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POVZETEK

Predmet raziskovanja je predstaviti informacijske rešitve (sisteme) za podajo predlogov
oziroma registracijo na področju ustanavljanja podjetij v svetu in v Sloveniji. Osrednji
predmet dela je bilo ugotavljanje ali je portal e-VEM za gospodarske družbe uresničil
namen znižanja stroškov, poenostavil postopke in skrajšal čas za ustanovitev gospodarske
družbe.
Po teoretični predstavitvi obravnavanega področja v okviru katere se delo osredotoča na
normativne vidike na področju ustanavljanja podjetij, pravne podlage za delovanje družb,
razvoj e-poslovanja, državni portal za poslovne subjekte, postopek ustanovitve podjetja in
vpis v sodni/poslovni register, predstavljamo rezultate dveh empiričnih raziskav, ki sta bili
opravljeni v okviru načrtovane raziskave. Prva raziskava je bila usmerjena v analizo
informacijskih rešitev na področju ustanavljanja podjetij. Slovenijo smo primerjali z
izbranimi državami, s tem so bile predstavljene prednosti, slabosti in možne izboljšave.
Nato smo poslovne registre primerjali po posameznih kriterijih (elektronska registracija
poslovnih subjektov, dostop do poslovnega registra, povezava med registri, zavezanci za
registracijo, članstvo v EBR, način financiranja registra), opravljena je bila raziskava
»Enostavnost poslovanja Svetovne banke« in »Enostavnost ustanovitve podjetja v
Sloveniji po raziskavi Svetovne banke«. Tako smo lahko primerjali posamezne
spremenljivke in ugotovili ali je uvedba portala e-VEM dosegla postavljeni cilj.
Z analizama smo ugotovili, da je uvedba portala e-VEM zmanjšala stroške za ustanovitev
gospodarske družbe in vplivala na skrajšanje, poenostavitev, pocenitev registracije
oziroma ustanovitve podjetja, ter posledično na izboljšanje konkurenčnega okolja
podjetništva v Sloveniji.
Ključne besede: e-uprava, e-poslovanje, e-VEM za gospodarske družbe, poslovni registri
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SUMMARY
Information solutions in the field of company establishment
in the World an Slovenia.

Subject of research is the presentation of information solutions (systems) to make
proposals or registration of business start-ups in the world and in Slovenia. The central
subject of the work was to identity whether the portal e-VEM for companies realize the
purpose of reducing costs, simplifying procedures and reducing the time needed to
establish the company. After a theoretical presentation of the field within which the work
focuses on the normative aspects of establishment, the legal basis for the functioning of
societies, the development of e-commerce portal to business entitiles, business creation
process and entry into the legal/trade register, we present the results of two empirical
studies that were conducted in the planned research.
The first study was focused on the analysis information solutions to enterprise creation.
Slovenia was compared with selected countries, in this case there were presented the
advantages, disadvantages and possible improvements. We then compared the business
registers for individual criteria (electronic registration, business entities, access to the
business register, the link between the registers, membership in the EBR, the method of
financing the registry). Recent survey was »the World Bank Ease of Doing Business« and
»Ease of setting up a business in Slovenia by World Bank study«. Thus we can compare
each veriable and determine if the introduction of e-KNOW portal to achieve its purpose.
With analysis we found that the introduction of the portal e-KNOW (State portal for firms
and businssmen) reduce costs for the establishment of the company. Introduction
affected the reduction, simplification, reduction in prices for registration and
establishment of the company and consequently to improve the competitive environment
of entrepreneurship in Slovenia.

Keywords: E-government, e-commerce, e-VEM system for companies, busines register
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1 UVOD

Z razvojem informacijsko-telekomunikacijske tehnologije, ki omogoča enostaven in hiter
dostop do raznovrstnih podatkov in informacij, se tudi v državni upravi vse več pozornosti
posveča elektronskemu poslovanju kot temeljni značilnosti informacijske družbe. 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.
Obsežna pravna regulativa v Evropski uniji kakor tudi v Sloveniji, ki je bila sprejeta v
zadnjih desetih letih, postaja skupaj z dolgotrajnimi in kompliciranimi postopki
povezanimi z ustanovitvijo podjetja, pridobivanjem potrebnih soglasij in dovoljenj ter
komuniciranju podjetij z državnimi institucijami v času poslovanja vedno težje breme za
podjetja s posledično negativnimi učinki na njihovo konkurenčnost. V praksi se ugotavlja,
da predstavljajo pravno-administrativne ovire največje breme malim in srednjim
podjetjem glede na to, da slednja za razliko od večjih praviloma ne razpolagajo s
človeškimi in finančnimi potenciali, s pomočjo katerih bi se lahko s temi ovirami učinkovito
spopadla.
V okviru držav Evropske unije se velika pozornost posveča iskanju rešitev, s katerimi naj
bi po eni strani poenostavili in liberalizirali pogoje za začetek opravljanja gospodarske
dejavnosti malih podjetij in tako razmahnili podjetniško pobudo, po drugi strani pa naj bi
z ustreznimi ukrepi razbremenili obstoječa mala podjetja ter jim tako zagotovili ustrezno
vzpodbudo v prvih letih njihovega delovanja. Konkretne usmeritve so bile podane v
dokumentu, ki ga je sprejel Svet Evrope junija leta 2002, in sicer v Evropski listini za mala
podjetja, s katero so se države članice EU in takrat še države kandidatke obvezale, da
bodo vsestransko podpirale razvoj malih in srednjih podjetij pod geslom «Mala podjetja so
hrbtenica evropskega gospodarstva.
