogoče na katerem od pod-portalov dobiti informacijo, kaj je potrebno
storiti, kakšen je celoten postopek za npr. sklenitev zakonske zveze, pridobitev potnega
lista ali gradbenega dovoljenja, hkrati pa je mogoče to storitev tudi neposredno opraviti
(Silič et al., 2001, str. 32).
Javni uslužbenci od portala pričakujejo predvsem korist hitrejšega reševanja postopkov,
saj sistem prispeva k popolnejšim vlogam in posledično k hitrejšemu začetku strokovne
obravnave vlog. Prednosti za državo pa so nižji stroški poslovanja zaradi zmanjšanja
birokracije.
Danes portal predstavlja enega najpomembnejših elementov elektronske uprave in si brez
njega težko zamislimo moderno informatizirano upravo.
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Slika 3: Primer portala: Predstavitvena stran e-VEM za podjetja in podjetnike

Vir: MJU, 2010c
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ODPRAVA ADMINISTRATIVNIH
POLITIKE BOLJŠE ZAKONODAJE

OVIR

KOT

ELEMENT

Raziskava, ki jo je izvedla Komisija v sodelovanju z državami članicami, je pokazala, da
večji del (v povprečju 55 %) administrativnih ovir nastane na ravni nacionalne
zakonodaje. Za Slovenijo je to potrdila analiza administrativnih bremen na področju
delovnopravne zakonodaje (vključno z zakonodajo s področja varstva pri delu), kjer se je
pokazalo, da kar 90 % stroškov, ki bremenijo podjetja na tem področju, izvira iz domačih
predpisov. To se pripisuje birokratizaciji, ki pomeni, da uprava s številnimi
administrativnimi bremeni znižuje kakovost življenja državljanov, podjetjem pa poslabšuje
pogoje poslovanja in s tem slabi njihovo konkurenčnost. Administrativna bremena se
pojavljajo tako na ravni evropske zakonodaje kot na ravni zakonodaje držav članic (Zatler,
2007, str. 20).
Slovenija se je kot polnopravna članica EU relativno zgodaj podala v boj proti birokratskim
oviram, saj je svoj prvi načrt za opravo administrativnih ovir sprejela leta 2001. V svoje
postopke je Slovenija vgradila oceno administrativnih ovir, na drugi strani je bil
vzpostavljen sistem stalnega zbiranja predlogov za poenostavitev postopkov ter
povezanost med OAO in informatizacijo (e-upravo), predvsem pa je pomemben program,
ki se je sprožil v zadnjih letih, to je program za boljšo zakonodajo (ang. better regulation).
Z Lizbonsko strategijo, sprejeto na spomladanskem svetu marca leta 2000, si je EU zadala
dolgoročni cilj, da do leta 2010 Evropa postane najbolj dinamično, konkurenčno in na
znanju temelječe gospodarstvo na svetu, ki naj bi doseglo trajno gospodarsko rast in z
več ter boljšimi delovnimi mesti. K celovitemu uresničevanju strategije je v letu 2005
pristopila tudi Republika Slovenija. To je storila s Programom reform za izvajanje
Lizbonske strategije v Sloveniji ter se zavzela k izvajanju njenih ukrepov na nacionalni
ravni, v gospodarskih, socialnih in okoljskih razsežnostih ter se, v sklopu področja boljše
zakonodaje in s ciljem doseganja višje konkurenčnosti, spoprijela s pripravo boljših
predpisov, zmanjšanjem administrativnih stroškov ter analizo učinkov predpisov na
državljane in gospodarstvo. To bistveno „načelo“ je tudi navedeno v nacionalnem
akcijskem načrtu za realizacijo Lizbonske strategije.
»Eno
pomembnejših
področij
strategije
je
politika
priprave
boljših
predpisov/zakonodaje/regulative (ang. better regulation), ki s svojimi načeli po pravnem
urejanju, sorazmernosti, subsidiarnosti, transparentnosti, odgovornosti, dostopnosti in
poenostavitvi postavlja državo v izjemno odgovoren položaj v odnosu do državljanov in
gospodarstva« (Srebotnjak Verbinc in Pavlinič Krebs v: Kovač, 2009).
Priprava boljših predpisov je proces, katerega sestavni del je analiza učinkov predpisov,
namenjen zbiranju čimbolj natančnih vsebinskih in empiričnih podatkov o negativnih ter
pozitivnih učinkih predpisov na javne finance, gospodarstvo, okolje in celotno družbo.
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Kakovost regulacije (in ne njena količina) pomembno vpliva na konkurenčnost
gospodarstva, zato so na ravni evropskih institucij in nacionalnih vlad prisotna
prizadevanja za dvig kakovosti. Glavni elementi kakovosti so celovita ocena učinkov in
posvetovanje z zainteresirano javnostjo. Kakovost predpisov torej še zdaleč ni samo
vprašanje pravno-tehnične korektnosti, ampak znanje o pripravi kakovostne regulacije
postaja široka »disciplina«. Dober predpis bo nastal pod pogojem, da čim bolj natančno
predvidimo oziroma ocenimo učinke posameznih alternativnih rešitev in da se v čim večji
možni meri posvetujemo z zainteresirano javnostjo (Virant, 2010, str. 4).
V sklopu politike boljše zakonodaje se je tudi Slovenija spoprijela z aktivnim izvajanjem
principov boljše priprave predpisov, s ciljem doseganja višje stopnje konkurenčnosti za
mala in srednja podjetja ter večjega zadovoljstva državljanov, ki prek različnih življenjskih
dogodkov sodelujejo z državo. Ključne elementi oziroma orodja boljše regulative so:
• Presoja učinkov regulacij/predpisov (PUR) in politik je z dobro narejenimi
analizami ekonomskih, okoljskih in socialnih učinkov ključnega pomena za kakovostno
oblikovanje predlogov predpisov. PUR je eden od ukrepov reformiranja državne
uprave, s katerim oblasti, da bi izvajale regulativne reforme, uvajajo številne ukrepe v
okviru priprave politike boljše zakonodaje in drugih predpisov.
• Odprava administrativnih ovir (OAO), ki predstavlja proces zmanjšanja, odprave
ali preprečitve administrativnih bremen, vključno z merjenjem administrativnih
stroškov, ki jih povzroča zakonodaja gospodarskim subjektom in državljanom.
Odpravljanje administrativnih ovir je sestavni del širšega prizadevanja za izboljšavo
kakovosti predpisov, tako evropskih kot notranjih predpisov držav članic.
• Sodelovanje z javnostjo, ki je namenjeno zagotovitvi primerne vključenosti
strokovne in druge zainteresirane javnosti v najzgodnejšo fazo postopka priprave
predloge predlogov predpisov.
• Horizontalna medresorska usklajenost: pomeni sodelovanje med različnimi
resorji v zgodnjih fazah priprave politike ali predpisov. Že na začetku je potrebno
pridobiti informacijo, ali se problem odraža tudi na drugih področjih, ali možni ukrepi
posegajo vanje, če je odgovor pritrdilen, pa tudi, do kakšne mere.
• Poenostavitve zakonodaje (nomotehnika), pri čemer gre za kakovost usklajenost s pravnimi viri in jezikovno ter stilistično kakovost. Jezikovno in
nomotehnično pomanjkljiv predpis in predpis, ki na primer ni v skladu z ustavo ali
direktivami EU, pač ni kakovosten predpis (Virant v: Kovač, 2009, str. 147).
Našteti elementi so medsebojno povezani in skupaj tvorijo boljšo zakonodajo.
To lahko povežemo s pojmom dobrega, boljšega oz. kakovostnega vladanja (angl.
good/corporate/quality/better/governance). Dobro vladanje stremi k trajnostnemu
družbenemu razvoju (ang. Sustainable social development), ki vključuje uspešno
gospodarstvo, socialno in okoljsko ravnovesje ter splošno kakovost življenja. Za dobro
vladanje je značilno, da ne le poudarja pomen učinkovitosti v javnem sektorju, temveč
nacionalne vlade kot osrednje nosilke oblasti zavezuje k aktivni koordinaciji vseh
družbenih akterjev, gospodarskih subjektov, sindikatov, nevladnih organizacij in
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zainteresiranih posameznikov, ki skupaj prispevajo k vsestranskemu družbenemu
napredku. Takšno zvezo vlad lahko imenujemo participativno strateško načrtovanje
(Bauer et al., 2003). »V okviru regulativne funkcije države sta torej bistvo boljše
reguliranje in vladanje in ne le zmanjševanje obsega predpisov in represivnosti države«
(Kovač, 2009, str. 7).
Slika 4: Soodvisnost elementov boljše zakonodaje

PUR
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Z JAVNOSTJO

OAO
BOLJŠA
ZAKONODAJA

NOMOTEHNIKA
-KAKOVOST
ZAKONODAJE

MEDRESORSKO
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Vir: lasten

4.1 PRESOJA UČINKOV REGULACIJ
Kovač (2009, str. 3) navaja, da je Presoja Učinkov Regulacij (v nadaljevanju PUR, ang.
Regulatory impact assesment/analysis-RIA) »namenjena poglobljenemu preučevanju, kaj
presoja, ocena ali analiza učinkov/vplivov regulacije (ali regulative/predpisov (priprave)
predpisov in politik) pomeni kot orodje demokratičnega in kakovostnega vladanja
(governance) in kako se uporabljajo po svetu, zlasti pa v Evropi in Sloveniji«. Definiramo
jo lahko kot dobro narejeno analizo ekonomskih, okoljskih in socialnih učinkov, ključnega
pomena za kakovostno oblikovanje predlogov predpisov. Širša definicija razlikuje med exante PUR, ki se navezuje na možne učinke predloga predpisov in ex-post PUR, ki se
navezuje na možne učinke obstoječih predpisov.
PUR je v prvi vrsti namenjena predvsem pripravljanju predpisov, saj je mogoče na podlagi
analize sistematično spremljati učinke ter njihov vpliv na morebitne stroške. Presoja je
namenjena organom, ki predpise sprejemajo v smislu prepoznavanja in preprečevanja
medsebojnih neskladnosti. Namenjena je tudi izvrševalcem predpisov, katerim podaja
smernice za izvajanje določene politike in možnost za predlaganje morebitnih sprememb.
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Še tako učinkovito izvajanje zakonodaje pa ne more odpraviti težav, ki jo povzroča že
sprejeta neusklajena in nedorečena zakonodaja, na kar je potrebno paziti že v prvi fazi
priprave sprejemanja zakonodaje. Zato se tudi pri nas po vzoru nekaterih držav članic EU
ter skladno s priporočili Evropske komisije in organizacije OECD uvajajo smernice za
presojo učinkov predpisov. Cilj projekta je, pretehtati ali je regulacija sploh potrebna in v
kakšni obliki, zagotoviti večjo kvaliteto predpisov, zmanjšati stroške regulacije in
vključevanje zainteresirane in prizadete javnosti v postopek sprejemanja predpisov (Kovač
v: Brezovšek et al., 2004, str. 188-189). Predlagatelj novega ali spremenjenega predpisa
bo moral izpolniti »Izjavo o učinkih predloga predpisa ter prijazni in učinkoviti upravi«, ki
je zasnovana na štirih bistvenih sklopih: razlogih za sprejem predpisa, pričakovanih
zunanjih učinkih, pričakovanih notranjih učinkih, notranje in javno posvetovanje o
predpisu.
»PUR pomeni preplet ekonomskih, pravnih in socioloških elementov, katerega namen je
odpraviti nepotrebni del regulative, izboljšati njeno kakovost in zmanjšati njene stroške«
(Kovač, 2009, str. 7). Namen PUR je, da se obrazložijo cilji predloga (predpisa) in tveganj,
na katera moramo biti pozorni, ter identificirajo različne možnosti za dosego opredeljenih
ciljev, pri tem pa transparentno prikažejo stroški in koristi za različne akterje (Kirkpatrick
in Parker, 2007).
Srebotnjak Verbinc in Pavlinič Krebs (v: Kovač, 2009) poudarjata da, » zavedanja o
pomenu aktivnega izvajanja glavnih načel boljše zakonodaje, kot so odprava
administrativnih ovir, poenostavljene zakonodaje, sodelovanje z javnostjo in izvajanje
presoje učinkov predpisov, še nikoli ni bilo tako močno«.
Lahko rečemo, da se vloga države v smislu regulatorja spreminja. Prilagajati se mora
novim učinkom, kot sta, recimo globalizacija in vedno večja vloga IT. Torej država kot
taka in z njo javna uprava ne more biti več samo birokratski sistem s togo funkcijo
hierarha. Tudi država se mora modernizirati in slediti neizbežnim trendom. Funkcionalna
javna uprava danes ne more več ne izvajati orodja PUR in sorodnih orodij kot OAO,
presojo tveganj, ter načel NJM.
»Sodobna državna uprava mora biti vitka, okleščena nepotrebnih administrativnih opravil,
saj ta obremenjujejo tako stranke kot institucije same. Država oziroma občina si mora
sicer pridržati določitev javnih dobrin in storitev, torej oblikovanja javnih politik in nadzora
nad njihovim izvajanjem, samo izvrševanje pa se postopoma prenaša v širši javni in
zasebni sektor« (Kovač, 2006).
Učinkovitost predpisov, kamor lahko uvrščamo tudi odpravljanje posameznih predpisov in
bolj kakovostne predpise, lahko prispeva k izboljšanju gospodarske učinkovitosti in
dinamičnosti. Vsak nov predpis mora biti podvržen oceni vpliva na gospodarske subjekte
(PUR). V pripravo ocene se mora vključevati tudi zasebni sektor in civilna družba
(vzpostavitev dialoga). Izkušnje držav članic OECD kažejo, da se na ta način bistveno
izboljša ne le kakovost, temveč tudi stabilnost predpisov, kar je pomembno tako za
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domače gospodarstvo kot tudi za tuje investitorje, dviguje pa tudi kredibilnost vlade in
konkurenčnost države kot celote.
Za izvedbo VEM g.d. je bilo potrebno skladno z ex-poste PUR politiko učinkovitosti
predpisov spremeniti Zakon o gospodarskih družbah ter Zakona o sodnem registru in
nekatere podzakonske akte. Na Ministrstvu za javno upravo so zaradi tega opravili
izdelavo analize, ki je določila obseg del na posameznih področjih. Poleg analize je bil
izdelan tudi prototip, iz katerega bodo razvidni izsledki v smeri postopkov in predvidevanja
morebitnih težav. V drugem delu je bila izdelana Centralna elektronska hramba, v kateri
se shranjujejo vsi dokumenti (priloge, sklepi, ...), ki nastajajo pri vseh udeležencih e-VEMa (AJPES, ZZZS, DURS, ZRSZ, ...) v postopku registracije podjetja.

4.2 SODELOVANJE JAVNOSTI PRI PRIPRAVI IN SPREJEMU PREDPISOVPREDLOGI ZA ODPRAVO ADMINISTRATIVNIH OVIR
Sodelovanje javnosti pri pripravi in sprejemanju predpisov vsebuje bodisi pravico oziroma
dejansko možnost državljanov, da izrazijo svoja mnenja ali stališča o predlaganem
predpisu (Bugarič, 2005).
Na kratko lahko označimo sodelovanje javnosti kot vključevanje državljank in državljanov
ali njihovih združenj v procese odločanja, z namenom vplivati na izbiro rešitev ali ukrepov.
V pripravo in obravnavanje mora biti vključena zainteresirana javnost. Sodelovanje
javnosti v procesih priprave in spreminjanja predpisov (ang. public consultation ali public
paticipation) je namenjeno zagotovitvi primerne vključenosti strokovne in druge
zainteresirane javnosti v najzgodnejšo fazo postopka priprave predlogov predpisov.
Ob tem nastajata dva pomembna procesa (Virant v: Kovač, 2009, str. 144-145):
• v prvi vrsti sodelovanje javnosti v procesih odločanja zmanjšuje demokratični deficit pomanjkanje široke demokratične razprave ob sprejemanju političnih odločitev.
• Druga pomembna dodana vrednost sodelovanja oziroma posvetovanja z
zainteresirano javnostjo je izboljšanje kakovosti predpisa. Vključitev strokovne javnosti
in javnosti, na katero bo predpis vplival, omogoča pripravljavcu boljši vpogled v
relativne informacije o dejanskem stanju. Organizacije in posamezniki, ki so
zainteresirani za vsebino predpisa, ker bo vplival nanje, so pomemben vir informacij o
dejanskem stanju. Tukaj pa Virant opozarja, da je potrebno biti pri uporabi teh
informacij pozoren in previden, ker je lahko njihovo podajanje interesni pogojeno in
zato izkrivljeno.
To lahko povežemo z načelom odprtosti javne uprave, po katerem javna uprava prisluhne
državljankam in državljanom ter upošteva njihove predloge pri oblikovanju in izvajanju
javnih politik.
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»Načelo odprtosti lahko tudi krepi položaj posameznika - državljana v upravnem pravu,
saj prispeva h konstitucionalizaciji nekaterih pravic posameznika v upravnem pravu. Vloga
posameznika se povečuje predvsem v postopku sprejemanja izvršilnih predpisov ter redne
zakonodaje, kar posledično prispeva tudi k večji preglednosti delovanja javne uprave«
(Bugarič, 2005).
Virant (v: Kovač, 2009, str. 144) podarja pomen vključevanja javnosti, ko pravi »od
predstavnikov javne uprave se včasih sliši, da je vključevanje javnosti počasno in drago,
da predstavlja resno administrativno oviro pri »učinkovitem« sprejemanju odločitev, da je
preveč rizično, da bi »amaterji« odločali o strokovnih zadevah, da je javnost
nezainteresirana in ne izpolnjuje pričakovanj, da soodločanje ogroža sistem
reprezentativne demokracije in podobno. Pa vendar sodelovanje javnosti torej krepi
demokratično naravo družbe. Pomeni ohranjanje partnerskega odnosa med vlado in
upravo na eni strani in civilno družbo na drugi strani.
Takoj po ustanovitvi Ministrstva za javno upravo je potekala stalna komunikacija z
gospodarstvom (podjetja, Obrtno-podjetniška zbornica, Gospodarska zbornica, Trgovinska
zbornica, ...), s katerimi je potekalo sodelovanje pri pripravi in pregledovanju predpisov
oziroma odpravljanju ovir, ter državljani na način, da se sprejemajo tudi predlogi za
odpravo administrativnih ovir prek posebnega elektronskega predala na MJU, to je
oao.predlogi@gov.si.
Državljani, organi javne uprave in gospodarski subjekti so prispevali več kot 800
predlogov za odpravo administrativnih ovir. Več kot 90 odstotkov predlogov je bilo
posredovanih prek elektronske pošte, kar kaže na precejšen napredek uporabe in
prepoznavnosti spletnega portala.
Od leta 2007 deluje v Sloveniji tudi stalna medresorska delovna skupina za področje
priprave boljših predpisov in odpravo administrativnih ovir v državni upravi, ki jo je
imenovala Vlada RS. V njej se nahajajo predstavniki vseh ministrstev in nekaj vladnih
služb. Osnovni cilj skupine je vpeljava principov boljše priprave predpisov kot horizontalne
aktivnosti v sistem delovanja državne uprave, z namenom zagotavljanja večje stopnje
transparentnosti, racionalnosti in ekonomičnosti delovanja državne uprave, s poudarkom
na večji stopnji pravne varnosti in sprejemljivosti predpisov za državljane in večji
odgovornosti državne uprave do gospodarstva.
»Vključitev javnosti v postopek sprejemanja predpisov omogoča javnim oblastem, da te
pri sprejemanju odločitev pridobijo širši krog informacij, perspektiv in potencialnih rešitev,
kar izboljšuje kakovost sprejetih odločitev. Vse bolj jasno postaja, da uprava ne more
poznati vseh podrobnosti o vsebini regulacije. Zelo pogosto imajo subjekti, ki so predmet
regulacije, več informacij o vsebinah, ki se regulirajo, kot sama državna uprava. Odpira se
možnost bolj demokratičnega in učinkovitega upravljanja v družbi, kar je že sama po sebi
velikanska sprememba obstoječe prakse javne regulacije« (Bugarič, 2005).
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4.3 MEDRESORSKO SODELOVANJE
Medresorsko sodelovanje pomeni sodelovanje med različnimi resorji v zgodnjih fazah
priprave politike ali predpisov (MJU, 2010e). Prednost medresorskega sodelovanja je v
tem, da se zgodaj identificirajo področja deljene pristojnosti in posledic nanje.
Pripravljavec pristojnega resorja identificira druge sodelujoče v fazi določitve problema in
določitve cilja ter jih vključi v najzgodnejši fazi priprave. Namen je že na začetku pridobiti
informacijo, ali se problem odraža tudi na drugih področjih, ali možni ukrepi posegajo
vanje oziroma do kakšne mere. V fazi poizvedovanja je najhitrejši neformalen stik z
drugim resorjem, ki mu lahko nato sledi še uradno povabilo k sodelovanju.
Če je medresorsko sodelovanje kvalitetno izvedeno, je nato formalno predhodno
medresorsko usklajevanje res lahko faza »nadzora« predložene presoje posledic predloga
predpisov.
Lep primer takega sodelovanja je tudi portal e-VEM za gospodarske družbe, na katerem
lahko uporabniki elektronsko opravijo 16 različnih postopkov. Na projektu vzpostavitve
portala, čigar naročnik je Ministrstvo za javno upravo, je eno leto sodelovalo 30
strokovnjakov iz podjetja SRC.SI in 14 institucij javne uprave. Za delo s sistemom je
usposobljenih prek 600 referentov. Uporabniki sistema so prek 180 e-VEM vstopnih točk
notarske pisarne, sodišča in podjetja. E-VEM g.d. je največji integracijski projekt Slovenije.
Gre za integracijo s šestimi institucijami in šestimi uradnimi registri, javnimi evidencami,
saj se vsi postopki, ki jih sistem podpira, v celoti izvajajo elektronsko (Moj mikro, 2009).
Ugotavljamo, da je slovenski pristop k odpravi administrativnih ovir s svojim
sistematičnim, metodičnim pristopom, preventivnim delovanjem, torej s preprečevanjem
nastajanja novih ovir v predpisih, ki se pripravljajo, kakor tudi z odpravljanjem ovir v
obstoječih predpisih, primer dobre prakse tudi v evropskem in svetovnem merilu. To nam
priznavajo tudi druge države, s katerimi sodelujemo pri odpravljanju ovir, kot tudi pri
poenostavljanju zakonodaje. Čeprav je skrb za to, da bi bili upravni procesi optimalni, in
da se pri pripravi predpisov v čim zgodnejši fazi vključuje tudi zainteresirana javnost, se je
kontrola ministrstva za javno upravo izkazala za koristno in potrebno, praksa pa nam
kaže, da odpravljanje administrativnih ovir čedalje bolj kaže znake medresorskega
projekta. Pripravljavci predpisov se namreč čedalje bolj zavedajo, da je to proces, ki je v
korist tako državljanom kot tudi gospodarstvu. Zanimivo pa je tudi, da je to proces, za
katerega je značilna »politična nevtralnost«, saj je poenostavljanje postopkov in
ohranjanje samo tistega, kar je nujno potrebno in kar ne povzroča dodatnih stroškov, v
korist celotni družbi (Josevski, 2008).
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4.4 ODPRAVA ADMINISTRATIVNIH OVIR
»Rdeča nit odprave administrativnih ovir je prenova upravne organizacije in njenih
postopkov, da bi ustvarili državljanom prijazno, odzivno, hitro in učinkovito upravo«
(Kovač, 2002, str. 1040). Vsebinsko izhodišče programa predstavljajo načela sodobne
uprave in analiza stanja državne uprave v Sloveniji, ki vključuje ugotovitev organizacijskih
pomanjkljivosti v posameznem državnem organu, ugotovitev prekrivanja postopkov,
določitev potreb po spremembi materialnih ali procesnih predpisov, potreb po
izobraževanju in usposabljanju zaposlenih ter razvrstitev ovir za lažji dostop uporabnikov
do uprave.
Zatler (v: Kovač, 2009, str. 50) administrativno oviro opredeljuje, kot »nepotrebno breme,
ki ga mora opraviti državljan ali podjetnik zaradi zahtev, ki jih nalaga zakonodaja«. V
zadnjem času se pomembne aktivnosti v okviru politike boljših predpisov na ravni EU in
tudi držav članic odvijajo na področju OAO in s tem znižanja administrativnih stroškov.
Omenjene aktivnosti so usmerjene predvsem v razbremenitev gospodarstva, skladno s cilji
Lizbonske strategije (Zatler v: Kovač, 2009, str. 50).
Koncept zmanjšanja administrativnih bremen ali odprava administrativnih ovir je dobila
zagon predvsem zaradi ukrepov EU za izvajanje Lizbonske strategije. Koncept je najbolj
razvit v skandinavskih državah in Veliki Britaniji, ZDA, Franciji in Nemčiji (OECD 2007).
Projekt odprave administrativnih ovir (v nadaljevanju OAO) in poenostavitev postopkov
ter načrtno oziroma preventivno delovanje zmanjšanja administrativnih ovir je predvsem
usmerjen v gospodarstvo.
Gre za ključen element prizadevanj, saj podjetja in posameznike v državah članicah rešuje
pretirane regulacije in odvečne birokracije ter s tem osvobaja energijo za podjetniško
aktivnost, inovacije in državljansko vključenost.
EU je leta 1997 sprejela Priporočilo 97/344/EC o izboljšanju in poenostavitvi pogojev za
začetek opravljanja dejavnosti (Commission of the European Communities, 1997) na
področju malega gospodarstva. Evropska unija je namreč ugotovila, da največje ovire za
razvoj majhnih podjetij predstavljajo nacionalne zakonodaje držav članic. EU v priporočilu
ugotavlja, da je zakonodaja preobsežna in daleč presega obseg zakonodaje, ki je sprejeta
s strani EU.
Dodatno breme za večji razmah podjetništva predstavlja tudi zapleten in prepočasen
proces odločanja in izdaje dovoljenj za opravljanje dejavnosti. Leta 2000 je bila sprejeta
Evropska listina o malih podjetjih (ang. European Charter for small enterprises), s katero
so predsedniki držav in vlad EU potrdili pomembnost majhnih podjetij. S potrditvijo listine
so se države zavezale, da bodo pri vseh svojih ukrepih upoštevale "vidik malega
podjetnika" (ang. "to think small first").
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Slovenija je kot država kandidatka pristopila k izvajanju listine aprila 2002. Tudi slovenski
podjetniki in strokovna javnost so vedno glasneje opozarjali na preobsežno ter
nepregledno zakonodajo, ki je ovirala razvoj podjetništva. Za pospešeno odpravljanje
oziroma popravljanje nekaterih ponesrečenih rešitev v predpisih in praksi, ki povzročajo
zapletene in dolgotrajne upravne postopke, je Vlada aprila 2001 ustanovila posebno
medresorsko Komisijo za odpravo administrativnih ovir. Ta je maja istega leta pripravila
Akcijski načrt za odpravo administrativnih ovir, bolj znan kot antibirokratski program.
Program je bil na začetku namenjen odpravljanju nepotrebnih, zapletenih in dolgotrajnih
administrativnih postopkov, kar naj bi razbremenilo zlasti majhna in srednje velika
podjetja, saj so njihove kadrovske in finančne zmogljivosti manjše kot pri velikih podjetjih.
Izvajati so se začele aktivnosti za poenostavitev postopkov, odpravo nepotrebnih
postopkov, združevanje postopkov, skrajševanje rokov, spremembo organizacije dela, pa
tudi skrb za spremembo miselnosti uradnikov, ki je pogosto ovira za izboljšanje
učinkovitosti dela državne uprave (Vlada RS, 2001).
Ta OAO in poenostavitev postopkov pripomore k pozitivnim ekonomskim učinkom na
različnih segmentih družbe, saj prinaša poenostavljene postopke. Lahko pa njihovo
odpravljanje na drugi strani vpliva celo na pozitivnejši pogled na administracijo in
postopke, povezanimi z njenim delovanjem.
Na ravni EU so aktivnosti usmerjene v čiščenje že sprejetih predpisov in izboljšanje
postopkov sprejemanje novih. Tako imenovano čiščenje starih predpisov se izvaja v okviru
dveh projektov:
• prvi se nanaša na poenostavitev predpisov,
• drugi pa na zniževanje administrativnih bremen oziroma odpravljanje administrativnih
ovir.
Cilj obeh projektov je, da se poenostavi in predvsem zbirokratizira zakonodajno okolje, s
tem pa prispeva k znižanju stroškov. Pojem birokratizacije je sicer večplasten. Zajema
kulturo v organizacijah javne uprave, za katero je značilna odtujenost, togost,
usmerjenost k formi namesto k vsebini in neprijazen odnos do uporabnikov. Eden
osrednjih elementov birokratizacije pa je nastajanje administrativnih ovir (Virant, 2010).