Eno izmed pomembnejših priporočil Evropske listine za mala podjetja je hitrejša in cenejša
ustanovitev podjetij. Stroški ustanovitve podjetij morajo postati konkurenčni po svetu vse
do te mere, da se omogoči ustanovitev podjetja preko interneta. Drugo pomembno
priporočilo te listine priporoča izboljšanje internetnega dostopa do vseh storitev. Državno
upravo je potrebno vzpodbuditi, da poveča elektronsko komuniciranje z malimi podjetji,
tako, da bodo podjetja lahko dobivala nasvete, izpolnjevala prijave ter zahtevke ali
dobivala preproste informacije s strani državne uprave preko interneta, torej hitreje in
ceneje.
Po osamosvojitvi, zlasti pa po vstopu Slovenije v Evropsko unijo je prišlo do novega
obdobja v razvoju slovenskega gospodarstva. S sprejetjem zakona o gospodarskih
družbah se je zapolnila praznina v pravni ureditvi gospodarskih subjektov. Temeljna
podlaga zakona je zlasti iz nemško-avstrijske ureditve, vendar pa je prišlo tudi na
področju gospodarskega statusnega prava do uskladitve in poenotenja s pravnim redom
Evropske skupnosti.

1

Pravi začetek e-uprave bi lahko postavili kar v leto 2000, ko je bil sprejet zakon o
elektronskem poslovanju in elektronskem podpisu. Sprejeta je bila tudi strategija eposlovanja do leta 2004. V letih 2000 in 2001 je bila pri takratnem Centru Vlade RS za
informatiko ustanovljena agencija za izdajo digitalnih potrdil SIGEN-CA (za državljane) in
SIGOV-CA (za zaposlene).
V letu 2001 je bil vzpostavljen tudi prvi državni portal E-uprava. Uporabniki so začeli v
istem letu uporabljati prve prave elektronske storitve za državljane, in sicer so lahko
pridobivali izpiske iz matičnih knjig (rojstne matične knjige, poročne matične knjige in
knjige umrlih).
V letu 2002 je Vlada RS sprejela tudi akcijski načrt za izvajanje strategije SEP 2001-2004.
V letu 2003 so državljani RS dobili možnost vpogleda v svoje osebne podatke (vklop), in
sicer v centralni register prebivalstva (CRP). Gre za mejnik, ko je država odprla svoje
podatke tudi za državljane z neposrednim dostopom.
V letu 2004 je e-uprava ponudila prvi generični sistem dostopa za sprejem e-vlog, epodpis, usmerjanje e-vlog na upravno enoto in izvedbo e-plačil. Ob tem je mogoče
spremljati stanje (status) posamezne elektronske vloge. Sistem se imenuje elektronske
upravne zadeve (EUZ). V letu 2004 se za državljane odpre sodni register.
Julija 2005 je bil vzpostavljen sistem e-VEM za samostojne podjetnike. Portal omogoča
elektronsko podporo postopkom registracije in drugim obveznim postopkom prijave
podatkov različnim ustanovam. Sistem e-VEM je na podlagi horizontalne povezave
ustanov javne uprave, vključitev več kot 200 vstopnih točk VEM, na katerih več kot 600
referentov nudi storitve za podjetnike prek portala e-VEM, s povezavami na glavne
registre v RS dosegel pozitivne učinke za podjetnike in javno upravo.
V letu 2007 je bil začet in tehnološko izveden tudi e-VEM za vse gospodarske družbe. V
uporabo predan na začetku februarja 2008. (1.2.2008)
Pri portalu e-VEM gre za sodobno javno upravo, ki mora biti učinkovita, usmerjena k
uporabniku, zagotoviti 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 povečanju zadovoljstva med uporabniki. (Kričej,
2002, str.11)
Osnovni namen sistema e-VEM za gospodarske družbe (e-VEM-GD-1) je zagotoviti
ustrezno informacijsko podporo prihodnjim in zdajšnjim gospodarskim družbam, in sicer v
najkrajšem možnem času omogočiti vpis družbe v sodni register in opravljanje drugih
postopkov na enem mestu. Hkrati je podpora pri delu na vstopnih točkah VEM, notarjem
in sodiščem. Vzpostavitev sistema pomeni izboljšan servis za fizične in pravne osebe, ki
lahko na enem mestu in celo po spletu opravljajo vsakodnevne storitve z javno upravo,
storitve pa so vsem dostopne pod enakimi pogoji, ne glede na časovno, geografsko ali
katero drugo komponento. Obenem pomeni izboljšan servis javnih uslužbencev, ki ob
podpori sistema e-VEM lahko izboljšajo kakovost svojih storitev.
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Prednosti uporabe portala predstavljajo:
- nižji stroški poslovanja zaradi zmanjšanja birokracije,
- optimizacije postopkov (hkratni vpis v enem koraku v sodno-poslovni
register in pridobitev davčne številke),
- ukinjene obvezne objave v Uradnem listu (namesto tega se vpis v sodni
register brezplačno in avtomatsko objavi na spletnih straneh AJPES),
- večino sprememb lahko enostavne d.o.o. opravijo na točkah e-VEM
brezplačno.
Razvoj javne uprave kot uporabnika sodobne informacijske tehnologije in ponudnika
informacijskih storitev se je zelo povečal. Do sedaj so bili postopki ustanovitve podjetja
zelo dolgi in zapleteni. Z uvedbo portala e-VEM si prizadevamo za uresničitev dveh
temeljnih medsebojno povezanih ciljev. Prvi je zagotoviti zbiranje podatkov o istem
poslovnem subjektu na enem mestu v eni evidenci oziroma pri enem registrskem organu,
in to v elektronski obliki. Drugi cilj pa je uporabnikom na enem mestu hitro in na
najsodobnejše načine zagotoviti vse pomembne podatke o posameznem poslovnem
subjektu. Gre za vprašanje ali bo uresničitev obeh ciljev pomenila kvalitetnejše podatke,
manjše stroške tako za državo kot uporabnike podatkov, za že obstoječe in prihodnje
gospodarske družbe ter kako se bo omenjena uvedba pokazala v primerjavi z drugimi
državami.
Predmet raziskovanja je predstaviti informacijske rešitve (sisteme) za podajo predlogov
oziroma registracijo na področju ustanavljanja podjetij v svetu in v Sloveniji.
Navedeni portal e-VEM naj bi prihodnjim gospodarskim družbam omogočil vpis, že
obstoječim pa vpis sprememb v sodni-poslovni register ter hkrati možnost opravljanja
vseh drugih postopkov na enem mestu. Učinkovita vzpostavitev sistema se kaže v obliki
hitrejšega, lažjega in cenejšega ustanavljanja gospodarskih družb. Osrednji predmet dela
je bilo ugotavljanje ali je portal e-VEM za gospodarske družbe uresničil namen znižanja
stroškov, poenostavil postopke in skrajšal čas za ustanovitev gospodarske družbe.
Namen magistrskega dela je bilo prikazati in narediti podrobnejšo analizo portala e-VEM
za gospodarske družbe, nazorno opredeliti in predstaviti postopke registracije ustanovitve
enoosebne in večosebnih družb preko spletnega portala e-VEM. Hkrati je namen prikazati
ustanovitev gospodarske družbe pri notarju, predstaviti poglobljeno in popolnejše
poznavanje področja ter opraviti primerjalno analizo informacijskih rešitev na področju
ustanavljanja podjetij. Slovenijo smo primerjali z izbranimi državami (Avstrija, Francija,
Irska, Italija, Kraljevina Danska, Madžarska, Nemčija, Portugalska, Velika Britanija), s tem
so bile predstavljene prednosti, slabosti in možne izboljšave. Nato smo poslovne registre
primerjali po posameznih kriterijih (elektronska registracija poslovnih subjektov, dostop do
poslovnega registra, povezava med registri, zavezanci za registracijo, članstvo v EBR,
način financiranja registra), opravljena je bila raziskava enostavnost ustanovitve podjetja
v Sloveniji, in “Enostavnost poslovanja Svetovne banke”. Tako smo lahko primerjali
posamezne spremenljivke in ugotovili ali je uvedba portala e-VEM dosegla postavljeni cilj.
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Cilji te naloge so:
- prikazati postopek ustanovitve enoosebne in večosebnih d.o.o. preko spletnega portala
e- VEM,
- pokazati, da portal e-VEM omogoča hitrejšo objavo vpisov v sodni/poslovni register,
- prikazati, da uvedba portala zmanjšuje stroške podjetnikov pri ustanavljanju
gospodarskih družb in poslovanju,
- prikazati, da portal e-VEM omogoča izmenjavo podatkov med ustanovami javne uprave,
šestimi uradnimi registri, javnimi evidencami in drugi podatkovnimi viri (ZZZS, DURS,
Obrtno podjetniška zbornica, Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje RS, Zavod
za zaposlovanje),
- opredeliti prednosti, pomanjkljivosti in možne izboljšave portala e-VEM in portalov v
izbranih državah,
- postopek registracije v Sloveniji bomo primerjali s postopki registracije gospodarskih
družb (d.o.o.) v drugih članicah EU,
- ugotoviti na katero mesto se Slovenija uvršča po raziskavi Enostavnost poslovanja, in
“Enostavnost ustanovitve podjetja v Sloveniji” po raziskavi Svetovne banke,
- podati konkretne ugotovitve, pripombe in možne izboljšave.
Pregled študija znanstvene literature ter študij, ki so bile v zadnjih letih opravljene v EU
kaže, da gre za področje, ki mu je v večini članicah EU namenjena velika pozornost.
Vendar lahko na osnovi razpoložljivih virov sklepamo, da gre na obravnavanem področju
veliko možnosti izboljšav in temu bo namenjena raziskava tega dela.
Za ugotavljanje zgoraj navedenega smo postavili tri hipoteze:
- Uporaba portala je bistveno poenostavila postopke povezane z ustanavljanjem
podjetij.
- Uporaba portala e-VEM bi bila lahko veliko večja in kakovostnejša, če bi bile
potencialne ciljne skupine bolje informirane in usposobljene za njegovo uporabo.
- Postopke ustanavljanja podjetij bi bilo mogoče z ustrezno informacijsko rešitvijo
bistveno bolj poenostaviti in narediti uporabnikom prijaznejšo.
Pri oblikovanju naloge ter opisovanju izbranega problema bomo uporabili naslednje
raziskovalne metode:
- metoda preučevanja dokumentov ter metoda uporabe strokovne literature sta bili glavni
metodi raziskovanja. Pri pisanju smo se osredotočili na pisanje tuje in slovenske
literature, ki je dostopna preko svetovnega spleta. Uporabili smo gradivo iz knjižnice na
Fakultete za upravo, poslužili smo se tudi pisnih informacij veleposlanikov, ki delujejo na
Konzularnih predstavništvih, v posamezni izbrani državi,
- z metodo primerjalne analize bomo primerjali stanje na področju poslovnega registra v
Sloveniji z razmerami v drugih državah Evropske unije,
- lastne izkušnje višje svetovalke v pravosodju pri vzpostavitvi e-VEM sistema na
Okrožnem sodišču od samega začetka ter sodelovanje pri praktičnih in vsebinskih
izobraževanjih na tem področju,
- v zaključnem delu naloge bomo naredili sintezo teoretičnih znanj, lastne primerjalne
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študije ter lastnih praktičnih izkušenj, ki bo osnova za izoblikovanje predlogov.