Ko govorimo o bistvu OAO in poenostavitvi postopkov, lahko rečemo, da gre za:
• odpravo nepotrebne zakonodaje in nepotrebnih birokratskih postopkov, ki nalagajo
podjetjem in državljanom dodatne obveznosti (vodenje evidenc, oddaja raznih poročil)
predvsem pa, da gre za odpravo vseh tistih postopkov, ki se zaradi nepreglednosti
sistema podvajajo,
• zniževanje nivoja zahtev na področju poslovanja podjetij in prilagoditev zakonodaje na
način upoštevanja minimalnih standardov evropske zakonodaje, deregulacijo na
področju vseh vrst dejavnosti, ki niso nevarne za zdravje in življenje ljudi,
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•

•
•

poenostavitev postopkov pridobivanja raznih dovoljenj, poenostavitve obrazcev,
uveljavitev sistema kontaktnih točk za podjetja in državljane na enem mesto (t.i. one
stop shops),
uporaba informacijske tehnologije pri poslovanju z upravnimi organi in drugimi
upravnimi institucijami (elektronske vloge in obrazci, ...) in
posredovanje podatkov med upravnimi organi in drugimi institucijami s ciljem čim
manjše obremenitve državljanov in podjetnikov, odprava nepotrebnih upravnih
overitev listin v postopku pridobivanja dovoljenj, licenc, …

Z izvajanjem programa odpravljanja administrativnih ovir in zmanjševanja administrativnih
bremen se želi vplivati tudi na organizacijsko kulturo in način razmišljanja strokovnjakov
na ministrstvih, ki pripravljajo zakone in druge predpise, na način, da se pri pripravi
predpisov med ostalimi načeli priprave boljših predpisov, poseben poudarek nameni tudi
štirim načelom OAO (Silič, 2010):

•
•
•
•

6 poti k poenostavitvam,
najprej pomisli na male,
vse na enem mestu in
samo enkrat.

4.5 PROGRAM UKREPOV ZA ODPRAVO ADMINISTRATIVNIH OVIR V
SLOVENIJI
Kot v večini razvitih držav tudi v Sloveniji ugotavljamo, da se je v naši normativni ureditvi
nakopičilo precej zahtev in predpisov, ki po nepotrebnem obremenjujejo državljane,
predvsem pa mala in srednja podjetja, saj ta ne razpolagajo s takšnimi kadrovskimi
potenciali kot velika podjetja.
Podjetniška pobuda je pripomogla spoznati, da je naše zakonsko okolje togo ter da vrsta
birokratskih ovir, še zlasti pa zapleteni ter dolgotrajni administrativni postopki, podjetniške
pobude dušijo in po nepotrebnem zavirajo njihovo uresničevanje.
Program odprave administrativnih ovir je namenjen odpravljanju takšnih ovir, saj potekajo
aktivnosti za poenostavitve postopkov, odpravo nepotrebnih postopkov, skrajševanje
postopkov, skrajševanje rokov, spremembo organizacije dela kot tudi skrb za spremembo
miselnosti ljudi, ki je pogosto glavna ovira za izboljšanje učinkovitosti dela državne
uprave.
S programom odprave administrativnih ovir zasledujemo in tudi že dosegamo vsaj dva
cilja:
• poenostavljamo administrativno okolje za gospodarstvo, ga razbremenjujemo
nepotrebnih administrativnih opravil oziroma skrajšujemo postopke za pridobivanje
posameznih dovoljenj, in s tem ustvarjamo pogoje za hitrejši razvoj, na drugi strani pa
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•

razbremenjujemo državne uslužbence, da lahko sprejemajo nove naloge, kjer so
zaostanki največji, oziroma da bodo lahko sprejemali naloge, ki jih pred nas postavlja
harmonizirani pravni red Evropske unije.

Preglednica 2: Mednarodni in nacionalni vidiki odprave administrativnih ovir
Mednarodni vidik
Lizbonska strategija (2000)
Svet EU – marec 2007 – minus 25 % do leta 2012 (program zniževanja administrativnih
bremen, 13 področij, 42 predpisov, 130 mrd prihrankov), “fast track predlogi”
drugi projekti EU v okviru programa za pripravo boljših predpisov kot npr. poenostavitev
zakonodaje (konsolidacija predpisov, razveljavitev, preoblikovanje, 4)

Nacionalni vidik
Strategija reforme javne uprave 1997
Ustanovitev Komisije Vlade Republike Slovenije za odpravo administrativnih ovir – april
2001
Akcijski načrt Vlade Republike Slovenije za odpravo administrativnih ovir 2001
Strategija nadaljnjega razvoja slovenskega javnega sektorja (2003-2005)
Ministrstvo za notranje zadeve – Direktorat za javno upravo
Akcijski načrt za odpravo administrativnih ovir v letu 2004
Ministrstvo za javno upravo 2004
Strategija razvoja Slovenije 2005
Program ukrepov za odpravo administrativnih ovir za leto 2006 (december 2005)
Program ukrepov za odpravo administrativnih ovir za leto 2007 (december 2006)
Ustanovitev stalne medresorske delovne skupine za boljšo pripravo predpisov in odpravo
administrativnih ovir (2007)
Program ukrepov za odpravo administrativnih ovir 2008 in 2009 (december 2007) z
Akcijskim načrtom na področju delovno pravne zakonodaje (pilotni projekt)
Program Vlade Republike Slovenije za odpravo administrativnih ovir in zmanjšanje
administrativnih bremen za 25 % do leta 2012 (7. maj 2009)
aktivnosti v posameznih državah članicah EU
Vir: Po: Zatler, 2009a
»V Sloveniji so se aktivnosti za odpravljanje AO začele že pred letom 2000. Razlika med
projekti na ravni EU in drugih držav članic ter nacionalnimi aktivnostmi je v tem, da so bile
aktivnosti RS na začetku in še do leta 2005 usmerjene predvsem v razbremenitev
državljanov. Šele z letom 2006 so se s sprejetimi vladnimi programi aktivnosti začele
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usmerjati tudi v razbremenitev gospodarstva. Vlada je tudi sprejela splošen cilj, pri čemer
se je skladno z načeli prenovljene Lizbonske strategije zavzela, da bo administrativna
bremena znižala za 25 odstotkov do konca leta 2012. To dejansko pomeni, da so se
aktivnosti za zniževanje bremen usmerile tudi na vsa druga področja, kot so finance,
davki, promet, kmetijstvo, okolje in podobno« (Potočnik, 2006, str. ).
Projekt odprave administrativnih ovir pomeni preprečitev nastajanja novih administrativnih
ovir, odpravljanje obstoječih administrativnih bremen pa temelji na sprejetih sklepih vlade
RS in na programih za odpravo administrativnih ovir, ki jih je na podlagi ministrstva za
javno upravo sprejela Vlada RS.
Sredi leta 2005 je Vlada sprejela tudi prvi Program ukrepov z odpravo administrativnih
ovir za leto 2006, ki je zasledoval cilje učinkovite javne uprave za državljane in
gospodarstvo. Očitno je postalo, da se bo tudi na področju podjetništva začela obsežna
deregulacija. Prvič se je omenjala razširitev projekta e-VEM na d.o.o., sistematično
pregledovanje pravilnikov, ki jih izdajajo ministrstva, z vidika administrativnih ovir
zmanjšanje števila potrebnih obrtnih dovoljenj in poenostavitev postopkov pri priglasitvi
obrtne dejavnosti, ukinitev registracije poslovnega časa trgovin na upravni enoti, ukinitev
dvojnih evidenc za gostinsko in slaščičarsko dejavnost pri samostojnih podjetnikih.,
ukinitev obveznosti pridobivanja dovoljenj za opravljanje dejavnosti v stanovanju, ... Drugi
program je bil sprejet leta 2007 ter tretji za obdobje 2008 in 2009. V zadnjem paketu je
bil sprejet tudi cilj, da se bodo administrativna bremena na prioritetnih področjih
zmanjšala za 25 % in sicer v obdobju od 2008 do 2010 (Zatler in Čarni Pretnar v: Kovač,
2009, str. 53).
Program ukrepov za odpravo administrativnih ovir za leta 2006, 2007 ter 2008 in 2009 so
vsebovali skupno 108 ukrepov, pri čemer je bil program za leto 2006 realiziran v obsegu
92 %, kar je 30 ukrepov, v letu 2007 za 76,66 %, kar je 17, za leto 2008 pa 48,75 %, kar
pomeni, da je bilo od 35 ukrepov realiziranih 17. Za nov revidiran in sprejet program, ki je
zajemal ukrepe iz programa iz leta 2008, je bila predvidena realizacija v letih 2009 in
2010. Program je zajemal 44 ukrepov predvsem iz področja odpravljanja ovir v
gospodarstvu. Predvsem gre za znižanje administrativnega bremena, ki je posledica
»papirnate vojne« oziroma birokracije (MJU, 2008).
Slovenija se je na poziv Evropske komisije in Sveta EU odzvala in je poleg že utečenih
programov v letu 2008 začela sistematično zmanjševati administrativna bremena na
področju delovno pravne zakonodaje. Prve ugotovitve izvedenih meritev, opravljenih na
posameznih predpisih, kažejo, da področje delovno pravne zakonodaje pretirano
obremenjuje slovensko gospodarstvo (MJU, 2007a).
Slovenski pristop je poseben v tem, da Vlada RS konec vsakega leta na predlog ministra
za javno upravo sprejme posebne programe ukrepov za odpravo administrativnih ovir,
kjer zaveže posamezna ministrstva kot nosilce, da posamezne ukrepe vključijo v pripravo
delovnega programa Vlade. Ministrstvu za javno upravo pa s sklepom naloži, da usklajuje
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in nadzoruje izvajanje programa in vsako leto do konca marca pripravi poročilo o izvajanju
programa. Skladno s Poslovnikom vlade mora predlagatelj predpisa na ravni ministrstva
obvezno pred objavo v Uradnem listu posredovati mnenje na ministrstvo za javno upravo.
To v sedmih dneh posreduje predlagatelju mnenje, ki se nanaša na OAO in sodelovanje z
zainteresirano javnostjo.
V okviru Ministrstva za javno upravo oziroma direktorata za e-upravo in upravne procese
je bila ustanovljena posebna ekipa, antibirokratski filter, čigar naloga je bila, vzpostaviti
mehanizme sistematičnega odpravljanja ovir, preprečiti nastajanje novih bremen v
postopku sprejemanja nove zakonodaje in vzpostaviti široke mreže sodelovanja
zainteresirane javnosti pri odpravi administrativnih ovir. Ekipa oziroma oddelek za OAO je
pregledal več kot 3.000 predpisov, pri čemer je bilo ocenjenih kot administrativno
obremenjujočih in zato tudi dopolnjenih oziroma spremenjenih približno 40 % gradiv
(Josevski, 2008).
Slovenski pristop pri odpravi administrativnih ovir posebno pozornost namenja tudi
preventivnemu delovanju, kar pomeni, da mora vsak predlagatelj zakona, uredbe ali
pravilnika zagotoviti, da predpis ne ustvarja novih nepotrebnih administrativnih bremen, in
podpisati posebno izjavo o odpravi administrativnih ovir in sodelovanju zainteresirane
javnosti (Josevski, 2008).
Ministrstvo za javno upravo je v oktobru 2005 pripravilo izjavo o odpravi administrativnih
ovir in sodelovanju z javnostjo, s katero se zavzema za prenovo poslovnih procesov
odprave oziroma zmanjšanje administrativnih ovir ter odprtost in preglednost
države/javne uprave.
Program odpravljanja administrativnih ovir je usmerjen predvsem v:
• odpravo nepotrebne zakonodaje in nepotrebnih birokratskih postopkov, ki državljanom
ali podjetjem nalagajo administrativne obveznosti (vodenje evidenc, priprava poročil,
...) Posebna pozornost je namenjena morebitnemu podvajanju podatkov. Potrebno je
poskrbeti, da se podatki, ki se jih potrebuje, posredujejo samo enkrat;
• deregulacijo, ko se ugotovi, da so nacionalni standardi strožji od tistih evropske
zakonodaje. Gre predvsem za zmanjšanje oz. odpravo licenc, dovoljenj, koncesij, ...;
• poenostavitev zakonodaje in postopkov na področju pridobivanja različnih dovoljenj,
vključno s poenostavitvami obrazcev in z vzpostavitvijo elektronskega sistema
oddajanja vlog preko t.i. enotnih vstopnih točk (VEM-vse na enem mestu);
• vzpostavitev javnih evidenc, dostopnih preko spleta. Organi javne uprave namesto
papirja uporabljajo sodobne komunikacijske poti. Stroške morebitnih overitev
dokumentov, kopiranje in fizične priprave dokumentacije se dejansko v celoti odpravi;
• vzpostavitev izjem za srednja in mala podjetja. Namenja se več pozornosti mikro
nivoju (do deset zaposlenih), saj so taka podjetja sorazmerno bolj obremenjena kot
večja. Pomembno je, da pri pripravi predpisov pomislimo na mala podjetja in če je res
nujno, da se v njihovem primeru uvaja dodatna birokracija;
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•

•
•

vzpostavitev VEM točk. Podjetja oziroma državljani na postopke za pridobivanje
določenih pravic oziroma druge postopke (registracija, vpis sprememb, ...) urejajo
prek enotnih vstopnih točk po zgledu vse na enem mestu, 1
zagotavljanje bolj dostopnih, boljših, preprostejših in razumljivih navodil in informacij
za državljane in gospodarske subjekte ter
razveljavitev, zmanjšanje, združitev in izboljšanje predpisov na posameznih področjih.
Zakonodaja mora biti pregledna, vsebovati mora tista določila, ki so nujna za
doseganje cilja. Če se ugotovi, da posamezni predpisi ne dosegajo prvotnega namena,
jih je potrebno spremeniti.

4.5.1 Merjenje administrativnih stroškov
Poglavitni problem, s katerim se soočajo podjetja in posamezniki, je ta, da je v zadnjih
dvajsetih letih regulativa postajala vedno bolj kompleksna in zapletena, postopki pa
predstavljajo pomembno finančno breme za podjetja in posameznike. Regulacija je
pomembna za delovanje države in izvajanje različnih politik, vendar pa regulativa, ki
posameznikom in podjetjem povzroča stroške, ki bi jih lahko preprečili s poenostavitvijo
postopkov, pomeni tudi izgubo za družbeno blaginjo (OECD, 2001). »Boljša kakovost
regulative in javnih institucij znižuje stroške administriranja ter s tem neproduktivno rabo
resursov. Tako podjetju ostane več sredstev za vlaganje v razvoj, kar povečuje njegovo
konkurenčnost« (Pevcin in Klun v: Kovač, 2009, str. 84).
Pri definiranju pojma odprava administrativnih ovir gre za zmanjšanje, odpravo ali
preprečitev administrativnih bremen v obstoječih ali nastajajočih predpisih, vključno z
merjenjem administrativnih stroškov, ki jih zakonodaja povzroča gospodarskim subjektom
ali državljanom.
Pomembno je, da se poleg postopkov zmanjšanja oziroma odprave izvajajo tudi postopki
za preprečitev, in sicer z izdelavo predhodnih ocen učinkov, ki jih prinaša nova
zakonodaja, medtem ko administrativne poenostavitve pomenijo uveljavitev sistemov, ki
omogočajo hitro, poceni in preprosto poslovanje podjetij in državljanov z državno upravo
in drugimi javnimi institucijami, ki od različnih subjektov zahtevajo določene
administrativne aktivnosti.
4.5.2 Splošno o metodologiji za merjenje administrativnih stroškov
Metodologija za merjenje administrativnih stroškov (EMMAS) je privzeta in prilagojena na
osnovi mednarodne metodologije »Standard Cost Model« (SCM metoda). Metodologija je

1

V letu 2008 se je končal projekt VEM za podjetja, za družbe z omejeno odgovornostjo, ki pomeni
nadaljevanje VEM projekta za samostojne podjetnike, ki se je začel leta 2005. Poleg registracije na
enotni vstopni točki lahko podjetniki prek portala uredijo tudi druge postopke: prijava davčnih
podatkov, prijava v zdravstveno zavarovanje, prijava zaposlitve delavca, zavarovanje družinskega
člana, ...
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bila tako sprejeta tudi s strani Evropske komisije, ki je model izbrala za ovrednotenje
administrativnih stroškov povzročenih podjetjem s strani EU (MJU, 2008).
Metodologija je bila razvita z namenom poenostavitve in poenotenja postopkov
ocenjevanja administrativnih stroškov, povzročenih podjetjem in državljanom s strani
državne (lahko tudi lokalne) regulative. Gre za relativno pragmatičen pristop k
ocenjevanju omenjenih stroškov, saj gre bolj za indikativne ocene kot pa statistično
reprezentativne ocene administrativnih stroškov. Kljub temu je model primeren za grobo
oceno in dobra podlaga za odpravo nepotrebnih administrativnih bremen.
Merjenje administrativnih stroškov nam omogoča opredelitev in spremljanje ukrepov za
odpravo administrativnih ovir. Višina administrativnih stroškov je namreč pokazatelj, ki
nam določa prioriteto in selekcijo obveznosti iz predpisov.
Zaradi omenjenega je EMMAS ključnega pomena pri iskanju najbolj učinkovitega načina
za zmanjševanje administrativnih bremen. Na podlagi uporabe otipljivih podatkov
omogoča preučevanje učinkov sprememb. Na podlagi obveznosti iz predpisov, ki
povzročajo velike administrativne stroške, lahko smotrno oblikujemo program ukrepov za
odpravo administrativnih ovir (bremen). S ponovnimi merjenji pa spremljamo učinkovitost
in uspešnost izvajanja ukrepov.
Če izmerimo administrativne stroške predlaganih sprememb obstoječega predpisa ali
predlaganega novega predpisa, lahko napovemo tudi posledice, izražene z oceno
stroškov.
S pomočjo modela se posamezna zakonodaja in druga regulativa analizira, tako da se
definirajo potrebne informacije in podatki (informacijsko obveznost - IO), ki se naprej
delijo na posamezne administrativne aktivnosti (AA), ki jih mora opraviti podjetje,
posameznik ali druga organizacija za zagotovitev potrebnih informacij, ki jih določa
zakonodaja. S tem so definirane administrativne aktivnosti, ki jih lahko merimo.
Pri tem ni namen modela, da opredeli, ali so aktivnosti nujne ali potrebne za doseganje
ciljev posamezne zakonodaje, temveč je namen zgolj odkritje vseh administrativnih
aktivnosti potrebnih za izpolnjevanje zakonskih zahtev s strani podjetij in drugih
subjektov.
Pri SCM moramo poznati pojem (po MJU 2010, str. 4-5):
• informacijske obveznosti: so aktivnosti, ki izvirajo iz zakonskih in drugih predpisov
za zagotavljanje informacij in podatkov za javne organe in druge stranke. Te
obveznosti se razlagajo v širšem pomenu, vključno s stroški označevanja, poročanja,
spremljanja in presojanja, ki so potrebni za dostavo informacij. Te morajo biti na voljo
v nekaterih primerih zaradi pregleda ali zagotovljene na zahtevo. IO se delijo naprej
na administrativne aktivnosti (npr. vodenje evidenc, poročanje, izobraževanje, ipd).
Najpogostejše IO za podjetja so: vodenje evidenc, poročanje, priprava dokumentacije
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za potrebe inšpekcijskega nadzora in zahtevki za posamezne aktivnosti, medtem ko so
najpogostejše IO za državljane zahtevki za priznanje izobraževanja, vlaganje prošenj
za pridobivanje štipendij, socialnih transferov, hranjenje evidenc za potrebe kontrole
•

in inšpekcij v davčnih postopkih,
administrativni stroški: so stroški administrativnih aktivnosti, ki jih mora opraviti
podjetje, posameznik ali druga organizacija za zagotovitev potrebnih informacij
(izpolnitev IO), ki jih zahteva zakonodaja ali drugi predpisi. Tako opredeljeni stroški
vključujejo poleg administrativnih bremen tudi stroške, ki so del administrativnih
stroškov, ki bi jih imela podjetja ne glede na predpis. Administrativno breme je tako
nepotrebno delo, ki ga morajo opraviti podjetja, prebivalci in drugi udeleženci zaradi
zakonskih in drugih predpisov, namesto, da bi se ukvarjali s temeljnimi dejavnostmi.
Je del administrativnih stroškov, ki nastanejo zgolj zaradi zahtev predpisov in niso
običajni stroški podjetja (posameznika, ipd).

Celotni administrativni stroški so seštevek naslednjih stroškov posamezne administrativne
aktivnosti (po MJU, 2010):
• porabe časa za določeno aktivnost (ovrednoteno s plačilom za porabljen čas),
• izdatkov, ki so materialni stroški, vezani na določeno aktivnost (npr. kopiranje,
poštnina, obrazci, kuverte, programska oprema, ipd),
• možnih zunanjih stroškov (npr. stroški svetovalcev, stroški pridobivanja certifikata s
strani zunanjega izvajalca, ipd.),
• splošnih stroškov, ki so določeni kot fiksen odstotek izračunanih administrativnih
stroškov in se upoštevajo samo pri deležih teh stroškov v bruto domačem proizvodu in
mednarodnih primerjavah. Gre za splošne stroške, ki nastajajo pri poslovanju (stroški
s prostori, kot sta najemnina ali amortizacija, vezana na poslovne prostore, telefonija,
ogrevanje, stroški elektrike, vode, odvoza smeti, IT opreme). Ti stroški nastajajo ne
glede na to, ali zaposlen opravlja temeljno delo ali administracijo ali pa je celo
odsoten. Države so uporabile različen fiksen odstotek izračunanih administrativnih
stroškov; Danska, Norveška in Švedska so uporabile 25 %, Nizozemska v splošnem 25
%, za finančni sektor celo 50 %, Velika Britanija 30 %.
Spodnja slika prikazuje postopek ocene administrativnih stroškov in administrativnih
bremen
po
metodologiji
EMMAS
za
podjetja
in
državljane.
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Slika 5: Postopek ocene administrativnih stroškov in administrativnih bremen

model EMMAS

predpisi (npr. 1 predpis)
informacijske obveznosti (npr. 10 IO)
administrativne aktivnosti (npr. 30 AA)

čas x

urna postavka
(bruto bruto plača/uro) – podjetja
(neto plača/uro) - državljani

+ izdatki + zunanji
stroški

cena posamezne administrativne aktivnosti (P)

populacija

x

x

frekvenca

količina (Q)

administrativni stroški (P x Q)
x
korekcijski faktor (BAU stroški)
administrativno breme predpisa (administrativni stroški x kor. faktor)

izrač
izračun po metodologiji EMMAS za podjetja ali drž
državljane (ex
(ex--post ali exex-ante)
ante)

Vir: MJU, 2010, str. 22
4.5.2.1 Opredelitev posameznih pojmov
Opredelitev osnovnih pojmov (po MJU 2010, str. 23):

•

Čas: Pomembno je določiti porabo časa za normalno učinkovito podjetje oziroma
posameznika (upošteva se aritmetična sredina ali ponderirana aritmetična sredina).

•

Urna postavka: Pri izračunu administrativnih stroškov ločimo med modelom za
podjetja in državljane. Razlika med obema modeloma je, da je rezultat izračuna za
podjetja izražen izključno vrednostno (v €), medtem, ko je rezultat za državljane
razčlenjen na vrednostno in časovno komponento2, pri čemer se vrednostna
komponenta izračuna popolnoma identično kot za podjetja.

Potrebno je poudariti, da sta za namen merjenja administrativnih stroškov določeni enotni
tarifi za uro. Za podjetja je to povprečna bruto plača/zaposlenega/uro v RS, za državljane
pa povprečna neto plača/zaposlenega/uro v RS. Neto plača (za državljane) je povprečna
neto plača na zaposlenega v RS. Za namene merjenja administrativnih stroškov je izbrana
enotna tarifa za državljane (povprečna neto plača v RS za leto 2009).

2

Pri državljanih je smiselno razdeliti izračun na vrednostno in časovno komponento, saj je prosti
čas posameznika, ki ga namenja izpolnjevanju obveznosti, ki mu jih nalaga zakonodaja, težko
ovrednotiti. Primer drugih članic držav EU. Pri vrednostnem izračunu se sicer uporablja povprečna
neto plača/zaposlenega/uro v RS ( MJU, 2010)
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•

Izdatki predstavljajo materialne stroške, vezane na posamezno administrativno
aktivnost (npr. kopiranje, poštnina, obrazci, kuverte, programska oprema, ipd.).

•

Zunanji stroški so znesek, plačan zunanjemu izvajalcu na letnem nivoju. V primeru,
da je posredovan znesek na mesečnem nivoju, je potrebno ugotoviti frekvenco plačil
na leto in znesek na mesečnem nivoju pomnožiti s frekvenco plačil na leto.

•

Populacija je število IO oziroma aktivnost (npr. obračun DDV zavezancev za DDV).
Populacijo lahko predstavlja tudi število oddanih vlog, prošenj, zahtevkov za
posamezno IO na izbrano leto, ciljne skupine, ipd.

•

Frekvenca je pogostost posredovanja IO (npr. obveznost mesečnega obračuna
DDV). V primeru enkratnega dogodka, ob spremembah oziroma ob nastanku
posamezne informacijske obveznosti, dogodka ali administrativne aktivnosti je
frekvenca vedno 1.