Rezultate magistrskega dela bodo lahko uporabili predvsem strokovnjaki s področja
razvijanja informacijskih rešitev za gospodarske družbe, saj bodo prikazani predlogi in
možne izboljšave, ki so potrebne pri načrtovanju novih rešitev za nadgradno portala eVEM. Primerjava naše uvedbe portala e-VEM z drugimi v raziskavo vključenimi državami
kaže, da je Slovenija z zmanjšanjem začetnih stroškov ustanavljanja podjetij druga država
v EU, takoj za Dansko in je postala tako primer dobre prakse sodelovanja ustanov javne
uprave ter primer dobrega servisa za poslovne subjekte.
Ker bodo v magistrskem delu prikazani postopki ustanovitve enoosebne, večosebne
družbe z omejeno odgovornostjo preko spletnega portala e-VEM v naši državi, bo delo
lahko podlaga za primerjavo med načrtovanim izvajanjem portala ter dejansko zmogljivim
portalom e-VEM. Ena od obsežnejših in zanimivejših raziskav pa bi bila prav gotovo
raziskava vseh referentov, notarjev in točk VEM o uspešni nadgradnji, ko se bo le-ta
dokončno izvedla.
Članice EU so določile in razvile standarde, ki opredeljujejo področja javne uprave v EU. Ti
standardi določajo usmerjenost k uporabniku, njeno učinkovitost, strokovnost in politično
nevtralnost. Po navedenih standardih naj bi javna uprava delovala ob čim manjši porabi
državnega denarja in hkrati zagotavljala čim večjo kakovost storitev.
Z analizo različne literature in virov slovenskih in tujih avtorjev je to delo eno redkih, ki
sistematično in podrobneje predstavlja portal e-VEM in portale v izbranih evropskih
državah (Avstrija, Francija, Irska, Italija, Kraljevina Danska, Madžarska, Nemčija,
Portugalska, Velika Britanija, Slovenija) ter prikazuje pomanjkljivosti in možne rešitve pri
nadaljnji nadgradnji.
Po uvodu drugo poglavje izpostavlja Evropsko pravo gospodarskih družb; Uradni list
Evropske unije, Uredbe in direktive, sprejete uredbe, sprejete direktive in opisana je
dvanajsta direktiva Sveta 89/667/EEC, s spremembami, UL L št. 395 z dne 21.12.1989, o
družbah z omejeno odgovornostjo z enim družbenikom. Naslednje poglavje govori o
pravnih podlagah za delovanje družb in davčnih postopkih (pridobitev davčne številke za
pravno osebo, za tujo pravno osebo). Četrto poglavje govori o primerjavi Slovenije z EU
in drugimi državami po razvitosti e-storitev. Celoten segment bo zastavljen nekoliko bolj
raziskovalno hkrati pa analitično za preverjanje stanja, v katerem se nahajamo.
Peto poglavje predstavlja državni portal za poslovne subjekte, namen in uporaba portala
e-VEM, storitve za pravne osebe, vse na enem mestu za samostojne podjetnike in vse na
enem mestu za gospodarske družbe. Predstavljena bo ustanovitev družbe z omejeno
odgovornostjo, ustanovitev večosebne preko spletnega portala e-VEM, ustanovitev
enoosebne d.o.o. preko spletnega portala e-VEM, ustanovitev d.o.o pri notarju in
ustanovitev večosebne d.o.o pri notarju. V šestem poglavju so predstavljeni postopek
ustanovitve podjetja in vpis v sodni register; postopek ustanovitve gospodarske družbe v
Sloveniji, postopek vlaganja predlogov pri točki VEM, način sestave elektronskega
predloga, identifikacijski podatki fizične ali pravne osebe, objavljanje vpisov in vročanje in
vodenje informatizirane knjige. Sedmo poglavje govori o formalnih pogojih za ustanovitev
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in poslovanje družb v nekaterih državah po svetu. (Avstrija, Francija, Danska, Irska,
Italija, Madžarska, Nemčija, Portugalska, Velika Britanija). Slovenijo bomo primerjali z
nekaterimi izbranimi državami; izpostavili bomo višino kapitala, ki je potreben za
ustanovitev, čas trajanja ustanovitve, notarske overitve, prijava v različne evidence in
izpostavili prednosti in pomanjkljivosti pri vsaki izbrani državi. V osmem poglavju smo
izpostavili povzetek rezultatov raziskave, povzetek primerjave med posameznimi državami,
enostavnost ustanovitve podjetja v Sloveniji, raziskavo enostavnost poslovanja Svetovne
banke v naslednjem devetem poglavju pa oceno rezultatov raziskave in verifikacijo
hipotez. Zadnje deseto poglavje bo vsebovalo zaključek, strnjen v povzetek ugotovitev
magistrskega dela.
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2 NORMATIVNA UREDITEV NA PODROČJU USTANAVLJANJA
PODJETIJ
Temelje evropskega prava je določila že rimska pogodba. Ob ustanovitvi Evropske
gospodarske skupnosti leta 1957, je že v Pogodbi o ustanovitvi Evropske gospodarske
skupnosti nekaj določil, ki imajo za cilj unifikacijo prava držav članic. Pogodba namreč
eksplicitno določa, da je potrebno »približevanje zakonodaj držav članic v takem obsegu,
ki zagotavlja delovanje skupnega trga« (3.h člen Pogodbe o ustanovitvi Evropske
gospodarske skupnosti, 1975). Edini člen, ki neposredno ureja predmet gospodarskih
družb, je člen 58, ki družbam omogoča uveljavljanje iste pravice, ki jo imajo fizične osebe,
glede pravice do naselitve v državah članicah. Nadalje v členih 100-102 predvideva
aktivno vlogo inštitucij za zbliževanje in harmonizacijo tistih zakonskih in upravnih določil,
ki neposredno vplivajo na vzpostavitev in funkcioniranje skupnega trga preko direktiv.
Pogodba o ustanovitvi Evropske skupnosti (PES) z določbo v 43. in 48. členu zagotavlja
pravico prostega ustanavljanja podjetij ene države članice v drugi državi članici, pri čemer
so prepovedane kakršnekoli omejitve. Ta prepoved pa se nanaša tudi na omejitve pri
ustanavljanju agencij, podružnic ali hčerinskih družb, ki jih državljani katere koli države
članice ustanovijo na ozemlju druge države članice. Pomembna je tudi določba 239. člena
PES, v kateri je vsebovana pravna podlaga za sprejem konvencij, s katerimi države članice
samostojno rešujejo posamezna vprašanja s področja prava družb, predvsem kadar se
nanašajo na medsebojno priznavanje pravne osebnosti, prenos sedežev ter možnosti
mednarodnih združitev. Pravica ustanavljanja pa zajema tudi pravico začeti in opravljati
dejavnost kot samozaposlena oseba. Prav tako pomeni pravico do ustanovitve in vodenja
podjetji, zlasti družb ali podjetji iz drugega odstavka 48. člena PES, seveda ob določenih
pogojih.
Dejstvo, da je pravna ureditev družb v posameznih državah članicah različna - saj ima
korenine v različnih družbenih, zgodovinskih in političnih izkušnjah in pravnih tradicijah –
vpliva na to, da je proces harmonizacije pravne ureditve družb na evropskem nivoju
dolgotrajen in zapleten (Race, Varanelli, 1999, str. 31). Različne pravne ureditve
posameznih gospodarskih družb v posameznih državah so velika ovira in strošek za
gospodarstvo. Gospodarstvo mora biti seznanjeno z obstoječimi oblikami v drugih
državah, to pa zaposluje številne odvetnike, notarje in druge pravnike in tudi sodni spori
niso izjema. V posameznih državah imajo lahko različne določbe o ustanovitvenem
kapitalu, sedežu, upravljanju, odgovornosti in podobno (Trstenjak, 2004, str. 981).
Evropska komisija je v ta namen v letu 2003 sprejela tudi poseben akcijski načrt za
posodobitev prava družb v EU (Modernising Company Law and Enhancing Corporate
Governance in the European Union), ki predvideva veliko aktivnosti tudi v harmonizaciji in
poenotenju prava gospodarskih družb. V okviru EU je že bilo sprejetih nekaj aktov, ki
urejajo novo supranacionalno, evropsko statusno obliko, enotno urejeno za celotno EU.
Urejene so z uredbami kot akti, ki neposredno veljajo v vseh državah članicah, v nasprotju

7

z direktivami, ki jih je potrebno šele preliti v nacionalno pravo. Tri statusne oblike so bile
med tem že uspešno unificirane z uredbo in uvedene možnosti ustanovitve evropske
oblike (Trstenjak, Kocbek, 2004, str. 13). Kot prvo je bilo 1985 poenoteno evropsko
gospodarsko interesno združenje, v letu 2001 evropska delniška družba, v letu 2003 pa še
evropska zadruga. Med gospodarske družbe spada le evropska delniška družba. Poleg teh
pa so pripravljeni ali se šele pripravljajo predlogi tudi za druge oblike: evropsko vzajemno
družbo, evropsko društvo. Precej aktivnosti v teoriji pa gre tako imenovani zasebni družbi,
kot obliki evropske družbe z omejeno odgovornostjo. Predlog uredbe za evropsko d.o.o.,
ki ga je izdelala pravna teorija, je bil predstavljen tudi na prvih evropskih pravniških
dnevih leta 2001 v Nurnbergu. Poudarjena je bila potreba po taki družbi, prav tako je to
družbo pozitivno ocenilo gospodarstvo. Ta družba je bila prvotno mišljena predvsem za
majhna in srednja podjetja, ki želijo delovati na širšem evropskem območju, vendar pa je
odločilno, kako stroge bodo določbe o soupravljanju delavcev. Tudi osnovni kapital bo
nižji, predvideno je 25.000 evrov. (Trstenjak, Kocbek, 2004, str.14)
Delovanje gospodarskih subjektov bolj natančno urejajo predvsem sekundarni pravni viri
kot so: uredbe, direktive in smernice. Dejstvo, da je predmet gospodarskih družb skoraj v
celoti urejen z drugostopenjskimi akti (predvsem z direktivami) omogoča posameznim
državam večjo možnost vpeljati v njihov pravni red normative, ki bolj ustrezajo njihovi
pravni tradiciji. Problem prava družb v Evropi je v glavnem v tem, da se večina držav še
ne želi odreči nacionalnosti gospodarske družbe (njeni državni pripadnosti), kljub temu, da
so gospodarski tokovi v Evropi zelo intenzivni (Novak, Pernuš, 2004, str. 50). Težnja po
ohranitvi nacionalnosti družbe v naši zakonodaji izhaja že iz firme družbe, saj mora biti v
slovenskem jeziku, z nekaterimi izjemami (20. člen ZGD-1).