Enačbe za izračun administrativnega stroška posamezne aktivnosti (MJU, 2010, str. 6-8):
administrativni strošek = cena x količina
cena = porabljen čas v urah x (neto plača/uro) + izdatki + zunanji stroški
količina = populacija x frekvenca
Enačba za izračun administrativnega bremena posamezne aktivnosti (identično za podjetja
in državljane):
administrativno breme = administrativni strošek x korekcijski faktor
Iz podatkov, ki se zbirajo za izračun AS in AB, lahko izračunamo tudi druge podatke, kot
na primer (povzeto po MJU, 2010, str. 31):
• administrativni strošek predpisa za posamezni del populacije (npr. samo za mala
podjetja): v tem primeru upoštevamo administrativne stroške samo za tiste
aktivnosti, ki jih morajo opraviti mala podjetja, pri tem upoštevamo samo
frekvenco, ki velja za mala podjetja;
• ločeno celotne administrativne stroške in administrativna bremena. Tu upoštevamo
običajne stroške poslovanja (stroške, ki nastajajo v podjetjih, ki bi kljub odpravi
oziroma ukinitvi predpisa, ki zavezuje podjetja, da pripravljajo določeno
informacijsko obveznost, še vedno nadaljevala z opravljanjem določenih
administrativnih aktivnosti za izpolnjevanje informacijskih obveznosti (npr. za
lastne namene), ki jih odštejemo od administrativnih stroškov in tako dobimo
administrativna bremena. To je uporabno predvsem pri postavljanju globalnih
ciljev za zniževanje administrativnih bremen (npr. izraženo relativno v odstotkih);
• administrativne stroške predpisa ločeno za tisti del populacije, ki uporablja
elektronske poti izpolnjevanja obveznosti in ločeno za tisti del, ki jih ne: s tem
lahko izračunamo prihranek administrativnih stroškov, v primeru, da bi morali vsi
obveznost izpolnjevati po elektronski poti.
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5.1

IZVEDBA PROJEKTA e-VEM

KOT

DEL

Obsežna pravna regulativa v Evropski uniji in Sloveniji, ki je bila sprejeta v zadnjih 20 letih
(v Sloveniji pa v desetih), postaja skupaj z dolgotrajnimi in kompliciranimi postopki,
povezanimi z ustanovitvijo podjetja, pridobivanjem potrebnih soglasij in dovoljenj ter
komuniciranju podjetij z državnimi institucijami, vedno težje breme za podjetja s
posledičnimi negativnimi učinki za njihovo konkurenčnost.
»Pravno administrativne ovire predstavljajo bistveno težje breme MSP, glede na to, da
slednja - za razliko od večjih - praviloma ne razpolagajo s človeškimi in finančnimi
potenciali, s pomočjo katerih bi se lahko učinkovito spopadla s temi ovirami. Hkrati se
uveljavlja tudi spoznanje o družbeni pomembnosti malih podjetij, saj naj bi ta potencialno
zagotavljala največ možnosti za odpiranje delovnih mest in s tem zmanjševala
brezposelnost« (Razbornik, 2003, str. 4).
Že v obdobju prejšnjih slovenskih vlad so nastajale pobude in zaveze k odpravi
administrativnih ovir na področju podjetništva ter poenostavitvi komunikacije podjetnikov
z državo. V skladu s tem je nastala tudi idejna zasnova projekta »Vse na enem mestu VEM«, ki jo je potrdila tudi Komisija Vlade RS za odpravo administrativnih ovir.
V letih 2003 in 2004 ni bilo posebnega organa, ki bi skrbel za koordinacijo na področju
odpravljanja administrativnih ovir. Delno je za koordinacijo skrbelo Ministrstvo za notranje
zadeve. Z ustanovitvijo nove Vlade RS konec leta 2004 pa je bilo ustanovljeno posebno
Ministrstvo za javno upravo, ki je zadolženo tudi za oblikovanje prijazne in učinkovite
javne uprave. Tako je Vlada RS na seji 31. marca 2005 ustanovila Svet za gospodarstvu
prijazno upravo. Namen njegove ustanovitve je predvsem zmanjševanje administrativnih
ovir pri nastanku in poslovanju podjetij. Poslanstvo Sveta bo oblikovati strategije, ki bodo
vodile v zmanjševanje administrativnih bremen za podjetja in zagotavljati večjo
preglednost pogojev poslovanja, pri tem pa bodo najpomembnejše vodilo potrebe
slovenskega gospodarstva.
Projekt e-VEM se je izvajal v več fazah. V prvem delu prve faze se je izvedel najbolj
enostavni postopek - registracija samostojnega podjetnika posameznika ter obvladovanje
in podpora spremembam v zvezi s tem. V drugem delu prve faze, kjer je omogočena tudi
realizacija bolj kompliciranih postopkov, kot so na primer prijava-odjava zaposlenih na
ZZZS, oddaja podatkov na DURS za potrebe postopka vpisa v davčni register,
pridobivanje osnovnih (najbolj pogostih) potrdil, potrebnih za začetek delovanja
samostojnega podjetnika, prijava na GZS (članstvo v zbornici), itd ... V drugi fazi je bila
opravljena širitev projekta na področje ustanavljanja gospodarskih družb (družb z
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omejeno odgovornostjo), pokrivanja postopkov pridobivanja licenc in potrdil za potrebe
omenjenih družb. Sledilo se je konceptu in uporabi informacijskih rešitev, ki so bile
postavljene za potrebe prve faze, zato se je pričakovalo hitrejšo realizacijo na področju
informacijskih rešitev. Poudarek je bil na vsebini in racionalizaciji postopkov. Potrebno je
bilo razširiti strežniško infrastrukturo. Tretja faza projekta je predvidevala realizacijo
specifičnih primerov ter informatizacijo podsistemov, ki nimajo informatiziranih
postopkov, torej tistih področij, ki opravljajo aktivnosti ročno.
Glavni cilj projekta je bila vzpostavitev elektronske podpore postopkom registracije
samostojnega podjetnika, spremljanje izvedbe postopkov, obvladovanje sprememb,
omogočiti izmenjavo podatkov med ustanovami javne uprave ter omogočiti pridobivanje
različnih potrdil in licenc, ki jih izdajajo ustanove javne uprave bodočim samostojnim
podjetnikom. Elektronska podpora mora nuditi celovito podporo uporabnikom spleta in
svetovalcem na lokalnih vstopnih točkah. Vzpostavljen centralni informacijski sistem za
sprejem vlog, vročanje in obveščanje v okviru portala za podjetnike bo uporaben tudi za
naslednje faze projekta, ki se širijo tudi na področje registracije: d.o.o., d.n.o., itd.
Projekt pokriva dva sklopa aktivnosti in odnosov: država-poslovni subjekti (G2B) in
država-država (G2G) (Kričej, 2005, str. 6-10).
Bistvo sistema e-VEM je, da se je razvil iz koncepta elektronskega poslovanja (eposlovanje) zato, da bi uresničeval elektronsko upravo (e-uprava) in tako prinašal
sodobno javno upravo, katere cilj je - tako na državni kot na lokalni ravni - da deluje po
načelu zakonitosti, je usmerjena k uporabniku, je učinkovita, strokovna in politično
nevtralna, njen cilj je nuditi hitre in učinkovite javne storitve. Delovati mora tudi po načelu
ekonomičnosti, saj naj bi zagotavljala čim večjo kakovost ob čim manjši porabi javnih
sredstev. Prilagojena je potrebam demokratične državne ureditve in deluje kot pomemben
dejavnik gospodarskega in ekonomskega razvoja države (Lavtar, 2008, str. 7).
Pri projektu izvedbe sistema e-VEM gre za spodbujanje podjetniškega okolja, kjer se
določeni postopki ustanavljanja podjetij močno poenostavijo in skrajšajo. Gre za to, da
posameznik oziroma uporabnik dobi vse potrebne informacije na enem mestu, saj je
namreč znotraj javne uprave zagotovljena povezanost uradnih evidenc in registrov, kar
uradniku omogoča dostop do informacij, ki so potrebne za izvršitev določenih postopkov
(Batagelj et al., 2008, str. 8).
»Vzpostavitev uporabnega elektronskega sistema kot je e-VEM, prek upravnih spletnih
portalov in vstopnih točk VEM, je ena od poti poenostavitev in odpravljanja
administrativnih ovir. Bistveno vlogo odigra informatizacija javne uprave, ki vzpodbuja
uvedbo elektronskega poslovanja, ki razbremenjuje javno upravo in uporabnike, kar se
nazadnje kaže v večji storilnosti in učinkovitosti ter povečanemu zadovoljstvu med
uporabniki« (Kričej, 2002, str. 11).
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5.2 PORTAL e-VEM ZA GOSPODARSKE DRUŽBE
Sodobnost časa, v katerem živimo, ima značilnost nenehnega in hitrega razvoja na vseh
ravneh družbe. Za preživetje podjetja na trgu so potrebne nekatere bistvene sestavine,
kot so dinamičnost, sposobnost prilagajanja, inovativnost in spremljanje tehnološkega
razvoja. Pri tem mora biti država v pomoč s sodobnimi servisnimi službami. Za
podjetništvo je pomembno, kakšno javno upravo ima država, torej, ali je ta učinkovita,
sodobna ali birokratska, … Pomembno je, da država sledi procesu modernizacije in
prenove znotraj javne uprave ter da sledi globalnim razvojnim usmeritvam. Javna uprava
teži k temu, da bi z uvedbo nove oziroma vedno bolj sodobne informacijske tehnologije
bila čim bliže svojim uporabnikom. Če je temu tako, se država spreminja v servisni aparat,
kar posamezniki občutijo preko možnosti lažjega in hitrejšega dostopa do želenih
informacij.
Vodenje prehoda v na znanju temelječe gospodarstvo je danes ključni izziv za EU.
Uspešen prehod bo zagotovil konkurenčno in dinamično gospodarstvo z več in boljšimi
delovnimi mesti ter višjo ravnjo socialne kohezije.
Ministrstvo za javno upravo je izvedlo projekt e-VEM za gospodarske družbe s tremi
glavnimi cilji:
• omogočiti hitro, enostavno in brezplačno registracijo družb;
• ponuditi možnost opravljanja obveznih postopkov ob ustanovitvi na vstopnih mestih ali
preko spleta;
• ponuditi ostale (najbolj pogoste) storitve za podjetja na vstopnih mestih ali prek

spleta.
5.3 POMEN IN NAMEN PORTALA e-VEM ZA GOSPODARSKE DRUŽBE
Iz programa ukrepov za OAO iz leta 2005, ki ga je sprejela Vlada RS, je razvidno, da se je
tudi na področju podjetništva začela deregulacija. Za obravnavanje ključne tematike moje
naloge je najpomembnejše Poročilo o odpravljenih in preprečenih administrativnih ovirah
v letu 2006, in sicer ukrep št. 2: Razširitev projekta VEM (vse na enem mestu) na družbe
z omejeno odgovornostjo. Osnovni namen tega ukrepa je, da se s portalom e-VEM za
gospodarske družbe (v nadaljevanju e-VEM g.d.) zagotovi ustrezno informacijsko podporo
bodočim in obstoječim gospodarskim družbam, da je mogoč v najkrajšem možnem času
vpis podjetja v sodni register in opravljanje ostalih postopkov na enem mestu. Hkrati
predstavlja podporo delu vstopnim točkam VEM za notarje in sodišča (MJU, 2006).
Cilji tega ukrepa so (MJU, 2006):
• vzpostavitev elektronske registracije gospodarskih družb na daljavo in na vseh
vstopnih točkah VEM,
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•

•
•
•
•
•
•

poenostavitev in pohitritev postopkov registracije za predlagatelje in državne organe,
ki izvajajo posamezne faze registracijskega procesa (skrajšati postopek ustanovitve na
7 dni),
zagotovitev kontrole vnesenih podatkov prek primarnih referenčnih virov in s tem
bistveno skrajšanje časa za pridobitev popolnih vlog za registracijo,
skrajšanje časa od predložitve vloge do registracije (konstituiranja) gospodarskih
družb,
zagotovitev tehničnih pogojev za delo referentom VEM in referentom registrskih
organov,
zamenjava tiskanih dokumentov z elektronskimi,
centralna hramba dokumentov in arhiviranje dokumentov v elektronski obliki,
zagotovitev pogojev za elektronsko pridobivanje soglasij, dovoljenj, licenc, prijavo
delavcev in izvedbo ostalih administrativnih aktivnosti v življenju gospodarske družbe.

Bistvo projekta je bila poenostavitev vpis družbe v sodni register z vsemi storitvami,
povezanimi z vpisom družbe, spremembo obstoječih podatkov družbe, ... Podobno kot v
primeru samostojnih podjetnikov gre za elektronsko registracijo na daljavo (prek spleta)
ali na eni izmed vstopnih točk VEM po vsej Sloveniji. Na vstopnih točkah vlogo izpolni in
odda referent v imenu gospodarske družbe, pri oddaljenem dostopu pa bodo vlogo lahko
oddajale za posamezne postopke upravičene osebe.
Slovenski projekt e-VEM g.d. je zrasel iz projekta e-VEM za samostojne podjetnike
posameznike, čigar zasnova sega v leto 2004, realizacija pa v julij 2005. Na podlagi
izkušenj in pozitivne prakse je bil izdelan kompleksen projekt, poimenovan e-VEM za
gospodarske družbe, ki je začel delovati 1. februarja 2008.
Projekt je nastajal eno leto, stroški za različne zunanje izvajalce pa so dosegli 2,4 milijona
€, od tega je bilo 85 % sredstev zagotovljenih in strukturnih skladov (STA, 2008).
V okviru projekta je sodelovalo 16 institucij ter 6 uradnih registrov in drugih podatkovnih
virov, ki hranijo zahtevane podatke, za izgradnjo sistema je bilo potrebnih 36 človek/let
vložka. Vzpostavilo se je več kot 200 fizičnih točk VEM, pri tem pa je sodelovalo tudi 91
notarjev (MJU, 2008).
E-VEM g.d. je največji integracijski projekt v Sloveniji. Projekt je edinstven v svetu, saj so
vsi postopki, ki jih sistem podpira, izvajani v celoti elektronsko, za registracijo podjetja
vseh pravnoorganizacijskih oblik pa je pri enostavnih postopkih potrebno samo nekaj dni
(Moj mikro, 2009).
Kompleksnost projekta dobro prikazuje slika na naslednji strani. Iz nje so razvidne vse
sodelujoče institucije in njihova povezanost za delovanje e-VEM.
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Slika 6: Povezanost informacijskega sistema e-VEM z ostalimi institucijami
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Copyright (©) 2008 Ministrstvo za javno upravo

Vir: MJU, 2008

V svoji nalogi natančneje opredeljujem družbo z omejeno odgovornostjo, saj je bil za
registracijo ter izvedbo ostalih postopkov vzpostavljen elektronski sistem e-VEM g.d.
Družba z omejeno odgovornostjo je najpogostejša oblika gospodarske družbe, saj jih je
bilo po podatkih iz Poslovnega registra Slovenije na dan 31. 12. 2009 registriranih 55.236.
Zgornja tabela in graf prikazujeta razmerje med registriranimi družbami. Lahko vidimo, da
predstavlja d.o.o. 93 % vseh registriranih družb in je tako takoj za samostojnim
podjetnikom posameznikom najbolj priljubljena pravnoorganizacijska oblika. Navedene
podatke sem povzela v naslednji preglednici s pripadajočim grafom.
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Preglednica 3: Število registriranih družb v Poslovnem registru Slovenije na
dan 31. 12. 2009
Pravnoorganizacijska oblika družbe

Stanje na dan 31. 12. 2009

Družba z omejeno odgovornostjo

55.236

Družba z neomejeno odgovornostjo

2.042

Komanditna družba

913

Delniška družba

958

Komanditna delniška družba

2

SKUPAJ

59.151

Vir: AJPES, 2009
Graf 4: Število registriranih družb v Poslovnem registru Slovenije na dan
31. 12. 2009
Število registriranih družb v Poslovnem registru Slovenije
na dan 31. 12. 2009
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Vir: AJPES, 2009
Graf nazorno prikazuje stopnjo priljubljenosti družbe z omejeno odgovornostjo pred
ostalimi pravnoorganizacijskimi oblikami.
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5.4 SPLOŠNO O GOSPODARSKIH DRUŽBAH
Na področju gospodarskih družb temeljna korporacijska pravila delovanja ureja Zakon o
gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 42/2006 (60/2006 popr.), 26/2007-ZDU-B,
33/2007-ZSreg-B, 67/2007-ZTIF (100/2007 popr.), 10/2008, 68/2008, 23/2009 Odl.US:UI-268/06-35, 42/2009, 65/2009-UPB3,83/2009 Odl. US: U-I165/08-10, Up-1772/08-14,
Up-379/09-8, v nadaljevanju ZGD-1). Ta je eden najpomembnejših zakonov in v praksi
imenovan gospodarska ustava. Je temeljni sistemski zakon na področju prava družb v
Republiki Sloveniji. Določa temeljna pravila ustanovitve in poslovanja gospodarskih družb,
samostojnih podjetnikov posameznikov, povezanih oseb, gospodarskih interesnih
združenj, podružnic tujih podjetij in njihovega statusnega preoblikovanja, kot tudi pravila
za sestavo poslovnih knjig in letnih poročil. Razdeljen je na deset delov, ki predstavljajo
posamezne večje vsebinske sklope, ti pa na večje število poglavij (Glušič in Rus, 2007).
Izhajajoč iz 74. člena Ustave RS (Uradni list RS, št. 33/91-I, 42/97, 66/00, 24/03 in 69/04,
68/06) je gospodarska pobuda svobodna in zakon določa le pogoje za ustanavljanje
gospodarskih organizacij. Z ustavnim terminom gospodarska organizacija razumemo
kakršno koli organizacijsko obliko, v kateri poteka gospodarska dejavnost (Bratina, 2007).
Gospodarska družba je v 1. odst. 3. člena ZGD-1 opredeljena kot pravna oseba, ki na trgu
samostojno opravlja pridobitno dejavnost kot svojo izključno dejavnost. Pravno naravo
pridobitne dejavnosti pa ima vsaka tista dejavnost, ki se opravlja na trgu zaradi
pridobivanja dobička. Gospodarsko družbo lahko ustanovijo domače in tuje fizične ali
pravne osebe. Lastnost pravne osebe pa si naše gospodarske družbe pridobijo z vpisom v
sodni register (Puharič, 2006, str. 66).
Posameznik se mora na začetku svoje podjetniške poti najprej odločiti, kakšno podjetje
želi ustanoviti, oziroma, kam bo vložil svoja finančna sredstva, sposobnosti in znanja.
Izbrati mora tako organizacijsko obliko, ki mu bo določala zakonska pravila ter prednosti
in priložnosti pri poslovanju. Pravnoorganizacijske oblike gospodarskih družb, za katere se
posameznik odloči, se delijo na osebne in kapitalske.
ZGD-1 omogoča posameznim subjektom, ki želijo na trgu opravljati pridobitno dejavnost,
izbiro med več oblikami družb, na primer: družba z neomejeno odgovornostjo, delniška
družba ali družba z omejeno odgovornostjo. Število oblik družb je omejeno, saj se je
možno organizirati samo v eni izmed oblik, ki jih določno našteva ZGD-1. Te oblike so:
• osebne družbe: družba z neomejeno odgovornostjo, komanditna družba in tiha
družba, ali
• kapitalske družbe: družba z neomejeno odgovornostjo, delniška družba,
komanditna delniška družba in evropska delniška družba.
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Slika 7: Delitev gospodarskih družb
GOSPODARSKE DRUŽBE

OSEBNE DRUŽBE

Družba z
neomejeno
odgovornostjo
(d.n.o.)

Povezane
družbe

Kapitalska
družba

KAPITALSKE DRUŽBE

Tiha družba

Gospodarsko
interesno
združenje

Delniška
družba

Evropsko
gospodarsko
interesno
združenje

Komanditna
delniška
družba

Evropska
delniška
družba

Družba z
omejeno
odgovornostjo
(d.o.o.)

Eno osebna
d.o.o.

Vir: po Puharič, 2006, str. 68
Osebne družbe temeljijo na enakopravnosti in osebni povezanosti družbenikov, to pomeni,
da posamezen družbenik ne more delovati mimo volje ostalih družbenikov. Njihova
ureditev je zakonsko predpisana. Z izjemo tihe družbe so to pravne osebe, ki za
obveznosti odgovarjajo z vsem svojim premoženjem, subsidiarno pa odgovarja tudi vsaj
en osebno odgovoren družbenik. Za osebne družbe je značilno, da se vanje vključuje
manjše število oseb. Obstoj družbe je načelno odvisen od pripadnosti članov interesom
družbe. Vsi družbeniki imajo pravico do upravljanja. Vložka ni mogoče prenesti na
drugega brez soglasja družbenika.
Kapitalske družbe za razliko od osebnih ne temeljijo toliko na medsebojni povezanosti in
zaupanju družbenikov, pač pa je njihovo bistvo združenje kapitala za doseganje
podjetniških ciljev. Kapitalske družbe so pravne osebe in na tej podlagi prevzemajo
obveznosti, pravice in odgovornosti neodvisno od članov, ki so združili kapital v družbo
(Puharič, 2004).
V kapitalskih družbah so družbeniki pomembni le glede na kapitalsko kvoto, ki so jo vnesli.
Kapitalska družba je lastnik premoženja, družba je dolžna svojim upnikom, družbeniki
osebno ne jamčijo. Družbo vodijo poslovni organi, v njih so lahko tretje osebe, ki niso
družbeniki. Člani organov so fizične osebe. Omogoča združevanje številnih oseb. V
primeru kapitalskih družb velja eno temeljnih korporacijskih načel, načelo ločenosti
premoženja družbe kot popolnoma samostojne pravne osebe in premoženja družbenikov.
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V kapitalskih družbah namreč subsidiarno odgovornost družbenikov nadomešča institut
osnovnega kapitala, ki ga s svojimi vložki zagotovijo družbeniki. Družbeniki z vlaganjem
svojega premoženja v družbo sprejemajo riziko tako donosa kot morebitnih izgub
vloženega premoženja.
Kot ustanovitelj družbe lahko nastopa vsaka fizična ali pravna oseba, če zakon ne določa
drugače. ZGD-1 pri ustanavljanju družb ne razlikuje med domačimi in tujimi osebami, iz
česar je mogoče sklepati, da lahko gospodarsko družbo prosto ustanavljajo tako domače
kot tuje fizične in pravne osebe. Na tem mestu pa je potrebno opozoriti še na pojem
tujega podjetja, ki ga ZGD-1 opisuje kot fizično ali pravno osebo, ki opravlja pridobitno
dejavnost in ima prebivališče ali sedež zunaj Republike Slovenije v državi članici Evropske
skupnosti ali pa v državi, ki ni članica Evropske skupnosti.
Družba je pravna oseba. Lastnost pravne osebe pridobi z vpisom v sodni register (v
nadaljevanju: register). Vpis v register urejata Zakon o sodnem registru (Uradni list RS, št.
54/07 – ZSReg-UPB2) in Uredba o vpisu družb in drugih pravnih oseb v sodni register
(Uradni list RS, št. 43/07). Kot pravna oseba lahko družba pridobiva pravice in obveznosti
ter nastopa v pravnem prometu. Tako je lahko lastnik premičnin in nepremičnin, lahko
pridobiva pravice in prevzema obveznosti ter toži in je tožena.
5.4.1 Družba z omejeno odgovornostjo
Družba z omejeno odgovornostjo (v nadaljevanju d.o.o.) je najpogostejša in
najpomembnejša statusna oblika gospodarske družbe v Sloveniji. Iz javno dostopnih
podatkov na spletnih straneh Agencije Republike Slovenije za javnopravne evidence in
storitve (v nadaljevanju AJPES) je razvidno, da je bilo na dan 31. 12. 2009 v Sloveniji od
vseh registriranih družb približno 90 % takšnih s statusno obliko d.o.o. Ta zanimiv
podatek kaže na pomembnost in občutljivost obravnavanja d.o.o. V ZGD-1 je d.o.o.
urejena v sedmem poglavju tretjega dela, in sicer v členih od 471. do 526.
D.o.o. je združek osebne udeležbe in osebnega udejanjenja podjetniških zamisli s
kapitalsko organizacijo zadevne gospodarske družbe.
Izkazala se je kot zelo ustrezna oblika za tiste družbe, ki po številu družbenikov, notranji
organizaciji družbe in velikosti kapitala niso primerne za ustanovitev delniške družbe
(Puharič, 2006, str. 89).
V primerjavi z osebnimi družbami in delniškimi družbami je bila s svetovnega vidika prvič
urejena leta 1892 v Nemčiji, ker je bila potrebna nova pravnoorganizacijska oblika, ki naj
bi bila uvrščena med osebno in delniško družbo oziroma komanditno delniško družbo. Na
potrebe po oblikovanju nov pravnoorganizacijske oblike so najprej opozorili
gospodarstveniki kot odziv na nove gospodarske izzive. Bilo je treba oblikovati tako
različico kapitalske družbe, katere ustanovitev in upravljanje bi bila čim bolj enostavna.
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Ustanovitveni kapital naj bi bil nižji kot pri delniški družbi, družbeniki pa brez obveznosti
za obveznosti družbe.
D.o.o. je kapitalska družba, ki pridobi lastnost pravne osebe z vpisom v register in katere
osnovni kapital sestavljajo osnovni vložki družbenikov. Na podlagi osnovnega vložka in
sorazmerno z njegovo vrednostjo v osnovnem kapitalu pridobi družbenik svoj poslovni
delež, ki je izražen v odstotkih. Družbenik lahko pridobi ob ustanovitvi le en osnovni
vložek in ima le en poslovni delež. Ker je d.o.o. kapitalska družba, zanjo velja pravilo, da
družbeniki za obveznosti družbe ne odgovarjajo.
D.o.o. lahko ustanovi vsaka fizična ali pravna oseba, pri čemer ima družba lahko največ
50 družbenikov. Izjemoma pa je družbenikov lahko tudi več kot 50, vendar pa je v tem
primeru potrebno dovoljenje ministra, pristojnega za gospodarstvo. Pri izdaji dovoljenja je
ministru prepuščena presoja, ali obstajajo razlogi za izdajo takega dovoljenja ali ne, saj
zakon ne določa posebnih kriterijev, katere bi moral pri podelitvi takšnega dovoljenja
minister upoštevati.
D.o.o. se ustanovi z družbeno pogodbo, za katero veljajo pred vpisom družbe v register
pravila civilnega prava, po vpisu pa pravila korporacijskega prava. Družbena pogodba je
konstitutivni akt za ustanovitev d.o.o. in je lahko sklenjena:
• v obliki notarskega zapisa ali
• na posebnem obrazcu, v fizični ali elektronski obliki, kar se lahko opravi na eni izmed
točk „Vse na Enem Mestu“ali točka VEM preko portala EVM za gospodarske družbe.
Družbeno pogodbo podpišejo vsi družbeniki. Družbeno pogodbo na obrazcu v fizični
obliki družbeniki podpišejo pred uslužbencem organa, ki opravlja naloge točke VEM.
Notarski zapis je javna listina, ki jo v skladu z Zakonom o notariatu (Uradni list RS,
št.13/1994, 48/1994, 82/1994, 41/1995 Odl.US: U-I-344/94-19, 1/1999 Odl.US: U-I125/95, 83/2001-OZ, 33/2007, 23/2005-UPB1, 98/2005, 4/2006-UPB2, 17/2006-ZIZ-C,
115/2006, 2/2007-UPB3, -ZSReg-B, 45/2008 ) sestavi notar in je bila do sprejetja ZGD-1 v
letu 2006 edina možna oblika sklenitve družbene pogodbe. Izjema je primer, ko d.o.o.
ustanovi en družbenik, saj ta sprejme akt o ustanovitvi, za katerega ni potrebno, da je v
obliki notarskega zapisa.
Posebni obrazec družbene pogodbe in akta o ustanovitvi je predpisan s Pravilnikom o
posebnem obrazcu družbene pogodbe in akta o ustanovitvi družbe (Uradni list RS, št.
21/07) z dne 9. 3. 2007. Obrazec vsebuje vse bistvene sestavine, ki jih mora vsebovati
vsaka družbena pogodba ali akt o ustanovitvi, med drugim tudi:
• navedbo imena in priimka ter prebivališča ali firme in sedeža vsakega družbenika;
• firmo, sedež in dejavnost družbe;
• navedbo zneska osnovnega kapitala in vsakega osnovnega vložka posebej,
navedbo družbenika za vsak osnovni vložek in njegov poslovni delež.
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Oblika vnaprej predpisanega obrazca družbene pogodbe že po svoji naravi predvideva, da
družbeniki ne morejo ničesar dodajati, temveč morajo izpolniti le obvezne rubrike. Če
želijo družbeniki medsebojna razmerja z družbeno pogodbo urediti širše kot jim to
omogoča obrazec, morajo družbeno pogodbo skleniti v obliki notarskega zapisa.
Minimalni osnovni kapital d.o.o. je 7.500 €, vrednost osnovnih vložkov družbenikov pa ne
sme biti manjša od 50 €. Osnovni kapital je lahko zagotovljen v celoti s stvarnimi vložki ali
stvarnim prevzemom, v celoti v denarju ali kot kombinacija obojega.
Pred prijavo družbe za vpis v register morajo družbeniki zagotoviti vsaj ¾ osnovnega
vložka, vrednost vseh zagotovljenih vložkov pa mora znašati vsaj 7.500 €. To pomeni, da
mora biti znesek zakonsko predpisanega minimalnega osnovnega kapitala v celoti vplačan
že pred vpisom družbe v register. Pred prijavo za vpis v register morajo biti v celoti
izročeni tudi stvarni vložki. Če vrednost stvarnega vložka ne doseže vrednosti prevzetega
osnovnega vložka, mora družbenik razliko plačati v denarju. Kot stvarni vložek se lahko
zagotovi premičnine in nepremičnine, pravice in podjetje ali del podjetja. Za stvarni vložek
se šteje tudi plačilo za premoženjske predmete, ki jih je družba prevzela in jih prišteje
družbenikovemu vložku.
5.4.1.1 Posebnosti družbe z enim družbenikom
O družbi z enim družbenikom govorimo v primeru, da družbo ustanovi ena sama (fizična
ali pravna) oseba, ki sprejme akt o ustanovitvi družbe. Akt o ustanovitvi družbe v družbi z
enim družbenikom nadomešča pojem družbene pogodbe v t.i. več osebni družbi z
omejeno odgovornostjo, pri čemer je razlika v tem, da prvega sprejeme ena sama oseba,
drugega pa več družbenikov skupaj.
Akt o ustanovitvi družbe mora prav tako kot družbena pogodba vsebovati vse bistvene
sestavine, ki jih določa zakon: osnovni kapital, ki je v primeru družbe z enim družbenikom
enak osnovnemu vložku tega družbenika (100 % delež), firmo družbe, dejavnosti družbe,
identifikacijske podatke o družbeniku).
Posameznik se odloči za ustanovitev d.o.o. z enim družbenikom, ker vidi v tem prednost
pred drugimi oblikami, npr. samostojnim podjetnikom. Od samostojnega podjetnika se
razlikuje po tem, da gre za družbo z lastnostjo pravne osebe in da družbenik ne odgovarja
za obveznosti te posebne različice kapitalske družbe (Puharič, 2006, str. 96).
Od običajnih družb, v katerih je v igri več družbenikov, se eno osebna družba razlikuje po
tem, da predstavlja njen osnovni kapital en sam vložek. Edini ustanovitelj mora zagotoviti
družbeni osnovni kapitala višini 7.500 €.
Družba z enim družbenikom nima skupščine, ampak sprejema odločitve, ki so pri d.o.o. v
pristojnosti skupščine, ustanovitelj sam. Odločitve pa mora vpisovati v knjigo sklepov.
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Ne glede na to, da skupščine v družbi z enim družbenikom ni, oziroma, da jo predstavlja
ustanovitelj, mora imeti družba z enim družbenikom tudi poslovodjo (direktorja), ki je v
d.o.o. obvezen organ. V praksi je zelo pogosto, da je ustanovitelj oziroma edini družbenik
hkrati tudi poslovodja družbe, vendar to ni obvezno. Edini družbenik lahko za poslovodjo
imenuje kogarkoli, le sklep o imenovanju mora vpisati v knjigo sklepov. Pri tem pa je za
osebo, ki jo želi ustanovitelj imenovati, potrebno upoštevati omejitve, ki jih za imenovanje
določa zakon.
Družba z enim družbenikom (pogovorno tudi eno osebna d.o.o.) je med družbami z
omejeno odgovornostjo zelo pogosta, saj predstavlja poleg samostojnih podjetnikov
posameznikov zelo pomembno statusno obliko tudi z vidika razvoja podjetništva.
»Enotno pravno ureditev vprašanja d.o.o. z enim družbenikom je EU uredila s sprejetjem
Direktive št. 12 leta 1989. Večina držav pred sprejetjem direktive ni dopuščala
ustanavljanja družb z enim družbenikom. V Sloveniji je bila dvanajsta direktiva prvič
objavljena v OJ, št. L395/40, 30. decembra 1989, zakonodaja družb pa je bila prilagojena
omenjeni direktive iz leta 1994, OJL 001, 3. januarja 1994« (Metlika, 2006, str. 4).