Sam pravni sistem Evropske unije je poseben mednarodnopravni sistem zaradi
medvladnega – države članice morajo ratificirati dogovore z medvladnih konferenc - in
meddržavnega značaja. Zakonodaja v ES se deli na primarno (ustanovitvene pogodbe) in
sekundarno (uredbe, direktive, odločbe in priporočila) ter seveda na druge vire, kot so
praksa, načela in običaji. Pri tem je potrebno poudariti tri temeljna načela:
1. avtonomnost: pravni red ES je samostojen,
2. primarnost: evropska pravna norma je močnejša, ne glede na akt (lokalni) v
katerem je vsebovana,
3. neposredna uporabnost: že ustava v 8. členu določa neposredno uporabo
ratificiranih in objavljenih mednarodnih pogodb (Novak, 2004, str. 35).
Razlikovati pa je potrebno med »evropskim pravom družb«, kjer gre za unificirano in
harmonizirano pravo družb v ES, in med »pravom družb v Evropi«, ki je pravo družb
posameznih članic Evropske unije (Kocbek, 2004, str. 455). Sprejemanje vedno novih
uredb in direktiv nujno povzroča spreminjanje nacionalne zakonodaje posamezne države
članice. Tudi v prihodnje je pričakovati veliko dinamičnost in aktivnosti Evropske unije na
področju prava družb, kar posledično pomeni tudi spreminjanje nacionalne zakonodaje.
Področje prava družb se ureja z različnimi pravnimi instrumenti in večstopenjsko, pri
čemer se želijo zagotoviti institucionalni statusnopravni okviri delovanja enotnega trga.
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Unifikacijski procesi potekajo prek uredb, harmonizacija prek direktiv in priporočil,
usklajevanje pa se izvaja tudi na podlagi meddržavnih konvencij.

2.1 URADNI LIST EVROPSKE UNIJE
Ustanovitev Evropske skupnosti za premog in jeklo leta 1952 je bila osnova za nastanek
Uradnega lista. Prvotno je izhajal v štirih uradnih jezikih: nemškem, francoskem,
italijanskem in nizozemskem, sedaj izhaja v dvajsetih jezikih. Ob ustanovitvi Evropske
gospodarske skupnosti je leta 1958 dobil tudi novo ime – Uradni list Evropskih
skupnosti, ki ga je nosil do leta 2003, ko je začela veljati niška pogodba. Uradni list je
razdeljen na dva vsebinska sklopa:
1. Serija L – zakonodaja; sestavljajo ga zakonodaja EU, uredbe, direktive, odločbe,
priporočila, mnenja in predpisi. Njen sestavni del je tudi Register veljavne
zakonodaje EU.
2. Serija S – informacije in objave; vsebuje informacije o ozadju sprejemanja
določenega dokumenta – zakonodajne predloge komisije, zapiske, vprašanja
zastavljena na zasedanjih Evropskega parlamenta in odgovore nanje.
V dodatku S pa izhajajo povabila k javnim naročilom, ki tudi spadajo k uradnim objavam.
Uradni list izdaja Urad za uradne publikacije in je uradna založba za vse evropske
institucije, agencije in druge organe. Z razvojem tehnologij in informacijskih znanosti se je
razvijal tudi Uradni list, tako je bil vzpostavljen pravni dokumentacijskih sistem CELEX, ki
je od leta 1992 dostopen tudi preko interneta. Osnovna internetna baza evropskega
pravnega reda je od leta 1998 EUR-Lex, ki vsebuje dnevno ažurne objave Uradnega lista v
vseh uradnih jezikih (Kobal, 2003, str. 61).

2.2 UREDBE IN DIREKTIVE
Opredelitev uredbe in direktive je vsebovana v 249. členu Pogodbe o ustanovitvi Evropske
skupnosti.
Definicija uredbe je podana v tretjem odstavku 249. člena PES in sicer je
najpomembnejša določba te definicije v tem, da se uredba v vseh državah članicah
uporablja neposredno. Prav iz pravne lastnosti uredbe namreč izhaja bistvo njenega
učinkovanja in uporabe v državah članicah (Šinkovec, 2003, str. 20). Države članice ne
smejo sprejemati predpisov s področja uredb, njihov pravni red pa ne sme biti v nasprotju
s kakšno uredbo EU. Poskrbeti pa mora, da morebitno neskladnost domače zakonodaje
izključi z ustrezno spremembo.
Direktiva je poseben pravni instrument Evropske unije, ki državam članicam nalaga
obveznost sprejeti predpise, ki bodo prenesli vsebino direktive v nacionalni pravni red.
Bistvo direktive je, da je zavezujoča glede cilja, ki ga je potrebno doseči, to pomeni, da
ga morajo države članice pravilno prenesti v nacionalni pravni red. Učinkovita uporaba in
uveljavitev ukrepov v praksi (zakon, podzakonski predpis…) se tudi ocenjuje. Da pa se
doseže dejansko izvajanje določb v praksi, je potrebno zagotoviti tudi sankcije v primeru
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kršitev določb predpisa, saj se le tako doseže dejansko izvrševanje določenega predpisa v
praksi. Pri prenosu direktive in njenih določb so v pomoč uvodne izjave direktive, ki
vsebujejo razloge za njeno sprejetje. Način prenosa direktive je v veliki meri odvisen od
njene vsebine. Direktiva lahko povsem splošno določa cilj tako, da ima država članica
veliko svobode pri odločanju o obliki in vsebini predpisov, ki jih bo sprejela. Lahko pa
direktive določajo podrobne in natančne določbe, zaradi česar je izbira sredstev omejena.