5.5 VSTOPNA TOČKA VSE NA ENEM MESTU
Z vzpostavitvijo sistema e-VEM so pomembno vlogo pridobile t.i. vstopne točke vse na
enem mestu (v nadaljevanju točke VEM). To so mesta, prek katerih stranke vlagajo vloge
za registracijo (ustanovitev, vpis sprememb, izbris) gospodarskih družb in drugih
subjektov, vpise v sodni register ter njihovih delov ter vloge za registracijo samostojnih
podjetnikov in njihovih delov.
Najpomembnejša naloga točk VEM je svetovanje in nudenje pomoči podjetniku pri
izpolnjevanju prijave za vpis v poslovni register in posredovanju podatkov drugim
institucijam. Podjetnik običajno potrebuje podrobnejše informacije v zvezi z dejavnostmi,
ki jih želi opravljati, v zvezi z morebitnimi dovoljenji za opravljanje teh dejavnosti in
drugimi pogoji, ki jih mora izpolniti za začetek poslovanja. Referenti e-VEM morajo zaradi
posredovanja hitrih, pravilnih in uporabnih informacij poznati predpise, ki urejajo ta
področja, predvsem pa morajo poznati možnosti, ki jim jih v zvezi s tem ponuja spletni
portal e-VEM s svojimi povezavami na druga ustrezna spletna mesta. Zato imajo referenti
pomembno vlogo pri izpolnjevanju prijave za vpis podatkov v poslovni register, skrbijo za
pravilnost in popolnost podatkov na prijavi ter priloženih dokumentov. Točka e-VEM torej
v imenu podjetnika posreduje prijavo registrskemu organu v elektronski obliki, hkrati pa
poskrbi za arhiviranje izvorne papirne dokumentacije, ki je podlaga za vpis.
Na točki VEM se samostojnim podjetnikom in družbenikom pripravi predlog za vpis v
register in pomaga izdelati listine, ki jih je treba priložiti predlogu. Predlog z vsemi
prilogami se nato v elektronski obliki v imenu podjetnika ali družbenikov posreduje v
sistem e-VEM. Točka VEM družbenikom pripravi ali pomaga pripraviti vse listine, ki jih
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treba predložiti predlogu za vpis ustanovitve družbe v register, in ta predlog v imenu
družbenikov tudi vloži.
Ker je namen poslovnih postopkov vlaganja predlogov prek točk VEM, ta, da bodo
predlogi popolni, aplikacija podpira tudi avtomatično izdelavo vseh listin, ki jih je treba
priložiti predlogu za vpis.
Vse točke VEM so pooblaščene ponuditi pri ustanovitvi podjetnika ali gospodarske družbe
enake storitve. Točke VEM vse storitve, za katere so pooblaščene, opravljajo brezplačno.
Namen točke VEM je podjetnikom omogočiti, da na enem mestu in hkrati uredijo vse
formalnosti, potrebne za ustanovitev družbe z omejeno odgovornostjo. Vstopne točke se v
sistemu e-VEM pojavljajo v dvojni vlogi, saj so prva »informativna točka« za podjetnika in
hkrati posredniki podatkov in dokumentov med podjetnikom in registrskim organom ter
drugimi sodelujočimi institucijami (DURS, ZZZS, ...). Vstopne točke hranijo tudi vso
prejeto izvorno papirno dokumentacijo v postopkih registracije in vpisa podatkov o
podjetnikih v poslovni register. Točka VEM je tako vnesla popolnoma nov pogled in
dejansko uresničitev načel približevanja javne uprave uporabniku oziroma večanja
zadovoljstva uporabnikov. Njen obstoj uresničuje koncept servisne in svetovalne funkcije.
Bistvo je torej, da obstaja zaradi uporabnika.
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o sodnem registru ZSReg (Uradni list RS,
13/1994, 91/2005, 114/2005-UPB142/2006-ZGD-1, 60/2006-popr, 330/07, 54/07-UPB2,
65/2008 in 49/2009) v 1.č. členu določa, da lahko položaj točke VEM pridobi:
• upravna enota,
• davčni urad,
• izpostava Agencije za javnopravne evidence in storitve Republike Slovenije (AJPES),
• organizacijska enota gospodarske zbornice (GZS),
• obrtne ali druge zbornice (OZS) in
• oseba javnega ali zasebnega prava, ki je določena za izvajalca nalog za oblikovanje in
razvoj podjetniškega okolja v skladu z zakonom, ki ureja podporno okolje za
podjetništvo.
Sprejet je bil tudi Pravilnik o točkah VEM (Uradni list RS, št. 17/2009), ki določa
kadrovske, organizacijske in tehnične pogoje, ki jih morajo izpolnjevati točke VEM – vse
na enem mestu za pridobitev dovoljenja za opravljanje postopkov VEM.
Vloge za ustanovitev eno osebne družbe z omejeno odgovornostjo in vse vloge za
registracijo samostojnih podjetnikov pa lahko stranke oddajo tudi od doma prek
oddaljenega dostopa po internetu.
Med vstopnimi točkami VEM imajo poseben položaj notarji, ki so pooblaščeni za
sprejemanje vseh vrst vlog za gospodarske družbe in druge subjekte vpisa v sodni
register, medtem ko so ostale vstopne točke VEM pooblaščene le za sprejemanje
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določenih vlog za registracijo gospodarskih družb in njihovih delov, za sprejemanje vseh
vrst vlog za poslovne enote ter za sprejemanje vseh vrst vlog za samostojne podjetnike.
5.5.1 Razmejitev med notarji kot vstopnimi točkami VEM in točko VEM
Referenti VEM in notarji so praviloma edine uradne osebe, ki so v postopku registracije
gospodarskih družb v osebnem stiku s stranko. Skupaj s stranko pripravijo predlog za
vpis, akt o ustanovitvi ali družbeno pogosto ter ostale dokumente, ki so potrebni za vpis
gospodarske družbe v Poslovni register Slovenije in sodni register.
Razmejitev med notarji kot vstopnimi točkami in e-VEM vstopnimi točkami je v tem, da
slednje opravljajo postopke za samostojne podjetnike, postopke za t.i. enostavno
ustanovitev družbe z omejeno odgovornostjo (družbo, ki je ustanovljena na obrazcu,
predpisanem 474. členu ZGD-1, ki vsebuje le nujne obvezne sestavine družbene pogodbe
ter je osnovni kapital v celoti zagotovljen v denarju, vsi osnovni vložki pa vplačani pred
ustanovitvijo) ter postopke v zvezi z enostavno spremembo družbene pogodbe (pogodbe,
ki je sklenjena na predpisanem obrazcu oziroma vpis spremembe sedeža ali firme na
podlagi tako spremenjene družbene pogodbe) (Info.src.si, 2008).
V vseh drugih primerih, ko je osnovni kapital oziroma njegov del zagotovljen kot stvarni
vložek (nepremičnina, premičnina, podjetje ali del podjetja), ali če je osnovni kapital višji
od najnižjega zneska osnovnega kapitala, predpisanega z zakonom oziroma se denarni
vložki v celoti ne izplačajo oziroma ne izročijo pred vložitvijo predloga za vpis, pa tudi če
družbeniki želijo s pogodbo določena vprašanja urediti drugače kot določa zakon, ali
dodatno urediti medsebojna razmerja pri upravljanju in vodenju družbe, se mora
družbena pogodba skleniti v obliki notarskega zapisa. V tem primeru je vstopna točka
notar.
Prav tako pa mora v primeru, da je družbena pogodba sklenjena v notarskem zapisu, vse
spremembe pri družbah z omejeno odgovornostjo opraviti notar. Ob enem je notar
obvezna vstopna točka. To pomeni, da je on tisti, ki vlaga predlog za vpis v sodni register
v elektronski obliki oziroma uporablja portal e-VEM. Je vstopna točka za vložitev
nekaterih, v Zakonu o sodnem registru izrecno naštetih, predlogov. To so vsi predlogi pri
delniških družbah, predlogi za ustanovitev družb z neomejeno odgovornostjo ali
komanditnih družb ter vsi predlogi pri podružnicah ali podružnicah tujih podjetij. Notar je
lahko tudi obvezna vstopna točka za vlaganje predlogov za vpis ustanovitev ali sprememb
pri vseh drugih gospodarskih subjektih, ki niso izrecno v zakonu navedeni. Če stranka tako
želi, pa lahko notar opravlja tudi postopke za t.i. enostavne družbe z omejeno
odgovornostjo, ki jih sicer opravljajo vstopne točke, vendar so v tem primeru te storitve
plačljive.
Ustanovitev družbe z omejeno odgovornostjo (d.o.o.) torej lahko izvedemo na točki VEM,
če gre za enostavno d.o.o., v vseh drugih primerih pa ustanovitev družbe izvedemo pri
notarju.
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Na točki VEM je tako mogoče vložiti predlog za vpis ustanovitve enostavne d.o.o., če so
izpolnjene te predpostavke (po MJU, 2008b):
• vložki se vplačajo samo v denarju (z nakazilom na bančni račun), celoten znesek
vložkov (najmanj 7.500 €) se plača pred vložitvijo predloga,
• družbena pogodba ali akt o ustanovitvi se sklene na obrazcu VEM, v katerem vsebine
ni mogoče spreminjati (listina se avtomatsko generira iz sistema e-VEM, prav tako vse
ostale obvezne priloge k predlogu za ustanovitev d.o.o.), in
• pri eno-osebni d.o.o.: družbenik želi voditi elektronsko knjigo sklepov.
Pri notarju je treba opraviti postopke v zvezi z ustanovitvijo v naslednjih primerih (po
MJU, 2008b):
• glede vložkov: če nameravajo družbeniki vložiti:
o stvarne vložke (na primer stroje, nepremičnine, opremo) ali
o denarne vložke v skupnem znesku, ki presega 7.500 € tako, da bo del denarnih
vložkov vplačan po vpisu ustanovitve v sodni register.
• glede vsebine pogodbe ali akta (tudi, če nameravajo vložiti samo denarne vložke, ki se
v celoti vplačajo pred vložitvijo predloga), če želijo družbeno pogodbo ali akt o
ustanovitvi skleniti v obliki notarskega zapisa.
• glede oblike knjige sklepov (pri eno osebni d.o.o.): družbenik želi voditi pisno knjigo
sklepov, če nameravajo ustanoviti družbo, ki ni organizirana kot d.o.o. (na primer
družbo z neomejeno odgovornostjo, komanditno družbo ali delniško družbo).
• če nameravajo ustanoviti družbo, ki ni organizirana kot d.o.o. (na primer družbo z
neomejeno odgovornostjo, komanditno družbo ali delniško družbo).

5.6 SPREMEMBE ZAKONODAJE ZARADI VZPOSTAVITVE PORTALA e-VEM
ZA GOSPODARSKE DRUŽBE
Za uvedbo portala e VEM g.d. so bile potrebne spremembe zakonodaje predvsem zaradi
uvajanja elektronskega poslovanja. Izkušnje pri uporabi novih informacijskih rešitev so
pokazale, da je zaradi ustrezne informacijske integracije, ki omogoča učinkovitejšo in
strankam prijaznejšo izvedbo postopkov, treba celovito urediti pravna razmerja v zvezi s
tem, kar je tudi razlog za sprejetje nove oziroma spremenjene zakonodaje (po
Poročevalec DZ, 2008).
Pri pregledu zakonodaje so trije temeljni mejniki, ki so skozi čas spreminjali podjetniško
okolje - ustanovitev in poslovanje podjetnika (po Potočnik, 2006, str. 56):
• Zakon o podjetjih iz leta 1988,
• Zakon o gospodarskih družbah iz leta 1993 in
• Program za odpravo administrativnih ovir - antibirokratski program iz leta 2001, ko je
bil sprejet Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o gospodarskih družbah
(Uradni list RS, št. 45/2001-ZGD-F).
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Na področju podjetništva sem bistveno zakonodajo strnila v sliko na naslednji strani. Tako
lahko vidimo mejnike zakonodaje, ki se je do danes spreminjala in tako tudi omogočila
uvedbo portala e-VEM g.d.
5.6.1 Temelji podjetniške zakonodaje
Slika 8: Podjetniška zakonodaja in njene spremembe
Zakon o podjetjih

Zakon o razvoju
malega gospodarstva

Zakon o gospodarskih
družbah

Obrtni zakon

Antibirokratski
program (OAO)

Spremembe Zakona o
gospodarskih družbah

1988

1991

1993

1994
Vir: lasten
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2001

2006

Zakon o podjetjih (Uradni list RS, 77/1988) je leta 1988 sprejel jugoslovanski parlament
in tako uzakonil ustanovitev podjetij z zasebnim kapitalom ter tako omogočil hitrejši razvoj
podjetništva (Potočnik, 2006, 57).
»Potočnik (2006, str. 57) pravi, »pred tem je bila zasebna iniciativa v socialistični družbeni
ureditvi ideološka in je bila dovoljena samo v obliki obrtnih delavnic« ter da »na podlagi
tega zakona je bilo v Sloveniji ustanovljeno veliko število zasebnih podjetij, ustanovitveni
kapital, predpisan za ustanovitev d.o.o., je bil nizek, registracija pa enostavna in poceni,
tako da je lahko vsak z malo truda uredil potrebno dokumentacijo ter registriral podjetje«.
Leta 1988 je bil v Sloveniji sprejet tudi Obrtni zakon (Uradni list SRS, št. 35/88), ki je
obrtnikom dovolil opravljanje skoraj vseh dejavnosti z izjemo zakonsko prepovedanih.
Predmetni zakon je dovoljeval t.i. opravljanje dejavnosti kot postranski poklic. Šlo je za
razvoj popoldanske obrti, za katero pa so morali zaposleni pridobiti soglasje delodajalca
(po Potočnik, 2006, str. 56).
Na razvoj novega pravnega reda na področju podjetništva je vplivala tudi nova Ustava RS
iz leta 1991 (Uradni list RS, št. 22/1991-I). 74. člen Ustave RS določa, da je gospodarska
pobuda svobodna. Pogoje za ustanavljanje gospodarskih organizacij določa zakon. Ustava
zagotavlja svobodno gospodarsko pobudo, z zakonom pa se določijo pogoji za
ustanavljanje gospodarskih organizacij.
V novi Vladi RS je bilo oblikovano posebno Ministrstvo za malo gospodarstvo in že
septembra 1991 je bil sprejet Zakon o razvoju malega gospodarstva, ki je določal, kakšno
podjetje se lahko uvršča v malo gospodarstvo. Zakon je prav tako določal, da se v
republiškem proračunu zagotavljajo sredstva za pospeševanje razvoja in ustanavljanje
enot malega gospodarstva.
Zakon o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 30/1993) iz leta 1993 je predvsem
posledica sprememb družbeno-politične ureditve ter prehoda na tržno gospodarstvo in
zasebno lastnino. S sprejetjem ZGD, ki je začel veljati 1993, je bila na voljo sodobna
zakonodaja za status pravnih subjektov, ki se ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo. Zakon
je uvedel veliko novosti. Da bi se povečala ekonomska varnost in zaupanje v poslovanje z
enotami malega gospodarstva, je zakon zaostril pogoje za ustanavljanje in poslovanje
gospodarskih družb. Uvedel je status samostojnega podjetnika in enotno zakonsko
statusno zakonodajo, da se vse gospodarske subjekte registrira pri Republiški upravi za
javne prihodke (RUJP), določil večji znesek ustanovitvenega kapitala za d.o.o. ter uvedel
nove oblike osebnih družb, kot sta d.n.o. in tiha družba (Potočnik, 2006, str. 59).
Šesti odstavek 4. člena ZGD je določil, da družba ne sme začeti opravljati dejavnosti,
preden ni vpisana v sodni register in preden ne izpolni z zakonom določenih pogojev za
opravljanje dejavnosti, to pa ugotovi pristojen organ.
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Leta 1994 je bil sprejet novi Obrtni zakon (Uradni list RS, št. 50/1994), ki je določil obrt
kot način opravljanja dejavnosti. Pred tem je bila obrt opredeljena kot
pravnoorganizacijska oblika. Tako je postala opredelitev obrti in obrti podobnih dejavnosti
dokaj zapletena. Zakon je uvedel listo A obrtnih dejavnosti ter listo B obrti podobnih
dejavnosti, dejavnosti domače in umetne obrti.
Pri uveljavitvi novega Obrtnega zakona je moral s.p., ki je želel opravljati obrtno ali obrti
podobno dejavnost, če je želel poslovati v skladu z veljavno zakonodajo, urediti naslednje:
• odločbo o izpolnjevanju z zakonom predpisane pogoje (po 1. januarju 1995 pristojne
upravne enote, prej pa občinski upravni organ),
• obrtno dovoljenje pri obrtni zbornici,
• priglasitev dejavnosti pri pristojni PUR oziroma davčni upravi.
»Pri gospodarskih družbah je bil vrstni red obrnjen. Najprej je bila potrebna registracija
družbe na registrskem sodišču, ki sta ji sledila odločba o izpolnjevanju pogojev in obrtno
dovoljenje« (Potočnik, 2006).
Po letu 1994 je za podjetniško zakonodajo značilna poplava novih zakonov in
podzakonskih aktov, ki so določali pogoje za opravljanje posamezne dejavnosti. Poleg
tega je bila po vzoru Obrtnega zakona za izdajo dovoljenj, licenc in podobnih listin
določena pristojnost različnih zbornic, ministrstev in drugih organov. Za obdobje med leti
1993 in 2001 je za področje podjetniške zakonodaje značilen trend rasti števila predpisov
in števila pristojnih organov, torej zbornic, ministrstev in organov v sestavi.
Leta 2000 je bila sprejeta Evropska listina o malih podjetjih (ang. European Charter for
small
enterprises), s katero so predsedniki držav in vlad EU potrdili pomembnost majhnih
podjetij.
Listina definira deset prednostnih področij aktivnosti držav članic in Komisije za izboljšanje
okolja za mala podjetja. Za pospešeno odpravljanje oziroma popravljanje nekaterih
ponesrečenih rešitev v predpisih in praksi, ki povzročajo zapletene in dolgotrajne upravne
postopke, je Vlada aprila 2001 ustanovila posebno medresorsko Komisijo za odpravo
administrativnih ovir. Ta je maja istega leta pripravila Akcijski načrt za odpravo
administrativnih ovir, bolj znan kot Antibirokratski program.
Prva sprememba v smeri poenostavitve zakonodaje se je zgodila junija 2001 s
spremembo 6. odstavka 4. člena ZGD (Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o
gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 45/2001-ZGD-F), ko je bila odpravljena
pristojnost upravnih enot za izdajanje odločb o izpolnjevanju pogojev za vse dejavnosti
razen gostinstvo. Po spremembi ZGD morajo družbe in samostojni podjetniki še vedno
izpolnjevati vse z zakoni predpisane pogoje. Dokazila oziroma odločbe, dovoljenja, licence,
da izpolnjujejo te pogoje, pa si morajo pridobiti le, kadar je to predpisano v zakonu, ki
ureja opravljanje te dejavnosti.
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»Ker se s spremembo ZGD niso spremenili tudi predpisi, ki so določali splošne in posebne
pogoje za opravljanje dejavnosti, ta sprememba ni prinesla bistvenih izboljšav« (Potočnik,
2006, str. 62).
Slika 9: Sprememba zakonodaje za e-VEM g.d.

Portal e-VEM za
gospodarske družbe
SPREMEMBE
ZAKONODAJE

NOVA ZAKONODAJA

Zakon o
Gospodarskih družbah

Pravilnik o vstopnih
točkah VEM

Zakon o sodnem registru

Pravilnik o posebnem obrazcu
družbene pogodbe in akta o
ustanovitvi družbe

Zakon o poslovnem
registru Slovenije
Zakon o sodnih taksah

Zakon o davčni službi

Vir: lasten
Uvedbo e-VEM za gospodarske družbe zaradi izboljšanje podjetniškega okolja je prinesla
spremembe področne regulacije in sicer Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1), Zakona
o sodnem registru (ZSReg-UPB2), Zakona o poslovnem registru (ZPRS-1), in Zakona o
davčni službi (ZDS-1-UPB2).
Do prve pomembne spremembe je prišlo z Zakonom o gospodarskih družbah (Uradni list
RS, št. 39/2004, ZGD-H), ko je stopila v veljavo določba, s katero se je uzakonil prenos
pristojnosti vodenja vpisnika samostojnega podjetnika posameznika z Davčne uprave
Republike Slovenije na AJPES. S tem je postal Poslovni register Slovenije primarni register
za to vrsto subjektov. Ker je s 1. januarjem 2005 stopila v veljavo tudi novela Zakona o
splošnem upravnem postopku (Uradni lis RS, št. 73/2004, ZUP-C), ki omogoča izmenjavo
podatkov preko informacijskega sistema za sprejem vlog, vročanje in obveščanje, so bili
vzpostavljeni vsi pogoji za hiter in neoviran razvoj elektronske podpore registracije
samostojnega podjetnika in tudi vzpostavitvi vstopnih točk za registracijo v praksi. Nato
pa je Zakon o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 119/2005, ZUP-D)
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prinesel še dodatni odstavek 64. člena, in sicer, da se vloge lahko vložijo tudi pri organih,
ki opravljajo naloge enotnih vstopnih točk. Organi, ki opravljajo naloge enotnih vstopnih
točk, morajo vloge nemudoma v fizični obliki ali po elektronski poti, podpisane z varnim
elektronskim podpisom organa, posredovati pristojnim organom. Organ mora s takšno
vlogo postopati enako kot z vlogo, ki jo dobi po elektronski poti neposredno od stranke.
Za uvedbo portala e-VEM g.d. je najpomembnejša prva sprememba navedenega zakona
po trinajstih letih. Zakon o gospodarskih družbah (Uradni list RS št. 42/06 in 60/06-pop −
v nadaljevanju ZGD-1), ki je začel veljati 4. maja 2006, je poleg nekaterih novosti, kot
npr. uvedba Societa Europea, uveljavil pravna instituta, ki sta bila ključna za uvedbo eVEM g.d.:

•
•

ureditev v 74. členu ZGD-1, po katerem se podjetnik ne vpisuje več v sodni register in
točke VEM (474. člen ZGD-1).

Navedene spremembe je bilo potrebno uskladiti z novim Zakonom o sodnem registru. 30.
marca 2007 je Državni zbor RS sprejel Zakon o spremembah zakona o sodnem registru.
Novela zakona je bila objavljena v Uradnem listu RS, št. 33/07-ZSReg -B, z dne 13. 4.
2007. Zakon je začel veljati 24. aprila 2007. Novela je vplivala tudi na delovanje vstopnih
točk VEM, ki so se takrat pripravljale na izvajanje enostavnih postopkov za družbe z
omejeno odgovornostjo, torej na vzpostavitev portala e VEM za gospodarske družbe, ki
elektronsko podpira postopke vpisov v sodni register in tudi ostale postopke. Šlo je
predvsem za spremembo v smeri zagotovitve pogojev za elektronsko poslovanje, tako da
je omogočeno (Rogan, 2007):
• elektronsko vlaganje predlogov za vpis in listin,
• elektronsko vlaganje zahtev za izpise iz sodnega registra,
• vodenje zbirke listin v elektronski obliki,
• vključitev sodnega registra v poslovni register - objava vpisov v Uradnem listu se
nadomešča z objavo teh vpisov na javnih spletnih straneh agencije.
Predlog zakona je v celoti uveljavljal temeljna načela sodnega registra, med katerimi sta
najpomembnejši:
• načelo javnosti, ki zahteva, da morajo biti vsakomur dostopni podatki vpisani v
sodni register in
• načelo oblikovalnih učinkov vpisov, ki velja za vse tiste vpise, za katere ZGD-1
določa, da začnejo pravno učinkovati z ustreznim vpisom v sodni register.
Namen predloga zakona je zagotoviti ustrezne pravne okvire za sodobno in racionalno
poslovanje subjektov vpisa, registrskega sodišča in Agencije Republike Slovenije za
javnopravne evidence in storitve (v nadaljevanju: agencija) v zvezi z vodenjem sodnega
registra. Cilj predlaganih sprememb in dopolnitev zakona je bil celovito urediti podlago za
integracijo in povezovanje informacijskih sistemov, ki omogočajo, da podjetnik ali
družbenik na enem mestu odda prijave, predloge ali druge vloge za ustrezen vpis v
register v skladu z zakonom, ki ureja poslovni ali sodni register, in za druge postopke, ki
jih je treba opraviti za zagotovitev pogojev za začetek poslovanja podjetnika ali
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gospodarske družbe ali v zvezi s kasnejšimi spremembami. Poglavitna rešitev, ki jo uvaja
predlog zakona, je celovita ureditev temeljnih institutov VEM. Glavni cilji, ki so jih
prinašale spremembe, so bili (po Računovodja.com, 2007):
1. Uskladitev s Prvo publicitetno direktivo 68/151/EGS (v nadaljevanju: Direktiva
68/151/EGS). Direktiva 68/151/EGS je bila obširno dopolnjena z Direktivo 2003/58/ES.
Večina dopolnitev Zakona o sodnem registru, ki so bile potrebne zaradi uskladitve z
navedeno direktivo, je bilo opravljenih 14. oktobra 2005 z novelo Zakona o sodnem
registru (Uradni list RS št. 91/05, v nadaljevanju, ZSReg-A). Novela ZSReg-A ni bila
usklajena z zahtevo Direktive 68/151/EGS o elektronskem dostopu do statutov in
družbenih pogodb in o elektronskem vlaganju zahtev za vpis v sodni register, ker je bilo
najprej treba zagotoviti ustrezne tehnične pogoje. Zato je bilo v tem delu potrebno
dopolniti ureditev z Zakonom o sodnem registru (Uradni list RS, št. 33/07, v nadaljevanju
ZSReg-B).
2. Uskladitev z novim ZGD-1. 4. maja 2006 je začel veljati novi Zakon o gospodarskih
družbah (Uradni list RS št. 42/06 in 60/06-pop − v nadaljevanju ZGD-1), ki je uveljavil
naslednja pravna instituta, s katerima je treba uskladiti ureditev z Zakonom o sodnem
registru (Uradni list RS, št. 114/2005, v nadaljevanju ZSReg-UPB1):

•

ureditev v 74. členu ZGD-1, po katerem se podjetnik ne vpisuje več v sodni
register,

•

točke VEM (474. člen ZGD-1).

3. Posodobitev in racionalizacija načina objave vpisov v sodni register. Po
ZSReg-UPB1 so se vpisi v sodni register objavili v Uradnem listu Republike Slovenije. Tak
način objave pri poslovanju sodnega registra je povzročal precejšnje zamude, subjektom
vpisa pa dodatne stroške. Po določbah ZSReg-UPB1 (v skladu z ureditvijo v Direktivi
68/151/EGS) so začenjali vpisi v sodni register v razmerju do tretjih učinkovati šele z
objavo vpisa (sedaj v Uradnem listu Republike Slovenije). Zato je bilo treba ureditev
posodobiti in racionalizirati tako, da bo med vpisom v sodni register in njegovo objavo
minilo čim manj časa. Z noveliranim zakonom se je objava vpisov Uradnem listu
nadomestila z objavo na javnih spletnih straneh AJPES, kar zmanjša stroške objave, in
omogoči hitrejši vpis, saj se vpis objavi istočasno kot je opravljen.
4. Hkratnost vpisov v sodni in poslovni register in racionalizacija poslovanja,
povezana s temi vpisi. Ta cilj se osredotoča na posodobitev in racionalizacijo, tako da
se vpis v oba registra predlaga z istim predlogom in hkrati tudi opravi. Skladno s tem je
bilo potrebno ukiniti:
• vpisovanje dejavnosti, določene v statutu ali družbeni pogodbi, saj za doseganje
korporacijsko pravnih učinkov tak vpis ni potreben, za statistične namene pa zadošča
vpis šifre glavne dejavnosti. Ena izmed bistvenih sestavin delovanja gospodarske
družbe je njena dejavnost. Določi se ob ustanovitvi in vpiše v akt o ustanovitvi ali v
družbeno pogodbo. Vse dejavnosti je bilo prej treba prijaviti na sodni register, kar je
sprejeta novela odpravila. Zadostuje, da so vse dejavnosti zapisane v aktu o
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•
•

ustanovitvi ali družbeni pogodbi, kar je podlaga za AJPES, da izbere dejavnost za vpis
v poslovni register;
deponiranje overjenih podpisov zakonitih zastopnikov pri sodnem registru;
plačilo sodnih taks za vpise in nadomestil za stroške javne objave vpisov v sodni
register.

Navedene spremembe so zasledovale cilja:
• enostavnejša in hitrejša objava vpisov v sodni register
S spremembo ZSReg se objava vpisov v Uradnem listu RS nadomešča z njihovo objavo na
javnih spletnih straneh agencije, kar bo zmanjšalo stroške objav in omogočilo, da se vpis
objavi hkrati s tem, ko je opravljen. To pa je izredno pomembno zato, ker publicitetni
učinki vpisov nastopijo šele z njihovo javno objavo.
zmanjšanje stroškov podjetnikov pri ustanavljanju družb in poslovanju
V okviru racionalizacije poslovanja in vzpodbude podjetništvu se z novim drugim
odstavkom 18. člena ZSReg-B ukinjajo sodne takse ter nadomestila za vpise in objave
vpisov v sodnem registru.
•

Zaradi navedenega je prišlo do vključitev sodnega registra v poslovni register, saj se je
večino podatkov, ki so se po ZSReg-B (pravno dosledneje na podlagi ustreznih določb
ZGD-1) vpisovala v sodni register, hkrati skladno z Zakonom o poslovnem registru
Slovenije (Uradni list RS, št. 49/2006, v nadaljevanju ZPRS-1) vpisalo tudi v poslovni
register. Podatki, ki so se vpisovali v sodni register, in podatki, ki so se vpisovali v poslovni
register, so imeli značilnost podvajanja. Zato sta se bazi sodnega in poslovnega registra
združili v enotno (informatizirano) bazo, tako da je sodni register postal sestavni del baze
poslovnega registra. Za vodenje sodnega registra, ki obsega odločanje o vpisih, je
pristojno sodišče. Za vodenje, vzdrževanje in upravljanje centralne informatizirane baze
sodnega registra, ki je sestavni del poslovnega registra, pa je pristojen AJPES kot
upravljavec poslovnega registra.
Novi ZSReg je tako določil razmejitev med vodenjem sodnega registra v ožjem pomenu
ter vodenjem, vzdrževanjem in upravljanjem centralne informatizirane baze sodnega
registra. Za vodenje sodnega registra, ki obsega odločanje o vpisih, je po drugem
odstavku pristojno sodišče. Za vodenje, vzdrževanje in upravljanje centralne
informatizirane baze sodnega registra, ki je sestavni del poslovnega registra, je po tretjem
in četrtem odstavku novega 2.a člena ZSReg pristojna agencija kot upravljavka
poslovnega registra po ZPRS-1.
Pri Zakonu o sodnih taksah (Uradni list RS, št. 20/2004, ZST-UPB1) gre za navezavo
sprememb ZSReg-UPB2 in sprememb Zakona o poslovnem registru Slovenije (ZPRS-1),
predvsem v smislu združitve in odprave obveznega plačila sodnih taks ob postopku
registracije podjetja (MJU, 2008).
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Sprejet je bil tudi novi Pravilnik o posebnem obrazcu družbene pogodbe in akta o
ustanovitvi družbe (Uradni list RS, št. 21/2007), po katerem ima ustanovitelj družbe z
omejeno odgovornostjo možnost, da za obliko akta vzame predložen vzorec omenjenih
aktov, ki ga ponuja e-VEM g.d. Na ta način odpade strošek priprave akta in bistveno
pospešuje sam postopek ustanovitve ter Pravilnik o vstopnih točkah VEM (Uradni list RS,
št. 17/2009), ki določa kadrovske, organizacijske in tehnične pogoje, ki jih morajo
izpolnjevati točke VEM za pridobitev dovoljenja za opravljanje postopkov VEM.
Ureditev registra gospodarskih družb v drugih državah članicah je odvisna od sistema
korporacijske ureditve v posamezni državi članici. Za germansko korporacijsko ureditev, ki
jo poznata Nemčija in Avstrija in jo pri nas določa ZGD-1, je značilen sistem nadzora
predpostavk za pravno učinkovanje korporacijskih dejanj družbe, po katerem o
spremembi statuta ali družbene pogodbe ter o drugih pomembnih korporacijskih dejanjih,
na primer spremembi osnovnega kapitala ali statusnem preoblikovanju, odloča sodišče.
Ker o teh predpostavkah sodišče odloča v zvezi z vpisom pravnih posledic korporacijskih
dejanj v register, ta register tako v Nemčiji kot Avstriji vodi sodišče. Zato je naša ureditev
v ZSReg oblikovana po vzoru ureditve v avstrijskem zakonu o sodnem registru
(Firmenbuchgesetz). V drugih državah članicah, ki imajo drugačno korporacijsko ureditev,
na primer na Nizozemskem, v Belgiji ali Franciji, pa register družb vodijo različni organi.
Navadno je to kar gospodarska zbornica ali drug organ, ki opravlja podobno funkcijo
(Računovodja.com, 2007).
Ker Direktiva 68/151/EGS dokaj natančno določa podatke, ki se vpišejo, način objave in
učinke vpisov, se ureditve v državah članicah med seboj ne razlikujejo pomembneje
(Računovodja.com, 2007).

75

6 EMPIRIČNA RAZISKAVA – UČINKOVITOST PORTALA e-VEM
ZA GOSPODARSKE DRUŽBE

Glavni namen mojega magistrskega dela je pripraviti raziskavo o učinkovitosti portala eVEM za gospodarske družbe (v nadaljevanju e-VEM g.d.). Gre za ugotavljanje
izpolnjevanja elementov odprave administrativnih ovir ter dejanskega učinka odprave ovir.
Z raziskavo bom poskušala preveriti, ali je z uvedbo navedenega portala dejansko prišlo
do odprave administrativnih ovir, zmanjšanja administrativnih stroškov ter skrajšanja časa
za ustanovitev enostavne d.o.o.
Za namene raziskave sem opravila:
• najprej sem analizirala postopke ustanovitve družbe pred in po uvedbi portala, saj sem
želela preveriti, kaj in koliko je predmetni portal doprinesel k odpravi administrativnih
ovir;
• na podlagi EMMAS metode sem ocenila administrativne stroške, ki so nastajali
bodočim podjetnikom pred (1. februar 2008) in po uvedbi portala e-VEM g.d.;
• sledila je analiza uporabe storitev e-VEM g.d. od njegove vzpostavitve do 30. avgusta
2010 na upravnih enotah Republike Slovenije, ki so vstopne točke VEM (Priloga 3) ter
• anketa, s katero sem ugotavljala poznavanje in zadovoljstvo uporabnikov portala eVEM g.d. (Priloga 2).
Na tej podlagi bom skušala potrditi oziroma ovreči hipoteze.
Poglavje sem začela s fazami raziskave ter nadaljevala z opredelitvijo namena in cilja
raziskave, ki sem jih konkretizirala s postavljenimi hipotezami. Sledi metodologija.
Opravila sem poizvedbo o opravljenih storitvah prek portala e -VEM g.d. na upravnih
enotah, ki so vstopne točke VEM za leto 2008, 2009 in 2010. Sledil je izračun
administrativnih stroškov za posamezne aktivnosti, ki so potrebne za registracijo d.o.o.
pred in po uvedbi e-VEM g.d., ter izvedba ankete na populaciji naključnih ljudi o
poznavanju in zadovoljstvu strank z modernizacijo državne uprave-Portal e-VEM za
gospodarske družbe. Opisala sem izdelavo vprašalnika in sam vprašalnik, s katerim sem
pridobila vrednosti, ki so mi služile pri preverjanju postavljenih hipotez. V okviru te točke
sem opredelila populacijo enot in preverila tretjo hipotezo. Poglavje sem zaključila z
opisom izvedbe raziskave in procesom obdelave podatkov.
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6.1 FAZE IN METODE RAZISKAVE
Raziskave sem se lotila v dveh korakih:
1. korak
Na prvo hipotezo sem odgovor dobila s pregledom področne regulacije in potrebo po
posegu v to zaradi uresničitve projekta e-VEM g.d.
2. korak
Na zadnji hipotezi pa sem dobila odgovor z naslednjimi orodji:
• najprej sem analizirala postopke ustanovitve družbe pred in po uvedbi portala, saj sem
želela preveriti, kaj in koliko je predmetni portal doprinesel k odpravi administrativnih
ovir,
• na podlagi EMMAS metode sem ocenila administrativne stroške, ki so nastajali
bodočim podjetnikom pred (1. februar 2008) in po uvedbi portala e-VEM g.d.,
• sledila je analiza uporabe storitev e-VEM g.d. od njegove vzpostavitve do 31. avgusta
2010 na upravnih enotah Republike Slovenije, ki so vstopne točke VEM ter
• anketa, s katero sem ugotavljala poznavanje in zadovoljstvo uporabnikov portala eVEM g.d.

6.2 OPREDELITEV NAMENA IN CILJEV RAZISKAVE
Sodobna javna uprava ne deluje več le po klasičnih načelih javnega sektorja, temveč
postavlja v ospredje poleg zakonitosti, strokovnosti in objektivnosti načela uspešnosti in
učinkovitosti, odprtosti in preglednosti predvsem pa usmerjenost k uporabniku. Poslanstvo
javne uprave in upravnih enot kot organizacije državne uprave na lokalni ravni je prijazna
in učinkovita javna uprava. Prijazna do uporabnikov, zaradi katerih javna uprava obstaja.
Upravne enote poslujejo z državljani, društvi, družbami, samostojnimi podjetniki, drugimi
državnimi organi in drugimi organizacijami na lokalni ravni. Njeno poslanstvo se z
uvajanjem informacijske tehnologije in sledenjem menedžerskim orodjem spreminja in
pridobiva nove razsežnosti.
Osnovo za izboljšanje delovanja javne uprave lahko iščemo le v analizi obstoječega, saj
nam pregled stanja poda izhodišče za nadgradnjo, vendar vse večji pomen elektronskega
poslovanja spreminja ter vpliva na njeno delovanje. Zato moramo delovanje javne uprave
stalno spreminjati, prilagajati, posodabljati skladno z zahtevki modernega časa, ga meriti
in vrednotiti glede na zastavljene cilje. Tako je na podlagi projekta za odpravljanje
administrativnih ovir nastal portal e-VEM za gospodarske družbe, katerega naloga je,
omogočiti in ponuditi take storitve, ki pripomorejo k lažji, hitrejši ter cenejši registraciji
ustanovitvi gospodarske družbe. Cilj raziskave je ugotoviti, ali je s projektom e-VEM g.d.
prišlo do odprave administrativnih ovir, do poenostavitve postopka, skrajšanja časa ter
zmanjšanja stroškov pri ustanovitvi oziroma registracije družbe z omejeno odgovornostjo.
Pa tudi, ali dejansko tak portal pripomore k večanju oziroma h krepitvi konkurenčnosti
gospodarstva.
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6.3 PRIMERJAVA POSTOPKA USTANOVITVE DRUŽBE Z OMEJENO
ODGOVORNOSTJO PRED IN PO UVEDBI e-VEM ZA GOSPODARSKE
DRUŽBE
Delo s portalom e-VEM g.d. je za uporabnike prijazno, saj je odpravil marsikatere
administrativne ovire in s tem olajšal delo. Postopek registracije se opravlja prek spleta v
elektronski obliki (dokumenti v klasični papirnati obliki se pretvorijo v elektronsko obliko),
kar pomeni, da je tako registracija ob popolni vlogi hitra.
Bistvo portala e-VEM je bilo doseči poenostavitev vpisa družbe v sodni register z vsemi
storitvami, povezanimi z vpisom družbe, spremembo obstoječih podatkov družbe, ... Gre
za elektronsko registracijo na daljavo (prek spleta) ali na eni izmed vstopnih točk VEM po
vsej Sloveniji. Na vstopnih točkah vlogo izpolni in odda referent v imenu gospodarske
družbe, pri oddaljenem dostopu pa bodo vlogo lahko oddajale za posamezne postopke
upravičene osebe.
Sliki 10 in 11 primerjata postopka ustanovite družbe z omejeno odgovornostjo pred in po
uvedbi e-VEM za gospodarske družbe.
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Slika 10: Proces registracije podjetja (družbe z omejeno odgovornostjo) v
primeru denarnega vložka pred vzpostavitvijo e-VEM g.d. (pred 1.
februarjem 2008)
USTANOVITEV
Enostavne eno osebne / več osebne d.o.o.
Družbeniki

opravijo
poizvedbo

glede

imena-sodni

NOTAR izdela:
register
Družbeno pogodbo v obliki notarskega zapisa ter jo overi (več osebna d.o.o.
Akt o ustanovitvi ter potrditev knjige sklepov družbe (eno osebna d.o.o)
Sestavi predlog za vpis v sodni register
Overitev podpisa poslovodje/poslovodij
Družbenik predloži
- akt o ustanovitvi
BANKA
Sklenitev pogodbe za odprtje TRR
Pridobitev potrdila o vplačilu kapitala

VPIS V SODNI REGISTER
Predložitev vloge za vpis d.o.o. v sodni register(čas odziva do 30 dni)
Plačilo za objavo v UR

Družbeniki predložijo
- pogodbo v notarski obliki

Družbeniki predložijo:
- odpravek notarskega zapisa družbene pogodbe
- seznam družbenikov z vložki
- potrdilo banke o nakazilu denarnih vložkov z izjavo banke, da
lahko družba z denarjem prosto razpolaga

AJPES

BANKA
Odprtje računa

DURS
Vpis v davčni register

Dokumenta, potrebna za pridobitev šifre dejavnosti:
- obrazec, ki se prejme sklep o sodišča o vpisu v register
- sklep sodišča

Družbeniki:
- vloga za dodelitev davčne številke
- vpis v davčni register-vpis v reg. davčnih zavezancev

ZAVOD ZA ZAPOSLOVANJE

ZZZS

Delodajalec:
- predloži izpolnjen obrazec potrebe po delavcu

Delodajalec:
- izpolni obrazec M1 in
- pošlje s strani Zavoda za zaposlovanje potrjen PD1 obrazec

ZAČETEK POSLOVANJA

Vir: po MJU, 2008, str. 14
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Slika 11: Proces registracije podjetja (družbe z omejeno odgovornostjo) v
primeru denarnega vložka po vzpostavitvi e-VEM g.d. (po 1. februarju
2008)
USTANOVITEV ENOSTAVNE D.O.O.

ENOSTAVNA ENO OSEBNA D.O.O.

ENOSTAVNA VEČ OSEBNA D.O.O.

- SPLET (od doma-digitalno potrdilo) ali
-VSTOPNA TOČKA e-VEM
(čez 200 po Sloveniji: AJPES, UE, OZS, GZS, DURS, JAPTI,-LPC, notarji)

Odprtje e-TRR

• Registracija enostavne eno osebne ali več osebne enostavne d.o.o.
(Vpis v sodni/poslovni register ter samodejna dodelitev matične in davčne številke)
• Odprtje elektronske knjige sklepov za novoustanovljene enostavne eno osebne d.o.o.
• Pridobitev obrtnega dovoljenja za vse vrste družb
• Prijava davčnih podatkov (vpis v davčni register)
• Obvestilo o spremembi davčnega obdobja, izračun predvidene davčne osnove DDPO)
za vse vrste družb
• Predložitev zahtevka za identifikacijo za namene DDV za vse vrste družb (obrazec
DDV-P2)
• Prijava prostega delovnega mesta (obrazec PD-1)
• Prijava delavca v obvezna socialna zavarovanja (obrazec M-1)
• Prijava družbenika v obvezna socialna zavarovanja (obrazec M-1)
• Sprememba podatkov o zavarovancih v obveznih socialnih zavarovanjih (obrazec M-3)
• Odjava zavarovane osebe iz obveznih socialnih zavarovanj (obrazec M-2)
• Prijava otroka v obvezno zdravstveno zavarovanje (obrazec M-DČ)
• Prijava zakonca v obvezno zdravstveno zavarovanje (obrazec M-DČ)
• Prijava staršev v obvezno zdravstveno zavarovanje (obrazec M-DČ)
• Sprememba podatkov o družinskih članih v obveznem zdravstvenem zavarovanju
(obrazec M-DČ).
•

BANKA: odprtje stalnega bančnega računa

ZAČETEK POSLOVANJA

Vir: po MJU, 2008, str. 15
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Na podlagi slik na prejšnji strani lahko razberemo spremembe, ki so bile vnesene z
vzpostavitvijo e-VEM za g.d.
Dejansko lahko element odprave administrativnih ovir povežemo z možnostjo registracije
podjetja na enem mestu na več kot 200 vstopnih točkah (AJPES, UE in krajevni uradi,
OZS, GZS, DURS, JAPTI – LPC, notarji). S 1. februarjem 2008 so se začele uporabljati
določbe Zakona o sodnem registru in Zakona o gospodarskih družbah, ki omogočata, da
se za enostavne d.o.o. družbena pogodba sestavi na obrazcu VEM, kar pomeni, da
družbene pogodbe ter tudi akta o ustanovitvi za tovrstne družbe ni potrebno notarsko
overiti, zadostuje pa overitev na točki VEM. Ukinjena je bila obvezna objava vpisov v
sodni register v Uradnem listu, te so nadomestile avtomatske brezplačne objave na
portalu AJPES. Za eno osebne d.o.o. se pojavi možnost oddaje predloga za vpis d.o.o. na
daljavo, prek spleta - z uporabo kvalificiranega digitalnega potrdila. Določbe omenjenih
zakonov omogočijo tudi odpiranje elektronske knjige sklepov za eno osebne d.o.o. na
daljavo, na točki VEM ali pri notarju, kar pomeni, da ni več potreben obiska notarja, ki je
do sedaj knjigo sklepov moral overiti, pa tudi elektronsko oddajo obrazcev, na primer za
prijavo oseb v socialno zavarovanje, prijavo sprememb podatkov o obveznih socialnih
zavarovanjih na odprtih zavarovanjih, odjavo oseb iz obveznih socialnih zavarovanj,
prijavo družinskih članov v obvezno zdravstveno zavarovanje, prijavo sprememb podatkov
o družinskih članih, odjavo družinskih članov iz obveznega zdravstvenega zavarovanja ter
prijave potrebe po delavcu.
Naslednji bistveni element je elektronska podpora odprtju začasnega TRR za podjetja pri
bankah, kamor se nakaže osnovni kapital (e-TRR 3), kar pomeni, da ustanovitelj ne
potrebuje izvesti fizičnega postopka na banki, v primeru ustanovitve in sprememb (firme,
sedeža, dejavnosti, zastopnika) enostavne d.o.o. odpravljajo plačilo sodnih taks in
notarskih overitev, prav tako pa je ob oddaji predloga za vpis v sodni register mogoče
hkrati z vlogo oddati tudi ostale vloge (npr. zavarovanje, vpis v davčni register, ...). V
sistemu vloge čakajo na sklep sodišča o vpisu v sodni register, ko je ta izdan, sistem vse
ostale vloge skupaj s podatki o družbi posreduje pristojnim ustanovam.
Preko VEM točke oziroma preko spleta je možno pridobiti davčno številko za poslovanje
podjetja. Ukinjene so sodne takse za vse vrste vpisov, postopek registracije je popolnoma
brezplačen, sodni in poslovni register sta tehnološko združena v en register – dostop do
registra je prek spletnega portala AJPES (vsi podatki o registraciji podjetja so dosegljivi
brezplačno vsem) ter opraviti elektronsko prijavo sprememb pri poslovanju vseh družb.
Prek spleta ali VEM točk se izvajajo postopki prijave oseb v socialno zavarovanje, prijave
sprememb podatkov o obveznih socialnih zavarovanjih, odjave oseb iz obveznih socialnih

3

E-TRR je spletna aplikacija, ki fizičnim oziroma bodočim pravnim osebam omogoča odpiranje
začasnega depozitnega (transakcijskega) računa za vplačilo ustanovnega kapitala družbe. Vplačilo
ustanovnega kapitala je predpogoj za ustanovitev družbe oziroma za vpis družbe v sodni register.
Družbeniki se lahko prijavijo v portal e-TRR z uporabo enega izmed kvalificiranih digitalnih potrdil
overiteljev SIGOV-CA ali SIGEN-CA, POŠTA®CA, AC-NLB in HALCOM CA.
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zavarovanj, prijave družinskih članov v obvezno zavarovanje, prijave sprememb podatkov
o družinskih članih, odjave družinskih članov iz obveznega zavarovanja ter prijave potrebe
po delavcih. Pomembno je tudi, da je mogoče vse statuse oddanih vlog spremljati prek
portala e-VEM, in da portal omogoča elektronsko podporo pridobivanju davčne številke.
Taka primerjava nam pove, da portal e-VEM g.d. sledi uresničevanju štirih temeljnih načel
OAO. V okviru načela »poti k poenostavitvam« gre predvsem za poenostavitev procesa
ustanovitve podjetja, izmenjavo podatkov v okviru uprave (»potujejo naj podatki, ne
ljudje«) in za razvoj informacijsko-telekomunikacijskih rešitev in storitev. Z načeli »vse na
enem mestu«, »samo enkrat« in »najprej pomisli na mala« pa ne gre samo, za
približevanje storitev uporabniku, znižanje stroškov in časa pri opravljanju postopkov v
zvezi z d.o.o. ampak tudi za zavedanje, da so majhna podjetja prav tako pomembna za
trg in da je potrebni njihov razvoj podpirati in jih pomagati obstoj na trgu.
Za vzpostavitev portala e-VEM je bila kot prva aktivnost potreba po spremembi področne
regulacije. Ne gre za deregulacijo, ampak za stališča odprave administrativnih ovir. Gre
predvsem za optimizacijo in koncentracijo procesov, saj je z vzpostavitvijo portala E-VEM
za gospodarske družbe ves postopek ustanovitve družbe skoncentriran na enem mestu
prek spletnega portala. Tako lahko štejemo kot OAO predvsem ukinitev taks, saj so
storitve e-VEM brezplačne.

6.4 POSTOPEK OCENE ADMINISTRATIVNIH STROŠKOV
Z vzpostavitvijo informacijskega sistema e-VEM za g.d. (01. februar 2008) in uveljavitvijo
novih postopkov so se odpravile pomembne administrativne ovire ter uveljavili postopki v
smeri prijazne in učinkovite uprave.
Bistvo ocene predstavljata postopka registracije za eno osebno d.o.o. in več osebno d.o.o.
Izračun sem izvajala po EMMAS metodi, s katero sem želela primerjati administrativne
stroške (v nadaljevanju AS), na podlagi informacijskih obveznosti (v nadaljevanju IO) ter
administrativnih aktivnosti (v nadaljevanju AA), ki so nastali pri ustanovitvi-registraciji
d.o.o. pred in po uvedbi portala e-VEM g.d.
Pri oceni administrativnih stroškov sem upoštevala informacijske obveznosti in aktivnosti
na podlagi analize postopka registracije enostavne gospodarske družbe (osnovni vložek je
v denarju). Vir podatkov sem določila z opredelitvijo vzorca družbe z omejeno
odgovornostjo. Glede na število družbenikov gre za posamezno eno osebno d.o.o. (en
družbenik) in posamezno več osebno d.o.o. (dva družbenika).
Ocena administrativnih stroškov predpostavlja, da se novo d.o.o. ustanovi pri notarju
(pred uvedbo e-VEM g.d.) in vstopni točki VEM (po uvedbi e-VEM g.d.), kjer se storitve
opravijo brezplačno (na primer UE). Tak primer se mi je zdel najbolj domač ali smiseln,
saj je tudi anketa pokazala, da 78 % anketiranih pozna razliko med notarjem in točko
VEM, vendar še vedno 53 % anketiranih opravlja storitev pri notarju.
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Pri informacijskih obveznostih morajo d.o.o. večino obveznosti izpolniti ne glede na število
družbenikov. Pri tem pa je vendarle potrebno upoštevati razliko pri obliki d.o.o. Pri eno
osebni d.o.o. tako ni potrebno sestaviti družbene pogodbe v notarskem zapisu, pri več
osebni d.o.o. pa ni potrditve knjige sklepov. Vsaka aktivnost je opredeljena kot enkratno
dejanje, izbrane pa so standardne oziroma najbolj uporabljene storitve za odprtje d.o.o.
Na koncu sem seštela stroške po posameznih kriterijih in dobila celotni administrativni
strošek, ki ga je zakonodaja povzročala gospodarskim subjektom pred in po vzpostavitvijo
sistema e-VEM g.d.. Tako smo dobili prihranke zaradi uvedbe sistema e-VEM g.d.
V spodnji preglednici so navedene notarske tarife, ki nastajajo pri ustanovitvi d.o.o.
Navedene zneske potrebujem pri izračunu AS za ustanovitev d.o.o.
Preglednica 4: Stroški, povezani z ustanovitvijo enostavne d.o.o.
NOVOUSTANOVLJENI d.o.o.

Notarske tarife 4

Družbena pogodba v notarski obliki
Overitev podpisa poslovodje/ij
Potrditev knjige sklepov družbe
Sestava predloga za vpis v sodni register

149,40 €
14,00 €
23,00 €
37,00 €

Vir: po MJU, 2008, str. 24
V preglednici št. 5 pa so navedeni splošni stroški, ki nastanejo posameznemu
gospodarskemu subjektu ob aktivnostih, potrebnih za ustanovitev d.o.o.
Preglednica 5: Splošni stroški
Splošno

znesek/cena

Urna postavka

5,34 € 5

Objava v Uradnem listu RS

0,0348 €/znak 6

Obrazec M-1 računalniški

0,64 €

Obrazec M-1 navadni

0,41 €7

Obrazec M-2 računalniški

0,5 €

Obrazec M-2 navadni

0,43 €

Obrazec M-3 računalniški

0,37 €

4

Notarska tarifa Ur. list RS, št. 94/2008
Znesek je določen kot urna postavka povprečne neto plače RS za leto 2009 Leta 2009 je bila
povprečna neto plača v Sloveniji 929,36 EUR, povprečno je bilo plačanih 169 ur na zaposlenega (
Statistični urad RS, 2009).
6
Www.uradni-list.si/1/ulprice-ostale objave
7
Cena obrazca 0.44 M1 je 0,55 €
5
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Obrazec M-3 navadni

0,34 €

Obrazec PD-1

0,50 €

Fotokopija A4 formata/stran

0,05 € 8

Standardno pismo

0,24 €

9

Vir: po MJU, 2008, str.21-24
Na naslednjih straneh sledijo preglednice 6, 7, 8 in 9 s katerimi sem opredelila stroškovne
parametre ter izračunala AS za eno osebno d.o.o. in več osebno d.o.o. (dva družbenika)
pred in po uvedbi e-VEM g.d.

8
9

Pošta Slovenije: http://www.posta.si/seznam-dokumentov/799/Informativni-ceniki
Pošta Slovenije: http://www.posta.si/seznam-dokumentov/799/Informativni-ceniki
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Preglednica 6: Določitev stroškovnih parametrov in izračun AS pred uvedbo eVEM g.d. (pred 1. februarjem 2008) za enostavno eno osebno
d.o.o. po EMMAS metodi

OR
GA
N

Ustanovitev d.o.o.

Predložitev
akta

O
(IO-2)
T
A
R

Čas/h

Izda
-tek
v€

Zunanj
i
izvajal
ec v
€10

Cena

Frekven
ca

Populacija

Ko
-ličina

Ad.
strošek v
€

0,2

-

-

1,78

1

1

1

1,78

0,15

-

-

1,35

1

1

1

1,35

0,3

-

-

2,67

1

1

1

2,67

0,03

-

-

0,27

1

1

1

0,27

0,1

-

14

0,89

1

1

1

14,89

IO

Izdelava akta
o ustanovitvi
družbe (IO1)
N

Administrativne
aktivnosti
(AA)

Overitev
podpisa
poslovodij
(IO-3)

Poizvedba
glede firme
(AA-1.1)
Seznanjanje z
IO (AA-1.2)
Izdelava akta
(AA-1.3)
Predložitev
akta o
ustanovitvi
družbe (AA2.1)
Overitev (AA3.1)

BANKA

Potrditev
knjige
sklepov
družbe (IO4)

Potrditev
knjige (AA4.1)

0,25

-

23

2,22

1

1

1

25,22

Sestava
predloga za
vpis v sodni
register (IO5)

Sestava
predloga
(AA-5.1)

0,45

-

37

4

1

1

1

41

0,08

-

-

0,71

1

1

1

0,71

0,75

-

-

6,67

1

1

1

6,67

1

-

-

5,34

1

1

1

5,34

0,1

-

-

0,8

1

1

1

0,8

2

-

-

10,68

1

1

1

10,18

0,08

-

-

0,71

1

1

1

0,71

Zahteva za
odprtje
začasnega
bančnega
računa
(IO-6)

SODNI REGIS.

Predložitev
vloge za vpis
d.o.o. v sodni
register (IO7)

Predložitev
akta (AA6.1)
Vloga za
odprtje (AA6.2)
Sklenitev
pogodbe
(AA-6.3)
Pridobitev
potrdila o
vplačilu (AA6.4)
Izpolnitev
vloge za vpis
(AA-7.1)
Predložitev
potrebnih
dokumentov
(glej sliko)
(AA-7.2)

10

Predpostavila sem, da družbeniki uporabijo enega zunanjega izvajalca
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URL

Objava d.o.o.
v URL RS
(OI-8)

AJPES
Vloga za vpis
v AJPES (IO9)

BANKA

Vloga za
odprtje
stalnega
računa (IO10)

DURS

Vloga za
dodelitev
davčne
številke, vpisa
v davčni
register in
vpisa v
register
davčnih
zavarovancev
.