Direktive morajo biti prenesene z zavezujočimi predpisi. Komisija po prenosu direktive
sporoči državi članici ali je bila direktiva dejansko pravilno prenesena v pravni red države
članice. Vsaka direktiva v končnih določbah določa rok, v katerem mora biti prenesena v
pravni red držav članic. Direktiva je lahko kasneje spremenjena z drugo direktivo, aktom o
pristopu ter celo uredbo ali drugim pravnim aktom. Postopek prenosa direktiv je trajen in
zapleten. Pri prenosu direktive je treba upoštevati cilj, ki ga direktiva določa, pri izbiri
vrste pravnega akta pa se mora upoštevati ustavne določbe nacionalnega prava ter
naravo določb direktive, pri čemer mora pazit na rok, ki ga direktiva določa (Česnik, 2004,
str. 22).
Na področju pravno pravilnega upoštevanja in implementiranja evropskega prava v naš
pravni red je naloga naše države tudi, da poskrbi za ustrezno percepcijo, upoštevanje,
uporabo in vnašanje predpisov v pravo gospodarskih družb.

2.3 SPREJETE UREDBE
Slovenija je kot članica EU ne glede na svoje notranje pravo zavezana upoštevati pravo
EU in tudi sodne odločbe Evropskega sodišča. Poenotenje prava, ki ga EU dosega z
uredbami, je pomembno, saj uredbe neposredno veljajo v državah članicah. Na področju
prava gospodarskih družb jih ni veliko, z ZGD-1 se ureja izvajanje naslednjih uredb
Evropske skupnosti:
1. Uredba Sveta 2137/85/EGS, z dne 25.07.1985, o Evropskem gospodarskem
združenju – (EGIZ).
Evropsko gospodarsko interesno združenje - uvedeno z uredbo v letu 1985 pomeni novo pravnoorganizacijsko obliko sodelovanja med posamezniki, podjetji in
drugimi pravnimi osebami. Gre za pravno osebo, ki nastane s pogodbo sklenjeno
najmanj z dvema strankama iz različnih držav članic. Osnovni namen EGIZ je
ustvarjanje dobička za svoje članice, sicer pa so ustanovitveni nameni različni, vsi
pa so osnovani za zadovoljevanje interesov in opravljanje dejavnosti njenih članic.
V praksi pa se največkrat ustanavlja na področju pravnih, finančnih storitev,
razvoja, interaktivnih video storitev ter izobraževalnih sistemov (Ivanjko, Kocbek,
2003, str. 1153). Posebnost EGIZ je v tem, da je lahko član poslovodstva tudi
pravna oseba, ne samo fizična, za svojega stalnega predstavnika pa imenuje
fizično osebo. Za vse obveznosti EGIZ odgovarjajo člani neomejeno solidarno, ne
glede na njeno pravno osebnost. EGIZ je v ZGD-1 urejeno v členih 563 do 578,
ustanovi se v skladu z določili omenjene uredbe Evropske skupnosti o evropskem
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gospodarskem interesnem združenju iz leta 1985. Za druga vprašanja se
uporabljajo določbe ZGD-1 o gospodarskem interesnem združenju. EGIZ ima
status pravne osebe, ki ga pridobi z vpisom v register. Uporabljati mora kratico
EGIZ. Določbe o evropskem interesnem združenju so se začele uporabljati šele z
dnem pristopa Slovenije k Evropski uniji.
2. Uredba Evropskega parlamenta in Sveta 1606/2002/ES, z dne 19.07.2002, o
uporabi mednarodnih računovodskih standardov.
Uredba določa, da morajo družbe, ki pripadajo pravu držav članic EU, za vsako
poslovno leto pripraviti svoje konsolidrane račune z Mednarodnimi standardi
računovodskega poročanja, če na bilančni presečni dan trgujejo s svojimi
vrednostnimi papirji na organiziranem trgu katere od držav članic (4. člen Uredbe).
Gre za enega najpomembnejših aktov bilančnega prava EU, katerega namen je
sprejem in uporaba Mednarodnih računovodskih standardov v Evropski uniji. Ta
uredba vsebuje tudi podlago za ustanovitev posebnega Računovodskega
urejevalnega odbora. Odbor sestavljajo predstavniki držav članic pod
predsedstvom Komisije. Odbor daje mnenja glede predlogov Komisije o
sprejemanju mednarodnih standardov računovodskega poročanja. Komisija izdela
predlog za sprejem posameznega standarda ali skupine standardov v pravu EU,
Računovodski urejevalni odbor pa bodisi odobri ali zavrne sprejem določenega
predloga. Novela ZGD-H je uzakonila uporabo mednarodnih standardov
računovodskega poročanja, ki so bili določeni s to uredbo. Konec leta 2005 je
slovenski inštitut za revizijo sprejel pomembne spremembe slovenskih
računovodskih standardov z veljavo od 01.01.2006. Spremembe so povezane z
usklajevanjem
Slovenskih
računovodskih
standardov
z
mednarodnimi
računovodskimi standardi.
3. Uredba Komisije 1725/2003/ES, z dne 29.09.2003, o sprejetju določenih
mednarodnih računovodskih standardov v skladu z Uredbo Evropskega parlamenta
in Sveta 1606/2002/ES.