-

-

194,88

194,8
8

1

1

1

194,88

0,25

-

-

2,22

1

1

1

2,22

0,08

-

-

0,71

1

1

1

0,71

0,15

-

-

1,33

1

1

1

1,33

Sklenitev
pogodbe
(AA-10.1)

1

-

-

5,34

1

1

1

5,34

Pridobitev in
izpolnitev
obrazca (AA11.1)

0,1

0,5

-

0,89

1

1

1

1,3

Posredovanje
podatkov
(AA-11.2)

0,15

-

-

1,33

1

1

1

1,33

0,1

0,5

-

0,89

1

1

1

1,38

-

0,71

1

1

1

0,79

Objava v URL
RS (AA-8.1)

Izpolnitev
obrazca PRS1(AA-9.1)
Predložitev
sklepa o vpisu
v sodni
register
(AA-9.2)
Posredovanje
dokumentacij
e (AA-9.3)

(IO-11)
ZRSZ

Prijava
potrebe po
delavcu na
obrazcu PD
(IO-12)

ZZZS

Prijava
delavca v
zdravstveno
zavarovanje

Pridobitev in
izpolnitev
obrazca PD-1
(AA-12.1)
Predložitev
obrazca PD 1
(AA-12.2)

0,08

Pridobitev in
izpolnitev
obrazca M-1
(AA-13.1)

1

0,41

-

5,34

1

1

1

5,57

23 AA

10,52

-

-

-

1

1

1

326,45

(IO-13)
SKUPAJ

13

Vir: po MJU, 2008, str. 26-28
Iz zgornje tabele so razvidni stroškovnih parametri in izračun AS pred uvedbo e-VEM g.d.
(pred 1. februarjem 2008) za enostavno eno osebno d.o.o. na gospodarski subjekt. Tako
lahko ugotovim, da je gospodarski subjekt pred uvedbo e-VEM g.d. za ustanovitev enoosebne d.o.o. moral opraviti 13 IO, 23 AA, za to porabiti 10 ur in 52 min, ter da mu je to
povzročilo 326,45 € stroškov.
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Preglednica 7: Določitev stroškovnih parametrov ter izračun AS pred uvedbo
e- VEM g.d. (pred 1. februarjem 2008) za enostavno več osebno
d.o.o. po EMMAS metodi
O
R
G
A
N

Ustanovitev d.o.o.
IO
Izdelava
družbene
pogodbe
(IO-1)

N
O

Izdelava
družbene
pogodbe v
notarski
obliki

T
A
R

B
A
N
K
A

(IO-2)
Overitev
podpisa
poslovodij
(IO-3)

Administrativne
aktivnosti
(AA)
Poizvedba
glede firme
(AA-1.1)
Seznanjanje z
IO (AA-1.2)
Izdelava akta
(AA-1.3)

Izdelava in
overitev (AA2.2)

Overitev (AA3.1)

Sestava
predloga za
vpis v sodni
register (IO4)

Sestava
predloga (AA4.1)

Zahteva za
odprtje
začasnega
bančnega
računa (IO5)

Predložitev
družbene
pogodbe (AA5.1)
Vloga za
odprtje (AA5.2)
Sklenitev
pogodbe (AA5.3)
Pridobitev
potrdila o
vplačilu (AA5.4)

SODNI
REGIS.

Predložitev
vloge za vpis
d.o.o. v
sodni
register (IO6)

URL

Objava
d.o.o. v URL
RS (OI-7)

AJPES

Vloga za vpis
v AJPES
(IO-8)

Čas/h

Izda
tek
v€

Zunanji
izvajalec

0,25

-

0,2

Cena

Populacija

Frekvenca

Količi
-na

Ad.
strošek
v€

-

2,22

1

1

1

2,22

-

-

1,78

1

1

1

1,78

0,33

-

-

2,94

1

1

1

2,94

1

-

163,4

5,34

1

1

168,74
1

0,15

-

14

1,33

2

1

1

-

37

5,34

1

1

2

30,66

42,34
1

Izpolnitev
vloge za vpis
(AA-6.1)
Predložitev
potrebnih
dokumentov(A
A-6.2)
Objava v URL
RS (AA-7.1)

Izpolnitev
obrazca PRS1(AA-8.1)
Predložitev

0,05

-

-

0,44

1

1

1

0,44

0,75

-

-

6,67

1

1

1

6,67

1

-

-

5,34

1

1

1

5,34

0,08

-

-

0,71

1

1

1

0,65

2

-

-

10,68

1

1

1

10,68

0,08

-

-

0,71

1

1

1

0,71

-

-

-

194,88

1

1

0,25

-

-

2,22

1

1

0,08

-

-

0,71

1

1

1
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194,88

1

2,22
0,71

sklepa o vpisu
v sodni
register
(AA-8.2)
Posredovanje
dokumentacije
(AA-8.3)
BANKA

Vloga za
odprtje
stalnega
računa (IO9)

DURS

Vloga za
dodelitev
davčne
številke,
vpisa v
davčni
register in
vpisa v
register
davčnih
zavarovance
v

1

0,15

-

-

1,33

1

1

1

1,33

Sklenitev
pogodbe (AA9.1)

1

-

-

5,34

1

1

1

5,34

Pridobitev in
izpolnitev
obrazca (AA10.1)

0,1

-

-

0,89

2

1

1

1,78

Posredovanje
podatkov
(AA-10.2)

0,15

-

-

1,33

1

1

1

1,33

Pridobitev in
izpolnitev
obrazca PD-1
(AA-11.1)

0,1

0,5

-

0,89

2

1

1

2,78

Predložitev
obrazca PD
1(AA-11.2)

0,05

-

-

0,44

1

1

1

0,44

Pridobitev in
izpolnitev
obrazca M-1
(AA-12.1)

1

0,4
1

-

5,34

2

1

1

12,32

22 AA

11,07

--

--

--

--

-

-

487,45

(IO-10)

ZRSZ

Prijava
potrebe po
delavcu na
obrazcu PD1
(IO-11)

ZZZS

Prijava
delavca v
zdravstveno
zavarovanje
(IO-12)

SKUPAJ

12

Vir: po MJU, 2008, str. 26-28
Iz zgornje tabele so razvidni stroškovni parametri in izračun AS pred uvedbo e-VEM g.d.
(pred 1. februarjem 2008) za enostavno več osebno d.o.o. na gospodarski subjekt.
Ugotovim, da je gospodarski subjekt pred uvedbo e-VEM g.d. za ustanovitev več osebne
d.o.o. moral opraviti 12 IO, 22 AA, za to porabiti 11 ur in 7 min, to pa mu je povzročilo
487,45 € stroškov.
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Preglednica 8: Določitev stroškovnih parametrov ter izračun AS po uvedbi eVEM g.d. (po 1. februarju 2008) za enostavno eno osebno d.o.o.
po EMMAS metodi
OR
GA
N

BANKA

Čas/
h

Izdatek
v€

Zunanji
izvajalec

0,20

-

Izpolnitev
vlog na
točki e-VEM
(IO-2)

Izpolnitev potrebnih
obrazcev in vlog (AA2.1)
- vloga za registracijo
eno osebne / več
osebne d.o.o.
vloga za dodelitev
davčne številke,
-vpisa v davčni
register in -vpisa v
register davčnih
zavarovancev.
- prijava potrebe po
delavcu na obrazcu
PD 1
-prijava delavca v
zdravstveno
zavarovanje M1

0,35

Vloga za
odprtje
stalnega
računa (IO3)

Sklenitev pogodbe
(AA-3.1)

IO1 -IO3

3 AA

Ustanovitev
d.o.o.- IO

Odprtje eTRR (IO-1)

E
V
E
M

B
A
N
K
A
S
K
U
P
A
J

Administrativne
aktivnosti (AA)

Odpiranje začasnega
bančnega računa
(AA-1.1)

Cena

Populaci
-ja

Frekven
-ca

Količina

Ad.
strošek
v€

-

2,22

1

1

1

2,22

2,01

-

4

1

1

1

6,01

0,20

-

-

1,78

1

1

1

1,78

1,15

-

-

-

1

1

1

10,01

Vir: po MJU, 2008, str. 26-28
Iz zgornje tabele so razvidni stroškovni parametri in izračun AS po uvedbi e-VEM g.d. (po
1. februarju 2008) za enostavno eno osebno d.o.o. na gospodarski subjekt. Tako lahko
ugotovim, da je gospodarski subjekt po uvedbi e-VEM g.d. za ustanovitev eno osebne
d.o.o. moral opraviti 3 IO, 3 AA, za to porabiti 1 ur in 15 min, vse skupaj pa mu je
povzročilo 10,01 € stroškov.
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Preglednica 9: Določitev stroškovnih parametrov ter izračun AS po uvedbi eVEM g.d. (po 1. februarju 2008) za enostavno več osebno d.o.o.
po EMMAS

0,25

-

Izpolnitev
vlog na točki
e-VEM (IO2)

Izpolnitev
potrebnih obrazcev
in vlog (AA-2.1)
- vloga za
registracijo več
osebne d.o.o.
vloga za dodelitev
davčne številke,
-vpisa v davčni
register in -vpisa v
register davčnih
zavarovancev.
- prijava potrebe po
delavcu na obrazcu
PD 1
-prijava delavca v
zdravstveno
zavarovanje M1

1,35

Vloga za
odprtje
stalnega
računa (IO3)

Sklenitev pogodbe
(AA-3.1)

SKUPAJ

IO1 -IO3

3 AA

BANKA

Izdatek v €

Zunanji
izvajalec

BANKA

O
R
G
A
N

Ustanovitev d.o.o.IO

Odprtje eTRR (IO-1)

E

V
E
M

Administrativne aktivnosti
(AA)

Cena

Populacija

Frekven
ca

Količina

Ad.
strošek v
€

Čas/
h

Odpiranje
začasnega
bančnega računa
(AA-1.1)

-

2,22

1

1

1

2,22

4,02

-

8,46

2

1

2

24,95

0,25

-

-

2,22

1

1

1

2,22

2,25

-

-

-

1

1

1

29,39

Vir: po MJU, 2008, str. 26-28
Iz zgornje tabele so razvidni stroškovni parametri in izračun AS po uvedbi e-VEM g.d. (po
1. februarju 2008) za enostavno več osebno d.o.o. na gospodarski subjekt. Ugotovim, da
je gospodarski subjekt po uvedbi e-VEM g.d. za ustanovitev eno osebne d.o.o. moral
opraviti 3 IO, 3 AA, za to porabiti 2 ur in 25 min, kar mu je povzročilo 29,39 € stroškov.
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Izračun prihranka:
Administrativni prihranek za eno osebno d.o.o. =
= AS pred uvedbo e-VEM – AS po uvedbi e-VEM =

= 326,45 € – 10,01 EUR= 316,44 €
Administrativni prihranek za več osebno d.o.o. =
= AS pred uvedbo e-VEM – AS po uvedbi e-VEM =

= 487,45 € – 29,39 EUR= 458,06 €
Z vzpostavitvijo informacijskega sistema e-VEM za g.d. 1. februarja 2008 ter uveljavitvijo
novih določb Zakona o sodnem registru in Zakona o gospodarskih družbah so bile
odpravljene pomembne administrativne ovire. Prihranki se izražajo tako v času kot v
denarju. Z analizo zgornjih rezultatov lahko na grobo ocenim, da je prihranek za
ustanovitev posamezne enostavne eno osebne d.o.o. z vzpostavitvijo e-VEM g.d., 97 %.
To pomeni, da so se administrativni stroški ustanavljanja posamezne enostavne eno
osebne d.o.o. znižali za skoraj 38-krat. Administrativni prihranek za ustanovitev več
osebne enostavne d.o.o. pa po grobi oceni prav tako predstavlja 97 % prihranka oziroma
znižanje administrativnih stroškov ustanavljanja za 37-krat.
Prihranek časa se odvija na dveh ravneh. Gre namreč za prihranek časa pri oddaji vloge in
vseh potrebnih dokumentov za ustanovitev d.o.o., pa tudi za prihranek časa, ki je
potreben za dejansko registracijo. Za pripravo vseh potrebnih dokumentov je bilo pred
uvedbo sistema za oddajo vloge za ustanovitev oziroma registracijo eno osebne d.o.o.
potrebnih 10 ur 52 min, po uvedbi sistema pa 1 ura 15 min, pri več osebni d.o.o. pa se je
pred uvedbo za registracijo potrebovalo 11 ur in 7 minut, po uvedbi pa 2 uri 25 minut.
Z uvedbo sistema so se zmanjšali tudi koraki oziroma IO in AA, saj je bilo pred uvedbo
portala potrebno opraviti med 12 in 14 IO ter od 22 do 23 AA (število se spreminja glede
na to, ali gre za eno osebno ali več osebno d.o.o.), po uvedbi pa le 3 IO in 3 AA, pa še to
vse na istem mestu. Bodočemu podjetniku tako ni potrebno predhodno pripravljati
potrebnih dokumentov in jih iskati na različnih naslovih, saj lahko vse potrebno opravi na
VEM točki. To pomeni, da na enem mestu in hkrati opravi vse potrebno za ustanovitev
družbe. Prihranek na času je znatno večji predvsem zaradi elektronskih obrazcev, saj
bodočemu družbeniku ni več potrebno obiskovati posameznih ustanov (AJPES, DURS,
ZPIZ, ZZZS, …), ampak postopek registracije, vključno s prijavo v davčni register, opravi
na točki VEM, ki poskrbi za popolno vlogo brez nepotrebnih napak ali zapletov.
Po podatkih OECD (Vlada RS, 2007) je bilo za ustanovitev gospodarske družbe v letu 2005
potrebnih tudi do 60 dni. Notarji so statistične podatke potrdili: povprečna doba za
ustanovitev d.o.o. je bila med 30 in 60 dnevi. Po besedah notarjev se je čas, potreben za
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ustanovitev d.o.o., podaljševal zaradi nepopolnih vlog, ko so se posamezniki odločali, da
bodo postopek, čeprav nevešči, izpeljali sami.
Namen obstoja VEM za g.d. torej dosega svoj cilj, saj je zasnovan tako, da spodbuja
podjetniško okolje, zmanjša administrativne ovire ter skrajša čas ustanavljanja
gospodarskih družb. Odprava administrativnih ovir, poenostavitev postopkov, predvsem
pa zmanjšanje administrativnih bremen pa je pa bistvo reform in cilja programa odprave
administrativnih ovir kot bistva Lizbonske strategije.
Na t.i. vstopni točki VEM lahko bodoči podjetnik opravlja vsa dejanja brez posredovanja
zunanjih pravnih služb (odvetnikov, notarjev), torej lahko posameznik na vstopnih točkah
VEM brez stroškov odvetniške/notarske storitve ter sodnih taks ustanovi samostojno
družbo, podružnice in prijavlja spremembe na elektronski način. Poleg tega je poseben
poudarek uporabe storitev e-VEM v tem, da bodočim družbenikom ni več potrebno
obiskati posameznih ustanov (AJPES, DURS, ZPIZ, ZZZS, …), ampak lahko postopek
registracije oziroma vse spremembe kot tudi prijavo v davčni register opravijo na enem
mestu.
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7 REZULTATI RAZISKAVE

7.1 ANALIZA UPORABE STORITEV PORTALA e-VEM GOSPODARSKE
DRUŽBE
Portal e-VEM g.d. je bil vzpostavljen 1. februarja 2008. Storitve portala e-VEM so
namenjene poslovnim subjektom v Republiki Sloveniji. Portal podjetnikom nudi podporo
pri pridobivanju informacij, svetovanju in opravljanju storitev. Bodočim podjetnikom je na
voljo prek sto vstopnih točk, kjer delujejo referenti in svetovalci za pomoč pri izvedbi
storitev, ki jih ponuja portal e-VEM g.d.
S svetovalcem se lahko državljani posvetujejo ter jih vprašajo za nasvet in pomoč. Bodoči
podjetnik, ki se je odločil ustanoviti samostojno podjetje, lahko pristopi k zaposlenemu na
vstopni točki, ki po pooblastilu v njegovem imenu izvede postopke.
Podjetnik lahko storitve, ki jih nudi portal, opravlja sam (od doma) z uporabo
kvalificiranega digitalnega potrdila ali s pooblastilom strokovnjaka na kateri koli točki VEM.
Za potrebe raziskave sem zaprosila upravne enote RS, ki imajo status vstopne točke VEM
(MJU, 2010d), za podatke o uporabi storitev portala e-VEM g.d. v letih 2008, 2009 in
2010. Upravne enote sem izbrala, ker menim, da se s tem državnim organom največkrat
srečamo, in je ljudem med vsemi državnimi organi najbolj poznan.
Od skupaj 36 Upravnih enot Republike Slovenije (v nadaljevanju UE RS), ki so točke VEM,
jih je odgovor vrnilo 27, vključno s točko, ki tovrstnih evidenc ne vodi, osem pa jih ni
odgovorilo (Priloga 1).
Natančnejši podatki so na voljo v preglednicah in grafih na naslednjih straneh.
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Preglednica 10: Uporaba storitev e-VEM g.d. v letu 2008 na vstopnih točkah
VEM UE RS (v %)
% uporabe storitve
2008

STORITEV:
Registracija enostavne eno osebne d.o.o.

40,00

Registracija enostavne več osebne d.o.o.

11,14

Prijava enostavne sprememb

23,21

Odprtje el. knjige sklepov

3,70

Sprememba dejavnosti v PRS

4,90

Prijava davčnih podatkov

13,00

Prijava družbenika v obvezna soc. zav.

0,93

Prijava delavca v obvezna soc. zav.

0,00

Sprememba pod. o zavarovancih v obveznih soc. zav.

0,00

Odjava zavarovane osebe iz obveznih soc. zav.

0,00

Prijava otroka, starša ali zakonca v obvezno zdr. zav.

0,00

Vpis poslovne enote v PRS

0,30

Izbris poslovne enote v PRS

0,00

Prijava spremembe poslovne enote v PRS

0,00

Pridobitev obrtnega dovoljenja

0,30

Prijava prostega delovnega mesta

0,30

Vpis nameravane firme

0,30

Odprtje začasnega e-TRR

0,00

Identifikacijska št. DDV

1,55

Vpis podružnice
SKUPAJ

0,00
100

Vir: lasten
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Graf 5: Uporaba storitev e-VEM g.d. v letu 2008 na UE RS (v %)
Uporaba storitev E-VEM g.d. na UE RS
01.02.2008-31.12.2008

Storitev

Vpis podružnice
Identifikacijska št. DDV
Odprtje začasnega e-TRR
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Prijava prostega delovnega mesta
Pridobitev obrtnega dovoljenja
Prijava spremembe poslovne enote v PRS
Izbris poslovne enote v PRS
Vpis poslovne enote v PRS
Prijava otroka, starša ali zakonca v obvezno zdr. zav.
Odjava zavarovane osebe iz obveznih soc. zav.
Sprememba pod. o zavarovancih v obveznih soc. zav.
Prijava delavca v obvezna soc.zav.
Prijava družbenika v obvezna soc. Zav.
Prijava davčnih podatkov
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Vir: lasten
Iz Grafa 5 je razvidna frekvenca uporabljenih storitev od vzpostavitve portala e-VEM g.d.
v letu 2008 na 27 vstopnih točkah VEM UE RS. V navedenem obdobju se je od dvajsetih
možnih storitev največ uporabljalo sedem storitev: v 40 % primerov registracija
enostavne eno osebne d.o.o., v 23 % primerov prijava enostavne spremembe, v 11 %
primerov registracija enostavne več osebne d.o.o., v 13 % primerov prijava davčnih
podatkov (vpis v davčni register), v 4,9 % primerov sprememba dejavnosti v PRS, v 3,7
% odprtje elektronske knjige sklepov in v 1,5 % primerov pridobitev identifikacijske
številke DDV.
Pet storitev se je uporabljalo v manj ko 1 % primerov: prijava družbenika v obvezno
socialno zavarovanje, vpis nameravane firme, prijava prostega delovnega mesta in
pridobitev obrtnega dovoljenja. Kar osem storitev se v navedenem letu ni uporabljalo:
vpis podružnice odprtje začasnega TRR, prijava sprememb poslovne enote iz PRS, izbris
poslovne enote iz PRS, prijava otroka, starša ali zakonca v obvezno soc. zdr. zavarovanje,
odjava zavarovane osebe iz obveznega soc. zdr. zavarovanja, sprememba podatkov
zavarovanca, prijava delavca v obvezna soc. zavarovanja.
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Če naredim grobo oceno obsega uporabe storitev portala e-VEM g.d. v letu 2008, tako, da
primerjam skupno število storitev s številom uporabljenih (od 20 se jih je uporabljalo 13),
so se storitve uporabljale v obsegu 65 %.
Preglednica 11: Uporaba storitev e-VEM g.d. v letu 2009 na vstopnih točkah
VEM UE RS (v %)
% uporabe storitve
2009

STORITEV:
Registracija enostavne eno osebne d.o.o.

18,59

Registracija enostavne več osebne d.o.o.

8,41
23,48

Prijava enostavne sprememb
Odprtje el. knjige sklepov

3,33

Sprememba dejavnosti v PRS

6,30

Prijava davčnih podatkov

7,83

Prijava družbenika v obvezno soc. zavarovanje

0,98

Prijava delavca v obvezno soc. zavarovanje

1,17

Sprememba pod. o zavarovancih v obveznem soc. zavarovanju

0,00

Odjava zavarovane osebe iz obveznega soc. zavarovanja

0,19

Prijava otroka, starša ali zakonca v obvezno zdr. zavarovanje

0,19

Vpis poslovne enote v PRS

6,85

Izbris poslovne enote v PRS

2,54

Prijava spremembe poslovne enote v PRS

0,59

Pridobitev obrtnega dovoljenja

0,19

Prijava prostega delovnega mesta

0,98

Vpis nameravane firme

2,54

Odprtje začasnega e-RR

0,19

Dodelitev poobl. za opravljanje post. VEM prek portala e-VEM

8,81

Sprememba poobl. za opravljanje post. VEM prek portala eVEM

0,00

Odvzem poobl. za opravljanje post. VEM prek portala e-VEM

0,00

Identifikacijska št. DDV

0,39

Vpis podružnice

0,00

SKUPAJ

100

Vir:lasten
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Graf 6: Uporaba storitev e-VEM g.d. v letu 2009 na UE RS (v %)
Uporaba storitev e-VEM g.d. na UE RS
01.01.2009-31.12.2009
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V letu 2009 so na voljo dodatne storitve: dodelitev pooblastil za opravljanje postopkov
VEM prek portala e-VEM, sprememba pooblastil za opravljanje postopkov VEM prek
portala e-VEM in odvzem pooblastil za opravljanje postopkov VEM prek portala e-VEM.
V letu 2010 se je na 27 točkah VEM UE RS od triindvajsetih možnih storitev največ
uporabljalo enajst storitev: prijava enostavne spremembe (24 %), registracija enostavne
eno osebne d.o.o. (19 %), registracija enostavne več osebne d.o.o. (8 %), prijava
davčnih podatkov (15 %), sprememba dejavnosti v PRS (6,3 %), registracija enostavne
več osebne d.o.o. (6 %), vpis poslovne enote v PRS (3 %), odprtje el. knjige sklepov (3
%), izbris poslovne enote v PRS (2 %), prijava sprememb poslovne enote V PRS (1,44
%) in dodelitev pooblastila za opravljanje postopkov (9 %).
V manj kot 1 % primerov je bilo uporabljenih osem storitev: pridobivanje identifikacijske
št. za DDV, odprtje začasnega TRR, prijava prostega delovnega mesta, prijava delavca v
obvezno socialno zavarovanje, prijava družbenika v obvezno socialno zavarovanje, vpis
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podružnice, prijava otroka, starša ali zakonca v obvezno soc. zdr. zavarovanje in odjava
zavarovane osebe iz obveznega soc. zdr. zavarovanja.
Neuporabljene so ostale štiri storitve: sprememba podatkov zavarovanca, sprememba
pooblastil za opravljanje postopkov VEM prek portala e-VEM in odvzem pooblastil za
opravljanje postopkov VEM prek portala e-VEM in vpis podružnice.
Iz podatkov lahko sklepam, da se je v primerjavi s prejšnjim letom povečal obseg uporabe
storitev e-VEM g.d., in sicer na 73 %, saj se je od skupno 23 možnih storitev uporabljalo
19 storitev.
Preglednica 12: Uporaba storitev portala e-VEM g.d. v letu 2010 na vstopnih
točkah VEM UE RS (v %)
% uporabe storitev
2010

STORITEV:
Registracija enostavne eno osebne d.o.o.

22,51

Registracija enostavne več osebne d.o.o.

6,06
24,96

Prijava enostavne sprememb

2,70

Odprtje el. knjige sklepov

6,30

Sprememba dejavnosti v PRS

15,87

Prijava davčnih podatkov
Prijava družbenika v obvezno socialno zavarovanje

0,56

Prijava delavca v obvezno socialno zavarovanje

0,56

Sprememba pod. o zavarovancih v obveznem socialnem zavarovanju

0,14

Odjava zavarovane osebe iz obveznega socialnega zavarovanja

0,14

Prijava otroka, starša ali zakonca v obvezno zdr. zavarovanje

0,14

Vpis poslovne enote v PRS

3,03

Izbris poslovne enote v PRS

2,16

Prijava spremembe poslovne enote v PRS

1,44

Pridobitev obrtnega dovoljenja

0,29

Prijava prostega delovnega mesta

0,29

Vpis nameravane firme

1,87

Odprtje začasnega e-TRR

0,29

Dodelitev poobl. za opravljanje post. VEM prek portala e-VEM

9,37

Sprememba poobl. za opravljanje post. VEM prek portala e-VEM

0,00

Odvzem poobl. za opravljanje post. VEM prek portala e-VEM

0,00

Identifikacijska št. DDV

1,01

Vpis podružnice

0,14
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100

Vir: lasten
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Graf 7: Uporaba storitev portala e-VEM g.d. v letu 2010 na UE RS (v %)
Uporaba storitev e-VEM g.d. na UE RS
01.01.2010-30.08.2010

% uporabe storitev 2010

storitev

Vpis podružnice 0,14
1,01
Identifikacijska št. DDV
Odvzem poobl. za opravljanje post. VEM prek portala e-VEM 0
Sprememba poobl. za opravljanje post. VEM prek portala e-VEM 0
9,37
Dodelitev poobL. za opravljanje post. VEM prek portala e-VEM
0,29
Odprtje začasnega e-TRR
Vpis nameravane firme
1,87
Prijava prostega delovnega mesta
0,29
0,29
Pridobitev obrtnega dovoljenja
1,44
Prijava spremembe poslovne enote v PRS
2,16
Izbris poslovne enote v PRS
Vpis poslovne enote v PRS
3,03
Prijava otroka, starša ali zakonca v obvezno zdr. zav. 0,14
Odjava zavarovane osebe iz obveznih soc. zav. 0,14
Sprememba pod. o zavarovancih v obveznih soc. zav. 0,14
Prijava delavca v obvezna soc.zav. 0,56
Prijava družbenika v obvezna soc. zav.
0,56
Prijava davčnih podatkov
6,3
Sprememba dejavnosti v PRS
Odprtje el. knjige sklepov
2,7
Prijava enostavne spremembe
6,06
Registracija enostavne več osebne d.o.o.
Registracija enostavne eno osebne d.o.o.
0

5

10

15,87

24,96
22,51
15

20

25

30

%

Vir: lasten
Do 30. avgusta 2010 je bilo na 27 vstopnih točkah VEM UE RS od 23 storitev najpogosteje
uporabljenih 12 storitev: prijava enostavne spremembe (25 %), registracija enostavne
eno- osebne d.o.o. (23 %), prijava davčnih podatkov (7 %), registracija več osebne d.o.o.
(6 %), dodelitev pooblastil za opravljanje postopkov VEM prek portala e-VEM (8,81 %),
vpis poslovne enote v PRS (6,8 %), sprememba dejavnosti v PRS (6 %), izbris poslovne
enote v PRS (3 %), odprtje elektronske knjige sklepov (3 %) in vpis nameravane firme (2
%).
V manj kot 1 % primerov se je uporabilo naslednje storitve: prijava sprememb poslovne
enote v PRS, identifikacijska številka DDV, prijava delavca v obvezno socialno
zavarovanje, prijava družbenika v obvezno socialno zavarovanje, vpis podružnice, prijava
otroka, starša ali zakonca v obvezno socialno zdravstveno zavarovanje, odjava zavarovane
osebe iz obveznega socialnega zdravstvenega zavarovanja in sprememba podatkov
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zavarovanca. Uporabilo se ni zgolj dveh storitev: sprememba pooblastil za opravljanje
postopkov VEM prek portala e-VEM in odvzem pooblastil za opravljanje postopkov VEM
prek portala e-VEM. V letu 2010 se je obseg uporabe storitev portala e-VEM g.d. v
primerjavi s preteklima letoma povečala na 83 % izkoriščenosti.
Preglednica 13: Uporaba storitev portala e-VEM g.d. v letih 2008, 2009 in 2010
na vstopnih točkah VEM UE RS (v %)
% uporabe storitve
01.01.
01.02.- 01.01.31.12. 31.12.
30.08.
2008 2009
2010

STORITEV:
Registracija enostavne eno osebne d.o.o.

40,00

22,51

18,59

Registracija enostavne več osebne d.o.o.

11,14

6,06

8,41

Prijava enostavne sprememb

23,21

24,96

23,48

Odprtje el. knjige sklepov

3,70

2,70

3,33

Sprememba dejavnosti v PRS

4,90

6,30

6,30

13,00

15,87

7,83

Prijava družbenika v obvezna soc. zavarovanja

0,93

0,56

0,98

Prijava delavca v obvezna soc. zavarovanja

0,00

0,56

1,17

Sprememba pod. o zavarovancih v obveznem soc. zavarovanju
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0,14
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Odjava zavarovane osebe iz obveznega soc. zavarovanja
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Prijava otroka, starša ali zakonca v obvezno zdr. zavarovanje
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0,14

0,19
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0,30
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Izbris poslovne enote v PRS

0,00
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2,54
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0,00
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0,59
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0,30
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0,19

Prijava prostega delovnega mesta

0,30

0,29

0,98
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0,00

0,29

0,19
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Graf 8: Uporaba storitev e-VEM g.d. v letu 2008, 2009 in 2010 na UE RS (v %)

Uporaba storitev E-VEM g.d. na UE RS
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Če primerjamo skupno število uporabljenih storitev portala e-VEM g.d. na 27 točkah VEM
UE RS za leta 2008, 2009 in 2010, vidimo podobnosti pri frekvenci uporabe storitev.
Največ zanimanja je za iste storitve, pa tudi seznam neuporabljenih storitev se z leti ne
spreminja.
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Najpogosteje uporabljene storitve so: registracija eno osebne d.o.o., prijava enostavne
spremembe, registracija več osebne d.o.o., prijava davčnih podatkov in spremembe
dejavnosti v PRS.
Sledijo storitve, katerih uporaba skozi čas narašča: vpis nameravane firme, prijava
delavca v obvezno socialno zavarovanje, vpis ter izbris poslovne enote iz PRS in dodelitev
pooblastila za opravljanje postopkov VEM prek portala VEM.
Tem pa sledijo storitve, ki so redko ali celo nikoli uporabljene: odprtje začasnega e-TRR,
sprememba pooblastil za opravljanje postopkov VEM prek portala VEM, odvzem pooblastil
za opravljanje postopkov VEM prek portala VEM, vpis podružnice, prijava otroka starša ali
zakonca v obvezno socialno zdravstveno zavarovanje, prijava družbenika v obvezno
socialno zavarovanje, odjava zavarovane osebe iz obveznega soc. zdravstvenega
zavarovanja in sprememba podatkov zavarovanca.
Čeprav izkoristek vseh možnih storitev, ki jih podjetniki lahko opravijo preko e-VEM g.d.,
še ni maksimalen, razveseljuje dejstvo, da se uporaba storitev povečuje. V prvem letu je
bila tako uporaba storitev 60 %, leta 2009 72 %, v letu 2010 pa je samo do 30. avgusta
2010 že presegla 83 % izkoriščenost.
Pri projektih, ki zasledujejo odpravo administrativnih ovir, kot je e-VEM g.d., je bistvo ne
samo v operacionalizaciji, optimizaciji in koncentraciji procesov - sistemskih reform,
temveč gre za dejansko uporabo in maksimalen izkoristek možnih storitev, saj se lahko
samo tako zasleduje cilje reformiranja državne uprave.
Glede na pridobljene informacije o uporabi storitev portala e-VEM g.d. iz upravnih enot, ki
so vstopne točke VEM, menim, da je uporaba portala zmerna, da pa je potrebno za to, da
bomo lahko govorili o dosegu cilja OAO, uporabo portala e-VEM g.d. še povečati. Za to bo
potrebno nekoliko več časa, saj je potrebno spremeniti ne samo delovanje državne
uprave, ampak tudi navade ljudi, ki jim je potrebno razložiti, da je tudi v tem primeru
smiselno slediti modernizaciji oziroma povečati splošno stopnjo zaupanja v IT.
Pri projektih, kot je OAO, ne gre za enosmerno delovanje države, temveč za dvotirni
sistem, prek katerega država uvaja moderne metode, z njimi spreminja postopke svojega
delovanja, uporabniki pa se morajo na njih navaditi in jih uporabljati.
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7.2 ANKETNI REZULTATI
Ker je bil portal e-VEM g.d. vzpostavljen kot orodje odprave administrativnih ovir na
področju podjetniška in predstavlja prijazno okolje za podjetnika, me je zanimala stopnja
poznavanja, uporabe ter zadovoljstva s portalom. Zato sem izvedla anketni vprašalnik o
Portalu e-VEM za gospodarske družbe. Anketo sem opravljala na treh lokacijah: v Izoli,
Kopru in Piranu, na 10 vstopnih točkah VEM. V izpolnitev ankete je od 100 zaprošenih
privolilo 60 ljudi. Stopnja odzivnosti je bila 60 %. Anketo sem izvajala osem dni in
povprečno na dan pridobila sedem izpolnjenih anket. Menim, da je anketa
reprezentativna, saj je bistvenega pomena, da je vzorec naključno izbran. Gre za uporabo
verjetnostnega vzorca, katerega bistvo je, da imajo vsi člani populacije enako možnost biti
izbrani.
Namen raziskave je bil pridobiti širši pregled nad poznavanjem, uporabo in zadovoljstvom
s portalom. Cilj raziskave pa je bil predstavitev, poznavanja, uporabe in zadovoljstva s
portalom. Zanimalo me je predvsem, koliko ljudje poznajo ter uporabljajo portal.
Anketni vprašalnik (Priloga 2) je obsegal 14 vprašanj in bil razdeljen na štiri sklope:

I.
II.
III.
IV.

sklop: Splošne informacije (1. - 3. vprašanje)
sklop: O portalu e-VEM g.d. (4. - 10. vprašanje)
sklop: O vstopni točki VEM (11. - 13. vprašanje)
sklop: Mnenja in predlogi (vprašanje 14)

Rezultati ankete:

I. sklop je bil namenjen pridobitvi splošnih informacij o spolu, starosti in izobrazbi.
Od 60 anketirancev je bilo 35 % žensk in 65 % moških.
Preglednica 14: Število anketiranih po spolu (v %)
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Graf 9: Število anketiranih po spolu (v %)
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Preglednica 15: Starost anketiranih (v %)
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Graf 10: Starost anketiranih (v %)
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15

Nad 46

Največ anketiranih, 35 %, je bilo starih med 18 in 25 let, 32 % anketiranih med 26 in 35
let, 18 % anketiranih je bilo starih od 36 do 45 let, 15 % anketiranih pa je bilo starejših
od 46 let.
Preglednica 16: Izobrazba anketiranih (v %)
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Graf 11: Izobrazba anketiranih (v %)
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Večina anketiranih (43,3 %) ima visoko oziroma univerzitetno izobrazbo, srednješolsko
izobrazbo ima 40 % anketiranih, osnovnošolsko 13 % anketirancev, 3,3 % anketirancev
pa ima najmanj magistrsko izobrazbo.
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Portal e-VEM g.d. je bil vzpostavljen 1. februarja 2008, zato me je s 4. vprašanjem
zanimala stopnja poznavanja portala e-VEM g.d.
Preglednica 17: Poznavanje portala e-VEM g.d. (v %)
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Graf 12: Poznavanje portala e-VEM g.d. (v %)
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Ugotovila sem, da je stopnja poznavanja portala e-VEM g.d. zelo visoka: 78 %
anketirancev pozna portal e-VEM g.d.
V povezavi s prejšnjim vprašanjem sem s petim vprašanjem želela izvedeti, kje so
anketiranci slišali oziroma izvedeli za portal e-VEM g.d.?
Preglednica 18: Viri poznavanja portala e-VEM g.d. (v %)
%
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drugo (brošure, reklame, ...)
SKUPAJ
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4
100

Vir: lasten
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Graf 13: Viri poznavanja portala e-VEM g.d. (v %)

Viri poznavanja portala e-VEM g.d.
drugo (brošure, reklame, ...)

4

viri

iz medijev (TV, časopisi, ...)

13

prek svetovnega spleta

25

povedal mi je znanec, prijatelj, sorodnik

57
0

10

20

30

40

50

60

%

Vir: lasten
Kar 57 % od tistih, ki poznajo portal, je zanj slišalo ali izvedelo od sorodnikov, prijateljev
ali znancev. 25 % jih je zanj izvedelo prek svetovnega spleta, 13 % iz medijev, 4 % pa so
portal spoznali iz drugih virov, kot so recimo brošure in reklame. Gre za zanimiv rezultat
glede na to, da je MJU za promocijo portala pripravilo 340.000 zloženk, 26.000 DVD-jev in
izvedlo oglaševanje na avtobusih, televiziji ter v tiskanih medijih (po Batagelj, 2009).
Ker je za doseganje odprave administrativnih ovir ključna uporaba orodij, kot je portal eVEM g.d., sem s šestim vprašanjem želela izvedeti, v kolikšni meri se, glede na visoko
stopnjo poznavanja portala, tega dejansko uporablja in katere storitve se najpogosteje
uporabljajo.
Preglednica 19: Uporaba storitev portala e-VEM g.d. (v %)
UPORABA STORITEV e-VEM g.d.

%

da (prosim, navedite katere)
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SKUPAJ
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Graf 14: Uporaba storitev e-vem g.d. (v %)
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Storitve portala e-VEM g.d. je uporabilo 32 anketirancev oziroma 68 % anketiranih, ki so
prek portala opravili skupno 56 storitev.
V naslednji preglednici in grafu sem natančnejše predstavila storitve ter stopnjo uporabe
storitev.
Preglednica 20: Uporabljene storitve e-VEM g.d. (v %)
STORITEV
registracija eno osebne družbe z omejeno odgovornostjo (vpis v sodni/poslovni
register)
registracija več osebne družbe z omejeno odgovornostjo (vpis v sodni/poslovni
register)
prijava spremembe (firme, poslovnega naslova, zastopnika in dejavnosti)
sprememba dejavnosti v PRS
vpis v davčni register (prijava davčnih podatkov)
prijava družbenika v obvezno socialno zavarovanje
prijava delavca v obvezno socialno zavarovanje

%
18,2
16,4
9,1
29,1
16,2
1,8

vpis nameravane firme
odprtje začasnega e-TRR

3,6
1,8

druga storitev (navedite, katero): vpis PE

3,6

SKUPAJ

100

Vir: lasten
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Graf 15: Uporabljene storitve e-VEM g.d. (v %)
Uporabljene Storitve portala e-VEM g.d.
3,6

Druga storitev: vpis poslovne enote

1,8

Odprtje začasnega e-TRR

3,6

vrsta storitve

Vpis nameravane firme

1,8

Prijava delavca v obvezno socialno zavarovanje

16,2

Prijava družbenika v obvezno socialno zavarovanje

29,1

Vpis v davčni register (prijava davčnih podatkov)
9,1

Prijava sprememb v PRS

16,4

Registracija več oosebne d.o.o (vpis v sodni/poslovni register)

18,2

Registracija eno osebne d.o.o (vpis v sodni/poslovni register)
0

5

10

15

20

25

30

35

%

Vir: lasten
Ugotovila sem, da je najpogosteje uporabljena storitev (34,6 %) registracija eno oz. več
osebne družbe z omejeno odgovornostjo (9 več osebnih in 10 eno osebnih d.o.o.), druga
najpogosteje uporabljena storitev (29 %) je vpis v davčni register oz. prijava davčnih
podatkov (16 vpisov v davčni register), tretja (16,2 %) je prijava družbenika v obvezno
socialno zavarovanje (9 prijav), četrta (9 %) pa je prijava sprememb (5 prijav
sprememb). Sledita vpis nameravane firme in vpis poslovne enote s 3,6-odstotno uporabo
(2 vpisa nameravane firme in 2 poslovni enoti), najredkeje uporabljeni storitvi (1,8 %) pa
sta odprtje e-TRR in prijava delavca v obvezno socialno zavarovanje (obe storitvi po
enkrat).
Z vzpostavitvijo sistema e-VEM so pomembno vlogo pridobile t.i. vstopne točke vse na
enem mestu oz. točke VEM (upravne enote, obrtne zbornice, davčni uradi, gospodarske
zbornice, notarji), prek katerih stranke vlagajo vloge za registracijo (ustanovitev, vpis
sprememb, izbris) gospodarskih družb in drugih subjektov. S sedmim vprašanjem sem
zato želela izvedeti, kje so anketiranci opravili oziroma izvedli storitev.
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Preglednica 21: Točka izvedbe storitve (v %)
TOČKA VEM
NOTAR

TOČKA IZVEDBE STORITVE

UE AJPES OZS DURS OD DOMA
53 21,9
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0

Vir: lasten

Graf 16: Točke izvedbe storitve (v %)
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53 % anketiranih je storitve izvedlo oziroma opravilo pri notarju, sledijo UE z 22 %, tretji
je AJPES s 15,5 %, četrti je DURS s 6,2 %, najredkeje pa so anketirani storitve opravili na
OZS (3,1 %). Nihče od anketiranih ni storitev opravil od doma z digitalnim potrdilom.
Glede na to, da so nekateri anketiranci obkrožili dve točki VEM, na primer notarja in
DURS, sklepam, da je temu tako, ker je anketirani registriral družbo pri notarju, nato pa
storitev prijave davčnih podatkov opravil na DURSU.
Ker je najpomembnejša naloga točk VEM svetovanje in nudenje pomoči podjetniku pri
izpolnjevanju prijave za vpis v poslovni register in posredovanju podatkov drugim
institucijam, sem želela izvedeti razlog, ki je botroval odločitvi za izvedbo storitve na
izbrani točki VEM. Z osmim vprašanjem sem želela izvedeti, kaj vodi uporabnika portala
na posamezno točko VEM, oziroma, zakaj se odločajo opraviti storitve na določeni točki
VEM. Vprašanje je bilo odprtega tipa, ker nisem želela vplivati na razloge, zato jih nisem
že vnaprej predpostavila.
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Preglednica 22: Razlogi izbire točke VEM (v %)
TOČKA VEM
Razlogi izbire točke VEM

NOTAR

navada
zanesljivost
zaupanje
drugo: osebno poznam
brezplačna storitev
SKUPAJ
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11,8
11,8
17,6
0
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0
0
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60
40
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0
0
0
100
0
100

0
100
0
0
0
100

SKUPAJ %
46,9
18,7
6,25
15,6
12,5
100

Vir: lasten
Graf 17: Razlogi za izbiro točke VEM (v %) (skupno)
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Zgornji graf prikazuje najpogostejše razloge za izbiro točke VEM. Slaba polovica
uporabnikov storitev portala (46,9 %) se odloča za opravo storitve na določeni točki VEM
iz navade, zanesljivost oziroma prepričanja v to, da bo storitev dobro opravljena (18,7
%), zaradi osebnega poznanstva (15,6 %), zato, ker gre za brezplačno storitev (15,5 %)
oziroma zaradi zaupanja (6,25 %). Natančnejši pregled razloga za izbiro posamezne točke
VEM pa predstavljam v naslednjih grafih.
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Graf 18: Razlogi za izbiro točke VEM NOTAR (v %)
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Če pogledamo točko VEM notar, vidimo, da se več kot polovica (58,8 %) uporabnikov, ki
so opravili storitev pri notarju, odloča zanj iz navade, zaradi osebnega poznanstva (17,6
%), zaradi sigurnosti (11,8 %) in zaupanja (11,8 %).
Graf 19: Razlogi za izbiro točke VEM UE (v %)
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Pri točki VEM UE je slika popolnoma drugačna. Večina (57,1 %) uporabnikov, ki je
opravila storitev na tej točki, se je zanjo odločila zaradi osebnega poznanstva, iz navade
(28,8 %) in šele nazadnje zaradi možnosti brezplačne storitve (14,3 %).
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Graf 20: Razlogi za izbiro točke VEM DURS (v %)
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Za točko VEM DURS se vsi, ki so tu opravili storitev, zanjo odločajo zaradi zanesljivost.
Poudarila bi, da se na tej točki opravlja predvsem storitev vpisa v davčni register. To
najverjetneje pomeni, da želijo uporabniki zagotovilo, da bodo pravilno navedli davčne
podatke.
Graf 21: Razlogi za izbiro točke VEM OZS (v %)
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Za navedeno točko so se uporabniki odločili zaradi poznanstva.
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Glede na to, da so status točke VEM pridobili različni organi, sem z 9. vprašanjem želela
izvedeti, ali anketiranci poznajo razliko med
storitvami, ki jih portal e-VEM za
gospodarske družbe ponujajo notarji, in storitvami, ki jih ponujajo vstopne točke VEM (kot
sta na primer UE in AJPES)?
Preglednica 23: Poznavanje razlike med točkami VEM (v %)
POZNAVANJE RAZLIKE

%

DA, poznam razliko
DA, vendar ne vem točno, kakšna je
NE, razlike ne poznam
SKUPAJ
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100

Vir: lasten
Graf 22: Poznavanje razlike med točkami VEM (v %)
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Od 32 uporabnikov portala jih 28 % pozna razliko, 25 % je takih, ki sicer poznajo razliko,
vendar ne vedo točno, kakšna je, 45 % uporabnikov portala pa z razliko ni seznanjena.
Očitno je, da se anketiranci na razlike ne spoznajo. To lahko povežemo z vprašanjem št. 7
in 8. Sklepamo lahko namreč, da jih je več kot polovica prav zaradi slabega poznanstva
storitev te opravila pri notarju, pa čeprav so storitve na točkah VEM (kot je npr. UE)
brezplačne. Prav razlog brezplačne storitve je dosegel nizko pomembnost odločanja
uporabnika pri izbiri točke. Zanimivo je, da so pri odločitvi za izbiro točke še vedno zelo
močni razlogi navada, zanesljivost-prepričanje, da bo storitev dobro opravljena in osebno
poznanstvo.
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Bistvo portala je tudi v hitrosti izvedbe storitve, zato sem z 10. vprašanjem spraševala po
času, ki je bil potreben za izvedbo želene storitve prek portala e-VEM za gospodarske
družbe.
Preglednica 24: Čas, potreben za izvedbo storitve (v %)
Čas
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Graf 23: Čas, potreben za izvedbo storitve (v %)
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Večina anketiranih (45 %) je želeno storitev/storitve opravilo v času od 31 min do 60 min.
34 % anketiranih je to storilo v manj kot pol ure, 16 % je za to potrebovalo med 61 in 90
minut, 4 % anketiranih pa je storitev/ storitve opravilo v času 91 min do 120 minut.
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Z 11. vprašanjem sem želela dobiti sliko o številu dni, potrebnih, da so anketirani
dejansko registrirali d.o.o., torej prejeli sklep o vpisu.
Preglednica 25: Dnevi potrebni za registracijo d.o.o. (v %)
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Graf 24: Dnevi, potrebni za registracijo eno osebne ali več osebne d.o.o. (v %)
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Pri analizi odgovorov sem prišla do rezultata, da je od 19 d.o.o. 58 % za registracijo
potrebovalo manj kot 5 dni. 26 % jih je za registracijo potrebovalo med 6 in 10 dnevi, 10
% je potrebovalo za to med 11 in 14 dni, 5 % pa med 15 do 30 dni. Nihče od anketiranih,
ki je podal vlogo za registracijo oz. ustanovitev d.o.o., za to ni potreboval več kot 30 dni.
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Anketirance sem z 12. vprašanjem prosila za oceno izgleda portala (1 je najnižja in 5
najvišja ocena).
Preglednica 26: Ocena izgleda portala
IZGLED PORTALA e-VEM
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4
Vir: lasten

Graf 25: Ocena izgleda portala e-VEM g.d. (povprečje)
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Enostavnost portala je bila ocenjena s povprečno oceno 3,5, povprečna ocena
razumljivosti portala je 3,4, urejenost je dobila oceno 4,1, hitrost je dobila oceno 4,5,
kakovostne informacije 4,7, ocena usmerjenosti k uporabniku pa znaša 3,9.
Skupna povprečna ocena izgleda portala je 4.
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Zanimala me je tudi stopnja zadovoljstva z delovanjem vstopne točke VEM, kjer so
anketiranci izvedli storitev. Pri 13. vprašanju so zadovoljstvo ocenjevali z ocenami od 1 do
5 (1 je najnižja, 5 pa najvišja ocena).
Preglednica 27: Stopnja zadovoljstva z delovanjem točk VEM

Dostopnost vstopne točke VEM
Prijaznost referenta
Ustrezno informiranje
Zadostna pomoč/navodila
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Graf 26: Stopnja zadovoljstva z delovanjem točk VEM
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Anketiranci so ocenili lastnosti posameznih točk VEM:
Dostopnost vstopne točke VEM je v povprečju ocenjena s 4,3, pri čemer ima najvišjo
oceno notar (4,9), najnižjo pa OZS (3,7). Prijaznost referenta je bila ocenjena s povprečno
oceno 4,4, pri čemer je najvišjo oceno dobila točka UE (koliko) najnižjo pa OZS in DURS
(4,2). Ustreznost informiranja je v povprečju ocenjena s 4,3, in sicer z najvišjo oceno 4,5
na točkah VEM AJPES ter z najnižjo 4,1 na OZS. Parameter Zadostna pomoč/navodila ima
povprečno oceno 4,4, pri čemer so bile najbolje ocenjene AJPES, najnižje pa DURS, z
oceno 4,1.
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Tako je splošna ocena dela vstopnih mest VEM ocenjena s povprečno oceno 4,4, ta pa je
najvišja pri točkah VEM UE (4,8), medtem ko je najnižja pri DURS (4). Prepoznavnost
točke VEM je prejela povprečno oceno 3,5. Najboljše so bile ocenjene točke VEM UE,
najnižjo oceno pa je dobil AJPES (3,4).
Ugotovitve povprečja posameznih točk:
Najvišje povprečje so tako prejele vstopne točke VEM UE (4,5), sledijo pa jim AJPES s
povprečno oceno 4,4, notar z oceno 4,3 ter OZS in DURS z najnižjo oceno 4.
Kljub temu, da je najbolj obiskana točka VEM notar (glej vprašanje št. 6), ta zaseda tretje
mesto pri merjenju zadovoljstva uporabnikov.
Zadnje vprašanje je bilo namenjeno podaji mnenj in predlogov.
Preglednica 28: Mnenja in predlogi
Mnenja in predlogi
1. več reklame, ljudje sploh ne vedo, da lahko tako na lahko ustanovijo d.o.o.
2. potrebne so določene izboljšave, boljše povezave med institucijami
3. super je, čim več takih storitev
Vir: lasten
Podana sta bila dva predloga in eno mnenje, ki sem jih dobesedno navedla. Izpostavila bi
prvi predlog, ki priporoča več promocije portala, saj se ujema z ugotovitvami pri
vprašanju št. 5. Večina anketiranih je namreč za portal izvedelo od prijateljev, znancev ali
sorodnikov in ne iz medijev.
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7.3 PREVERITEV HIPOTEZ
H1: Za odpravo posameznih administrativnih ovir v postopkih, kot je portal eVEM za gospodarske družbe, je potrebna sprememba področne regulacije.
Navedeno hipotezo potrjujem, saj sem z analizo podjetniške zakonodaje in
administrativnega okolja, ki določa pogoje za registracijo in začetek poslovanja, ugotovila,
da je podjetniška zakonodaja doživela velik preobrat.
Miselnost, da vladne politike (država) zavirajo hitrejši razvoj podjetništva in slabšajo
konkurenčnost države, počasi izgublja osnovo. Od leta 1993 je sicer zakonodaja na
podjetniškem področju naraščala, tako je naraščalo tudi število zahtev, ki jih je moral
podjetnik izpolniti za začetek opravljanja dejavnosti. Naraščalo je tudi število organov,
pristojnih za izdajo raznih odločb, licenc in dovoljenj. Večina teh organov s podjetništvom
ni imelo veliko skupnega, z izjemo Obrtne zbornice. Mejni kamen na podjetniškem
področju predstavlja antibirokratski program iz leta 2001, ki je sprožil plaz novosti,
predvsem pa uvajanje elektronskega poslovanja z načelom vse na enem mestu.
V okviru reforme državne uprave je Slovenija sprejela ukrepe, ki so večinoma sistematske
in normativne rešitve, kot jih opredeljuje sodobna javna uprava.
Uvedba e-VEM za gospodarske družbe za izboljšanje podjetniškega okolja skladno s
politiko boljše priprave predpisov, je prinesla spremembe področne regulacije, in sicer
Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1), Zakona o sodnem registru (ZSReg-UPB2),
Zakona o poslovnem registru (ZPRS-1) in Zakona o davčni službi (ZDS-1-UPB2).
Prva pomembna sprememba je nastopila v okviru Zakona o gospodarskih družbah (Uradni
list RS, št.139/2004-ZGD-H), ko je vstopila v veljavo določba, s katero se je uzakonil
prenos pristojnosti vodenja vpisnika samostojnega podjetnika posameznika z Davčne
uprave Republike Slovenije na AJPES. S tem je postal Poslovni register Slovenije primarni
register za to vrsto subjektov. Ker je s 1. januarjem 2005 stopila v veljavo tudi novela
Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni lis RS, št. 73/2004, ZUP-C), ki omogoča
izmenjavo podatkov prek informacijskega sistema za sprejem vlog, vročanje in
obveščanje, so bili vzpostavljeni vsi pogoji za hiter in neoviran razvoj elektronske podpore
registracije samostojnega podjetnika in vzpostavitvi vstopnih točk za registracijo v praksi.
Nato pa je Zakon o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 119/2005, ZUP-D)
vnesel še dodatni odstavek v 64. členu, in sicer, da se vloge lahko vložijo tudi pri organih,
ki opravljajo naloge enotnih vstopnih točk. Organi, ki opravljajo naloge enotnih vstopnih
točk, morajo vloge nemudoma v fizični obliki ali po elektronski poti, podpisane z varnim
elektronskim podpisom organa, posredovati pristojnim organom. Organ mora s takšno
vlogo postopati enako kot z vlogo, ki jo dobi po elektronski poti neposredno od stranke.
Za uvedbo portala e- VEM g.d. je najpomembnejša prva sprememba navedenega zakona
po trinajstih letih. Zakon o gospodarskih družbah (Uradni list RS št. 42/06 in 60/06-pop −
v nadaljevanju: ZGD-1), ki je začel veljati 4. maja 2006, je poleg nekaterih novosti kot
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npr. uvedba Societa Europea uveljavil naslednja pravna instituta, ki sta bila ključna za
uvedbo e-VEM g.d.:

•
•

ureditev v 74. členu ZGD-1, po katerem se podjetnik ne vpisuje več v sodni register in
točke VEM (474. člen ZGD-1).

Navedene spremembe je bilo potrebno uskladiti z novim Zakonom o sodnem registru
ZSReg-B (Uradni list. RS, št. 13/94, 91/2005, 111/2005, Odl.US:U-I-212-03-14, 114/2005UPB1, 42/2006-ZGD-1, (60/2006 popr.), 33/2007, 54/2007-UPB-2, 65/2008, 49/2009.
Pri spremembi Zakona o sodnih taksah (Uradni list RS, št. 20/2004, ZST-UPB1 ) gre za
navezavo sprememb ZSReg-UPB2 in sprememb Zakona o poslovnem registru Slovenije
(ZPRS-1), predvsem v smislu združitve in odprave obveznega plačila sodnih taks ob
postopku registracije podjetja. Gre predvsem za posodobitev in racionalizacijo načina
objave vpisov v sodni register, hkratnost vpisov v sodni in poslovni register ter
racionalizacijo poslovanja, s tem pa enostavnejšo in hitrejšo objavo vpisov v sodni register
ter zmanjšanje stroškov podjetnikov pri ustanavljanju družb in poslovanju.
Sprejet je bil tudi nov Pravilnik o posebnem obrazcu družbene pogodbe in akta o
ustanovitvi družbe (Uradni list RS, št. 21/2007), po katerem ima ustanovitelj družbe z
omejeno odgovornostjo možnost, da za obliko akta vzame predložen vzorec omenjenih
aktov, ki ga ponuja e-VEM g.d. Na ta način odpade strošek priprave akta in bistveno
pospešuje sam postopek ustanovitve. Sprejet je bil tudi Pravilnik o vstopnih točkah VEM
(Uradni list RS, št. 17/2009), ki določa kadrovske, organizacijske in tehnične pogoje, ki jih
morajo izpolnjevati točke VEM – vse na enem mestu za pridobitev dovoljenja za
opravljanje postopkov VEM.
Ne gre za deregulacijo podjetniškega okolja, ampak za spremembo predpisov v okviru
boljše zakonodaje. Gre za optimizacijo in koncentracijo procesov, saj vzpostavitev portala
e-VEM g.d. izboljšuje podjetniško okolje, olajšuje izpeljavo postopkov, potrebnih za
ustanovitev družbe in kasnejše delovanje družbe, postopke pa skoncentrira na enem
mestu prek spletnega portala.
H2: Z vzpostavitvijo uporabnega elektronskega sistema, kot je portal e-VEM za
gospodarske družbe, država stremi k olajšanju poslovanja nacionalnega
gospodarstva in s tem h krepitvi njegove konkurenčnosti.
Tudi drugo hipotezo potrjujem, saj je vloga države pri razvoju podjetništva zelo velika, ker
na odločitev za podjetniško kariero vpliva veliko dejavnikov. Eden izmed njih je zagotovo
tudi država, ki je učinkovita pri oblikovanju podporne vladne politike in odpravljanju
administrativnih ovir.
Uresničitev projektov, kot je e-VEM za gospodarske družbe, pomeni reformo javne
uprave, ki je bila nujna zaradi skupnega okolja EU in potreb po večji konkurenčnosti.
Zaradi vključevanja Slovenije v sodobne integracijske tokove sta bili nujno potrebni
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prenova procesov in informatizacija uprave. Pravzaprav so priprave vstopa Slovenije v EU
zahtevale prilagoditev javne uprave evropskim standardom, ki pomenijo zahtevo po
modernizaciji, fleksibilnosti, transparentnosti, učinkovitosti ter uspešnosti pri poslovanju.
Vzpostavitev uporabnega elektronskega sistema kot je e-VEM prek upravnih spletnih
portalov je ena od poti poenostavitev in odpravljanja administrativnih ovir. Odprava
administrativnih ovir, poenostavitev postopkov predvsem pa zmanjšanje administrativnih
bremen, ki jih povzroča zakonodaja, so ključni dejavniki tudi za uresničevanje ciljev
Lizbonske strategije. Gre za povezanostjo med odpravo administrativnih ovir in e-upravo.
Družba z omejeno odgovornostjo je takoj za samostojnim podjetnikom najbolj priljubljena
pravnoorganizacijska oblika družbe, saj predstavlja 93% delež družb, vpisanih v Poslovni
register Slovenije v letu 2009. Na priljubljenost d.o.o. vplivajo naslednji dejavniki:
• je najprimernejša statusna oblika, kadar podjetje ustanavlja več podjetnikov
skupaj;
• ustanovitelji (družbeniki) ne odgovarjajo s svojim premoženjem, temveč družba s
svojim premoženjem;
• v primeru večjih dobičkov je davčno ugodnejša od s.p.
Portal e-VEM g.d. kot del projekta odpravljanja administrativnih ovir in poenostavitev
postopkov ter načrtnega oziroma preventivnega delovanja zmanjšanja administrativnih
ovir, je usmerjen v gospodarstvo in je ključen element prizadevanj. Podjetja in
posameznike v državah članicah namreč rešuje pretirane regulacije in odvečne birokracije,
s tem pa osvobaja energijo za podjetniško aktivnost, inovacije in državljansko vključenost.
Nekatere izmed razlogov nizke konkurenčnosti slovenskega gospodarstva, kot so na
primer dolgotrajni postopki registracije, se rešuje tudi s projekti, kot je e-VEM za
gospodarske družbe. Ta namreč omogoča:
• hitro, enostavno in brezplačno registracijo družb;
• možnost opravljanja obveznih postopkov ob ustanovitvi na vstopnih mestih ali prek
spleta;
• nudi tudi ostale najbolj pogoste storitve za podjetja na vstopnih mestih ali prek
spleta.
Pri projektih, kot je portal e-VEM g.d., gre predvsem za optimizacijo in koncentracijo
procesov. Z vzpostavitvijo portala e-VEM g.d. so namreč postopek ustanovitve in drugi
postopki za delovanje družbe skoncentrirani na enem mestu prek spletnega portala, ki
posamezniku - bodočemu podjetniku olajša pot do nove družbe.
Iz pregleda je razvidno, da smo v Sloveniji z odpravljanjem administrativnih ovir za
podjetnike storili že veliko. Projekt e-VEM in druge spremembe (izjava o učinkih predloga
predpisa in program ukrepov za zmanjšanja administrativnih ovir) pa napovedujejo
izboljšanje administrativnega okolja za razvoj podjetništva.
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Ob vseh prizadevanjih za izboljšanje poslovnega okolja oz. višanje konkurenčnosti
gospodarstva pa še vedno precejšnjo oviro predstavlja višina ustanovitvenega kapitala.
Zahtevani minimalni ustanovitveni kapital (7.500 €) za družbo z omejeno odgovornostjo v
Sloveniji je namreč skoraj 45% BDP 11 na prebivalca. V Evropi so sicer tudi države, kjer je
ta odstotek višji kot pri nas, na primer v Avstriji (55 %), na Madžarskem (65 %) in v Grčiji
(104 %). Menim pa, da bi se bilo glede odnosa do podjetništva bolje zgledovati po Irski in
Veliki Britaniji, kjer minimalni ustanovitveni kapital za družbo z omejeno odgovornostjo
sploh ni predpisan, ali pa po Finski, kjer znaša ustanovitveni kapital 7,7 %, Španiji (14 %)
ali Švici (14 %). Povsem brez škode bi se lahko pri nas minimalni ustanovitveni kapital za
družbo z omejeno odgovornostjo znižal na tisoč ali dva tisoč evrov.
Borštnik (2009) pravi, da »predpisani minimalni kapital ne predstavlja nikakršne varnostne
garancije za udeležence na trgu, predstavlja le premoženjski prag, ki ga država določi, da
zmanjša število upravičencev do ustanovitve družbe z omejeno odgovornostjo«.
Tudi s tako spremembo bi lahko država okrepila konkurenčnost, predvsem pa podpirala
ustanovitev novih družb.
H3: Portal e-VEM za gospodarske družbe je znižal stroške in skrajšal čas,
potrebne za ustanovitev d.o.o., za 50 % glede na stroške in čas pred
uvedbo sistema ter tako povečal zadovoljstvo uporabnikov s storitvami
pristojnih organov.
Prav tako potrjujem tudi tretjo hipotezo. Za potrditev tretje hipoteze sem uporabila
EMMAS metodo za merjenje stroškov povzročenih posamezniku oziroma bodočemu
družbeniku pri ustanovitvi podjetja pred in po uvedbi portala e-VEM g.d. Pri izračunu sem
uporabila standardne aktivnosti oz. najbolj uporabljene aktivnosti portala.
Pri izračunu sem ugotovila, da so se z uvedbo portala e -VEM g.d. stroški za ustanovitev
enostavne d.o.o. zmanjšali za 97 %. Čas, potreben za izvedbo aktivnosti, potrebnih za
popolno vlogo za ustanovitev d.o.o., se je skrajšal za 97 %. Prav tako se je skrajšal čas
pri dejanski registraciji d.o.o. Na podlagi ankete, predstavljene v poglavju 6.6, sem
ugotovila, da se giblje povprečni čas, potreben za dejansko registracijo d.o.o., med 6 in
10 dnevi, pred uvedbo sistema pa je bilo za to po podatkih OECD (Vlada RS, 2007)
potrebnih tudi 60 dni.
Pomembno je, da se preko VEM točk in prek spletnega portala poleg postopkov
registracije podjetij in postopkov spremembe (izbrisi, spremembe sedežev, …) izvajajo
tudi drugi postopki, ki so pomembni za poslovanje vseh že ustanovljenih podjetij
(zaposlitev delavca, prijava v zdravstveno zavarovanje in podobno). Med razvojem
podjetništva in učinkovitostjo državne uprave obstaja medsebojna povezava. To potrjuje
11

V letu 2009 je bil BDP na prebivalca Slovenije 17.092 EUR
(http://pariz.veleposlanistvo.si/index.php?id=765&L)
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izvedba projekta/portala e-VEM g.d., ki je največji integracijski projekt v Sloveniji. Projekt
je edinstven v svetu, saj so vsi postopki, ki jih sistem podpira, v celoti izvajani
elektronsko, za registracijo podjetja pa je pri enostavnih postopkih potrebnih samo nekaj
dni.
Med podjetniškimi pogoji imata velik pomen tudi kakovost in dostopnost poslovne, pravne
in strokovne infrastrukture, ki jo potrebujejo mlada in rastoča podjetja. Del te
infrastrukture so na lokalnem nivoju tudi upravne enote. Za razvoj podjetništva so
pomembna vsa pravna področja, med katerimi je tudi upravno pravo, ki ureja odnose
med podjetnikom in državo (Kampuš Trop, 2003, str. 28). Pri tem ni pomembna samo
pozitivna zakonodaja, ampak tudi način izvrševanja oziroma pravila ravnanja, ki lahko
pospešujejo ali zavirajo razvoj podjetništva.
Upravne enote kot vstopne točke VEM predstavljajo le delček državnih organov, s katerimi
se srečujejo podjetniki. Naloge UE se spreminjajo, zmanjšujejo klasične upravne naloge,
uvajajo pa se pospeševalne, servisne naloge. Po rezultatih ankete so UE kot vstopne točke
prejele najboljšo povprečno oceno zadovoljstva uporabnikov, kar kaže na spreminjanje
klasične miselnosti, ki državno upravo povezuje zgolj z rigorozno birokracijo in
neprijaznostjo.
Upravne enote opravljajo naloge državne uprave za podjetnike na dveh področjih: na
gospodarskem področju ter na področju okolja in prostora.
Za mojo nalogo je pomembno predvsem prvo področje, ki predstavlja svetovanje, ki ga
upravne enote nudijo podjetnikom ob registraciji in pridobivanju ustreznih dovoljenj za
opravljanje dejavnosti. Ko se podjetnik odloča za ustanovitev podjetja, potrebuje
strokovno pomoč pri izbiri ustrezne pravno-organizacijske oblike. Zaposleni na upravnih
enotah lahko s svetovanjem olajšajo začetne korake in prihranijo podjetnikom tako čas
kot denar.

7.4 REZULTATI K ZNANOSTI IN STROKI
Prispevek rezultatov raziskave je predvsem potrditev pomembnosti razvoja slovenske euprave in s tem uresničitev orodij, kot je odprava administrativnih ovir.
Z razvojem IT se je morala modernizirati tudi državna uprava in se razvijati skladno z
načeli NJM. Posledica tega je nastanek e-poslovanja in e-uprave. Odprava administrativnih
ovir s sistemom e-VEM g.d. pomeni optimizacijo procesov in postopkov, ki približujejo
upravo uporabniku in stremijo k povečevanju konkurenčnosti gospodarstva, spodbuja
ustanavljanje novih podjetij in hitrejšo rast že obstoječih. Portal e-VEM g.d. ima za ciljno
skupino uporabnikov mala in srednja podjetja oziroma bodoče podjetnike.
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Pomembno je, da so v okviru procesa OAO sodelovali ne samo različni resorji - portal eVEM g.d. je recimo prvi tak medresorski projekt - ampak tudi sodna in zakonodajna veja
oblasti. Zanimivo je tudi, da gre za proces, za katerega je značilna »politična nevtralnost«,
saj je poenostavljanje postopkov in ohranjanje samo tistega, kar je nujno potrebno, in kar
ne povzroča dodatnih stroškov, v korist celotni družbi.
Portala e-VEM g.d. sledi namenu, ker je vzpostavil:
•
•
•

•
•

podjetnikom prijaznejše okolje,
večjo konkurenčnost,
odpravljanje administrativnih ovir, zniževanje stroškov, poenostavitev in pohitritev
postopkov, to je skrajšanje potrebnega časa od predložitve vloge do registracije
gospodarske družbe,
zamenjava papirnatih dokumentov z elektronskimi,
spodbujanje ustanavljanja novih podjetij in hitrejšo rast že obstoječih; ob tem pa
sledi namenu vse na enem mestu.

7.5 UPORABA ZA PRIHODNOST
Projekt e-VEM g.d. je dosegel zastavljene cilje, ki so zasledovali predvsem vzpostavitev
podjetnikom prijaznega okolja, odpravljanje administrativnih ovir v smislu zniževanja
stroškov in poenostavitev ter pohitritev postopkov oz. skrajšanje potrebnega časa od
predložitve vloge do registracije (konstituiranja) gospodarske družbe, zamenjavo papirnih
dokumentov z elektronskimi ter spodbujanje ustanavljanja novih podjetij in hitrejšo rast
že obstoječih in dejansko sledi namenu vse na enem mestu. Ena od morebitnih prihodnjih
izboljšav bi zagotovo lahko bila zmanjšanje ustanovitvenega kapitala.
Menim, da bi portal moral slediti novim ciljem predvsem v smislu dviga podpore
uporabnikov portala e-VEM, saj iz poizvedbe na točkah VEM upravne enote RS izhaja, da
so se v letu 2009 storitve uporabile v 83 %. Smiselno bi bilo tudi povečati uporabo portala
od doma z digitalnim potrdilom, saj je bilo v anketi ugotovljeno, da nihče ni opravil
storitve na tak način. V tem primeru bi predlagala, da se temu načinu doda možnosti
izvedbe dodatnih opravil. Trenutno je namreč postopek izbrisa podjetja možen le prek
notarskih e-VEM vstopnih točk, pri tem pa mora notar pripraviti notarski zapisnik in sklep
o izbrisu d.o.o. Dvigniti bi bilo potrebno tudi stopnjo usposobljenosti referentov. V anketi
so namreč pri ustreznosti informiranja referenti vstopnih točk UE prejeli nižjo oceno od
notarjev.
Glavni cilji portala e-VEM g.d. so bili: vzpostavitev elektronske podpore postopkom
podjetnika, spremljanje izvedbe postopkov, obvladovanje sprememb, omogočiti
izmenjavo podatkov med ustanovami javne uprave ter omogočiti pridobivanje različnih
potrdil in licenc, ki jih izdajajo ustanove javne uprave bodočim podjetnikom. Elektronska
podpora mora nuditi celovito podporo uporabnikom spleta in svetovalcem na lokalnih
vstopnih točkah.
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Z e-VEM g.d. je bil vzpostavljen centralni informacijski sistem za sprejem vlog, vročanje in
obveščanje v okviru portala za podjetnike in bo uporaben tudi za naslednje faze projekta,
ki se med drugim širijo tudi na področje registracije d.n.o. Projekt pokriva dva sklopa
aktivnosti in odnosov: država-poslovni subjekti (G2B) in država-država (G2G).
Širitev IT in e-uprave, s tem pa e-poslovanja na državno upravo, kaže trend, da bo v
bodoče uprava velik elektronski sistem, prek katerega se bodo izmenjevali in posredovali
podatki, ter prek katerega bo možno opraviti vse upravne in druge postopke.
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8 ZAKLJUČEK

Projekt e-uprave se najbolj neposredno veže s programom odprave administrativnih ovir,
saj sama e-uprava brez predhodne prenove postopkov in poslovanja ne more prinesti
pričakovanih rezultatov. Pomembno je, da e-uprava uporabnikom ponuja storitve, ki so v
resnici uporabne, enostavne in uporabniku prijazne. Še posebej je pomembna kakovostna
storitev za podjetja, ki so v stalnem stiku z javno upravo, kar državljani niso ali pa so
zgolj v manjši meri. Slovenija je prav zato izpostavila povezavo e-uprava s projekti
poenostavljanja administrativnih postopkov in odprave administrativnih ovir, saj je
prepričana, da so to povezana vprašanja.
Učinkovita e-uprava je temelj gospodarskega razvoja, zato je bila odprava
administrativnih ovir na področju registracije poslovnih subjektov nujna. Sistem e-VEM je
prinesel številne prednosti podjetnikom v postopkih registracije in v komunikaciji z
institucijami javne uprave. Elektronski način registracije omogoča predvsem pohitritev,
poenostavitev in pocenitev postopkov za podjetnike in uporabnike, ki izvajajo posamezne
faze registracijskega procesa.
Z empirično analizo e-VEM g.d. sem ugotovila, da je predmetni sistem zmanjšal stroške za
ustanovitev d.o.o. za kar 97 %, prav tako je skrajšal čas za ustanovitve d.o.o. iz 60 dni na
od 5 do 10 dni. Prav tako je poenostavil postopke ustanovitve d.o.o., saj lahko bodoči
podjetnik vse potrebno za ustanovitev d.o.o. opravi istočasno na enem mestu. Z analizo
sem ugotovila, da se sistema še ne izkorišča optimalno, in da se ne izkorišča dovolj
možnosti izvedbe postopkov od doma z digitalnim potrdilom. To nam pove, da
odpravljanje administrativnih ni enkraten projekt, ki ima svoj datumsko določen zaključek,
ampak je zastavljen proces stalnih izboljšav.
Sistem e-VEM zagotavlja ustrezno informacijsko podporo tudi bodočim in obstoječim
gospodarskim družbam in jim omogoča, da v najkrajšem možnem času vpišejo podjetje v
register, in opravljanje ostalih postopkov na enem mestu.
Glavni cilj portala e-VEM g.d. je bila torej vzpostavitev elektronske podpore postopkom
podjetnika, pa tudi spremljanje izvedbe postopkov, obvladovanje sprememb, omogočanje
izmenjave podatkov med ustanovami javne uprave ter omogočanje pridobivanja različnih
potrdil in licenc, ki jih izdajajo ustanove javne uprave bodočim podjetnikom. Elektronska
podpora mora nuditi celovito podporo uporabnikom spleta in svetovalcem na lokalnih
vstopnih točkah. Vzpostavljen je bil centralni informacijski sistem za sprejem vlog,
vročanje in obveščanje v okviru portala za podjetnike in bo uporaben tudi za naslednje
faze projekta, ki se med drugim širijo tudi na področje registracije d.n.o. Projekt pokriva
dva sklopa aktivnosti in odnosov: država-poslovni subjekti (G2B) in država-država (G2G).
Slovenski pristop k odpravi administrativnih ovir je sistematičen, saj s preventivnim
delovanjem preprečuje nastajanja novih ovir v predpisih, ki se pripravljajo, ter odpravlja
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ovire v že obstoječih predpisih. Čeprav se skrbi za to, da bi bili upravni procesi optimalni,
in da se pri pripravi predpisov v čim zgodnejši fazi vključuje tudi zainteresirana javnost,
praksa kaže, da odpravljanje administrativnih ovir čedalje bolj kaže znake medresorskega
projekta, saj se pripravljavci predpisov čedalje bolj zavedajo, da gre za proces, ki je v
korist tako državljanom kot gospodarstvu. Vse to je e-VEM g.d., ki je največji integracijski
projekt v Sloveniji. Projekt je edinstven v svetu, saj so vsi postopki, ki jih sistem podpira,
v celoti izvajani elektronsko, za registracijo podjetja vseh pravnoorganizacijskih oblik pa je
pri enostavnih postopkih potrebnih samo nekaj dni.
Pomembno je tudi to, da je v okviru procesa OAO portal e-VEM g.d. prvi medresorski
projekt, pri katerem so sodelovali ne samo različni resorji, ampak tudi sodna (reg.
sodišča) in izvršilna veja oblasti (ministrstva). Torej je AOA proces, ki povezuje oblasti in
ruši klasično načelo delitve oblasti v smislu vedno večjega medresorskega sodelovanja za
dobrobit družbe. Tako sodelovanje je politično nevtralno, postavljeno na prvo mesto
zaradi večje gospodarske učinkovitosti in konkurenčnosti.
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PRILOGE
Priloga 1: Podatki o odzivnosti na vprašalnik posredovan vsem Upravnim
enotam, ki so vstopne točke VEM
Točka VEM

POSLANO

PREJETO

1. UE Brežice

24.08.2010

30.12.2010

2. UE Celje

24.08.2010

Ni odgovora

3. UE Črnomelj

24.08.2010

Ni odgovora-

4. UE Dravograd

24.08.2010

Ni odgovora

5. UE Gornja Radgona

24.08.2010

01.09.2010

6. UE Grosuplje

24.08.2010

31.08.2010

7. UE Idrija

24.08.2010

07.09.2010

8. UE Ilirska Bistrica

24.08.2010

31.08.2010

9. UE Izola

24.08.2010

04.09.2010

10. UE Jesenice

24.08.2010

Ni bilo odgovora

11. UE Kamnik

24.08.2010

Ni bilo odgovora

12. UE Laško

24.08.2010

01.09.2010

13. UE Lenart

24.08.2010

09.09.2010

14. UE Lendava

24.08.2010

30.08.2010

15. UE Ljutomer

24.08.2010

27.08.2010

16. UE Maribor

24.08.2010

26.08.2010

17. UE Mozirje

24.08.2010

01.09.2010

18. UE Murska Sobota

24.08.2010

30.08.2010

19. UE Pesnica

24.08.2010

02.09.2010

20. UE Ormož

24.08.2010

31.08.2010

21. UE Piran

24.08.2010

05.09.10

22. UE Ptuj

24.08.2010

01.09.2010

23. UE Radlje ob Dravi

24.08.2010

06.09.2010

24. UE Radovljica

24.08.2010

Ni bilo odgovora

25. UE Ravne na Koroškem

24.08.2010

07.09.2010

26. UE Ribnica

24.08.2010

13.09.2010

27. UE Sežana

24.08.2010

Ni bilo odgovora

28. UE Slovenj Gradec

24.08.2010

Ni bilo odgovor

29. UE Slovenska Bistrica

24.08.2010

31.08.2010

30. UE Slovenske Konjice

24.08.2010

31.08.2010

31. UE Škofja Loka

24.08.2010

07.09.2010 (Ne vodijo evidenc)

32. UE Šentjur pri Celju

24.08.2010

02.09.2010
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33. UE Tolmin

24.08.2010

01.09.2010

34. UE Šmarje pri Jelšah

24.08.2010

30.12.1899

35. UE Tržič

24.08.2010

02.09.2010

36. UE Velenje

24.08.2010

10.09.2010

Vir: Portal e-VEM g.d., http://evem.gov.si/evem/, 30.06.2010
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Priloga 2:
ANKETNI VPRAŠALNIK
Portal e-VEM za gospodarske družbe
Sem Nataša Kosmina, študentka Univerze v Ljubljani, Fakulteta za upravo, kjer
zaključujem magistrski študij Javne uprave po Bolonjskem programu 2. stopnja. Naslov
moje magistrske naloge je Odprava administrativnih ovir s sistemom e-VEM za
gospodarske družbe. V ta namen vas prosim, da izpolnite vprašalnik o portalu e-VEM
za gospodarske družbe. Anketa, ki jo bom uporabila izključno za namene magistrske
naloge, je anonimna.

I Splošne informacije
1. Spol:
□ moški
□ ženski
2. Starost:
□
□
□
□

od 18 do 25
od 26 do 35
od 36 do 45
več kot 46

3. Izobrazba:
□
□
□
□

osnovnošolska ali manj
srednješolska
visoka ali univerzitetna
magistrska ali več

II. O portalu e-VEM za gospodarske družbe
4. Ali poznate portal e-VEM za gospodarske družbe (portal v okviru državnega
portal za podjetja in podjetnike ) ?
□ da
□ ne
5. Kje ste izvedeli/slišali za portala e-VEM za gospodarske družbe?
□
□
□
□

povedal mi je znanec, prijatelj, sorodnik..
prek svetovnega spleta
iz javnih medijev
drugo ___________________
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6. Ali ste že kdaj uporabili katero od storitev portala e-VEM za gospodarske
družbe? (možnih je več odgovorov).
□ DA, (prosim navedite katero)?
□ registracija eno osebne družbe z omejeno odgovornostjo (vpis v sodni/poslovni
register)
□ registracija več osebne družbe z omejeno odgovornostjo (vpis v sodni/poslovni
register)
□ prijava spremembe (firme, poslovnega naslova, zastopnika in dejavnosti)
sprememba dejavnosti v PRS
□ vpis v davčni register (prijava davčnih podatkov)
□ prijava družbenika v obvezno socialno zavarovanje
□ prijava delavca v obvezno socialno zavarovanje
□ vpis nameravane firme
□ odprtje začasnega e-TRR
□ drugo storitev (navedite katero ________________________________
__________________________________________________________)

□ NE
7. Kje ste opravili zgoraj navedeno storitev/storitve?
□ pri notarju
□ na eni od vstopnih točk VEM (označite kateri)
•
•
•
•
•

Upravna enota (UE)
Agencija za javnopravne evidence in storitve (AJPES),
Obrtna zbornica Slovenije (OZS),
Gospodarska zbornica Slovenije (GZS)
Davčni urad RS (DURS)

□ na daljavo-od doma (internet-spletno digitalno potrdilo)
8. Zakaj ste storitev opravili na zgoraj navedeni točki?
(prosim navedite razloge)

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
____
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9. Ali poznate razliko med storitvami, ki jih portal e-VEM za gospodarske
družbe ponujajo notarji in storitvami, ki jih ponujajo vstopne točke VEM?
□ Da, poznam razliko.
□ Da, vem da razlika je, vendar ne vem kakšna to je.
□ Ne, razlike ne poznam.

10. Koliko časa je bilo potrebnega, da ste opravili-izvedli želeno storitev preko
portala e- VEM za gospodarske družbe?

□
□
□
□

do
od
od
od

30
31
61
91

min
min do 60 min
min do 90 min
min do 120 min

11. V primeru, da ste uporabili storitev - vlogo za registracijo eno osebne ali
več osebne družbe z omejeno odgovornostjo, koliko časa je bilo potrebnega, da
ste dejansko gospodarsko družbo tudi ustanovili/registrirali (da ste prejeli
sklep pristojnega sodišča o vpisu družbe v sodni/poslovni register)?

□
□
□
□
□

do 5 dni
od 6 do 10 dni
od 11 do 14 dni
od 15 do 30 dni
več kot 30 dni

12. Ocenite izgled portala e-VEM za gospodarske družbe
(pri čemer je 1- najnižja ocena in 5-najvišja ocena)?

LASTNOSTI
Enostaven
Razumljiv
Urejen
Ustrezno hiter
Nudi kakovostne informacije
Nudi zadostno število – izbor storitev
Usmerjen k uporabniku

OCENA
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
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3
3
3
3
3
3
3

4
4
4
4
4
4
4

5
5
5
5
5
5
5

III. O vstopni točki VEM
13. Ocenite stopnjo zadovoljstva z delovanjem vstopne točke VEM.
(pri čemer je 1- najnižja ocena in 5-najvišja ocena)

LASTNOSTI
Dostopnost vstopne točke VEM
Prijaznost referenta
Ustrezno informiranje
Zadostna pomoč/navodila
Splošna ocena dela vstopne točke VEM
Prepoznavnost točke VEM

OCENA
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2

3
3
3
3
3
3

4
4
4
4
4
4

5
5
5
5
5
5

IV. Mnenja in predlogi
14.

Vaša

mnenja

in

predlogi:

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
__
Hvala za sodelovanje!
Vir: lasten

144

Priloga 3: Preglednica o številu opravljenih storitev v portalu e-VEM za
gospodarske družbe za leto 2008, 2090 in 2010
Vstopna točka VEM: UE____________

STORITEV:

Registracija enostavne eno osebne d.o.o.
Registracija enostavne več osebne d.o.o.
Prijava enostavne sprememb (firme, poslovnega naslova, dejavnosti..)
Odprtje el. knjige sklepov za novoustanovljene enostavne eno osebne
d.o.o.
Sprememba dejavnosti v Poslovni register Slovenije
Prijava davčnih podatkov
Prijava družbenika v obvezna socialna zavarovanja (obrazec M-1)
Prijava delavca v obvezna socialna zavarovanja (obrazec M-1)
Sprememba podatkov o zavarovancih v obveznih socialnih zav.
(obrazec M-3)
Odjava zavarovane osebe iz obveznih socialnih zav. (obrazec M-2)
Prijava otroka, starša ali zakonca v obvezno zdravstveno zav. (obrazec
M-DČ)
Vpis poslovne enote v Poslovni register Slovenije
Izbris poslovne enote v Poslovni register Slovenije
Prijava spremembe poslovne enote v Poslovni register Slovenije
Pridobitev obrtnega dovoljenja
Prijava prostega delovnega mesta (obrazec PD-1)
Vpis nameravane firme
Odprtje začasnega TRR za enostavno eno ali več osebno družbo
Dodelitev pooblastila za opravljanje postopkov VEM prek portala eVEM
Sprememba pooblastila za opravljanje postopkov VEM prek portala eVEM
Odvzem pooblastila za opravljanje postopkov VEM prek portala e-VEM

Vir: lasten
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ŠTEVILO STORITEV V
LETU
01.02.- 01.01.- 01.01.
31.12.
31.12. 31.08.
2008
2009
2010

še ni
bilo te
storitve
še ni
bilo te
storitve
še ni
bilo te
storitve

Priloga 4: Spremni dopis k preglednici
NATAŠA KOSMINA
ULICA FERDA BIDOVCA 3
6310 IZOLA
natasa.kosmina@gmail.com
031 328 722
Izola, 22. 08. 2010
Vstopna točka VEM
UE ____________________
Zadeva: Pomoč pri magistrski nalogi - izpolnjevanje preglednice
Spoštovani,

sem Nataša Kosmina, stanujoča v Izoli, Ulica Ferda Bidovca 3, zaposlena na Upravni enoti
Izola. Pod mentorstvom doc. dr. Polone Kovač s Fakultete za upravo, Univerza v Ljubljani,
pišem magistrsko nalogo z naslovom „Odpravljanje administrativnih ovir s sistemom eVEM za gospodarske družbe“.
Namen raziskave je ugotavljanje učinkovitosti portala e-VEM za gospodarske družbe (v
nadaljevanju e-VEM g.d.) na upravnih enotah R. Slovenije, ki so vstopne točke VEM.
Bistvo raziskave je pridobitev podatkov o tem katere storitve e-VEM g.d. se najpogosteje
uporabljajo in v kakšnem obsegu. Zaradi navedenega, vas vljudno naprošam za izpolnitev
priložene preglednice o številu opravljenih storitev v portalu e-VEM g.d. v letih 2008, 2009
in 2010 na vaši točki VEM.
Rezultati raziskave bodo uporabljeni le v okviru magistrske naloge z agregatno obdelavo
podatkov, tako da podatki iz posamezne upravne enote ne bodo razvidni.
Prosim vas, če mi lahko izpolnjeno preglednico vrnete v priloženi ovojnici opremljeni z
mojim naslovom.
Za morebitna pojasnila sem vam na voljno na zgoraj navedenih podatkih.
Za sodelovanje se vam v naprej zahvaljujem in vas lepo pozdravljam.
Hvala in lep pozdrav.
Nataša Kosmina
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