Uredba potrjuje Uredbo iz leta 2002 in s tem zahtevo, da se mednarodni
računovodski standardi poročanja obvezno uporabljajo od leta 2005. Poseben
pomen te Uredbe je v tem, da so z njo v Uradnem listu ES objavljani Mednarodni
računovodski standardi in njihove razlage (Kocbek, Prelič, 2005, str. 54).
4. Uredba Sveta 2157/2001/ES z dne 08.10.2001 o statutu evropske delniške družbe
(SE).
Ta uredba uvaja supranacionalno pravnoorganizacijsko obliko družbe za
opravljanje gospodarske dejavnosti, ki jo ureja nadnacionalno pravo – evropsko
pravo. Na ta način je podana možnost, da družbe, ki poslujejo v več državah
članicah EU, namesto ustanavljanja družb hčera v posameznih državah z različno
korporacijskopravno ureditvijo, ustanovijo le eno evropsko delniško družbo, ki bo
lahko poslovala v vseh državah članicah EU (Ivanjko, Kocbek, 2003, str. 1154).
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Societas Europaea se registrira le v državi članici, kjer ima sedež uprava družbe, ta
registracija pa se objavi v Uradnem listu EU. Kljub temu, da se ne vpisuje v
evropski sodni register, ima možnost delovati na celotnem območju. Tako se zanjo
uporablja pravila določena z uredbo o SE in nato določbe statuta same evropske
delniške družbe, če to uredba izrecno dopušča. Evropska delniška družba pa ni
urejena le z uredbo, temveč jo vzporedno ureja tudi direktiva o delavski
participaciji, obe skupaj pomenita enotno pravno ureditev evropske delniške
družbe in sta začeli učinkovati hkrati 08.10.2004.
Drugi člen uredbe dopušča štiri načine ustanovitve:
- z združitvijo dveh ali več obstoječih delniških družb najmanj dveh različnih
članic EU,
- z oblikovanjem holdinške družbe, ki bo imela v lasti delniške družbe oziroma
družbe z omejeno odgovornostjo najmanj dveh različnih držav članic,
- z ustanovitvijo skupne družbe hčere družb najmanj dveh držav članic,
- s preoblikovanjem javne delniške družbe, ki je imela najmanj dve leti družbo
hčer v drugi državi članici EU.
Najpomembnejša novost uredbe o SE pa je ureditev upravljanja v evropski delniški družbi,
ki omogoča alternativno izbiro enotirnega ali dvotirnega sistema. V dvotirnem sistemu ima
delniška družba skupščino delničarjev, nadzorni organ in poslovodni organ, v enotirnem
sistemu pa samo skupščino delničarjev in upravni odbor.

2.4 SPREJETE DIREKTIVE
Direktive zajemajo širše področje pravne ureditve družb in marsikatere so bile že sprejete
v notranji pravni red. Večinoma so prelite v ZGD-1, nekatere direktive, ki vsaj delno
posegajo na področje prava družb ali vsaj na nekatere statusne oblike, pa še v drugih
zakonih (o soupravljanju, davčna zakonodaja, zakon o finančnih zavarovanjih). Na
področju gospodarskega prava so bile doslej sprejete v okviru ZGD-1 naslednje direktive:
2. Prva direktiva Sveta 68/151/EEC, s spremembami - publicitetna direktiva, UL L št.
65, z dne 14.03.1968, o uskladitvi zaščitnih ukrepov za varovanje interesov
družbenikov in tretjih oseb, ki jih države članice zahtevajo od gospodarskih družb v
skladu z drugim odstavkom člena 58 Pogodbe, zato da se oblikujejo zaščitni ukrepi
z enakim učinkom v vsej skupnosti. V literaturi in praksi je imenovana tudi
publicitetna direktiva in je najstarejša direktiva Evropske skupnosti s področja
prava družb. Njen namen je zagotoviti varstvo tretjih oseb, kakor tudi samih
družbenikov. Sprejeta je bila dne 09.03.1968, ureja tri sklope vprašanj in sicer
vprašanja, ki se nanašajo na:
- publiciteto oziroma razkritje informacij o kapitalski družbi. Določa osnovna
merila za vpis podatkov in drugih informacij, povezanih z ureditvijo,
organiziranostjo in poslovanjem d.o.o. in d.d. v sodnem registru, vključno z
vsemi ustanovnimi in drugimi pravnimi akti ter listinami, ki se nahajajo v
spisu gospodarske družbe in so podlaga za registracijo. Pomembno je tudi
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določilo, da je potrebno določiti uradni časopis, v katerem se objavijo
podatki o družbah.
- veljavnost pravnih poslov, ki jih sklenejo zastopniki d.d. in d.o.o.. Zaradi
varnosti tretjih oseb direktiva določa načelo veljavnosti pravnih poslov,
čeprav so zastopniki kršili dana pooblastila. Pomembno je, da imajo
zastopniki gospodarskih družb navzven neomejena pooblastila, lahko
določilo le skupno zastopanje več oseb.
- ničnost vpisa kapitalskih družb. Določa omejitev ničnostnih razlogov, ki jih
lahko predpisujejo in uveljavljajo države članice za gospodarske družbe.
V skladu s prizadevanji za poenostavitev in posodobitev evropskega prava družb je
bila direktiva v letu 2003 že novelirana z direktivo 2003/85/EGS3.
3. Druga direktiva Sveta 77/091/EEC s spremembami – kapitalska direktiva, UL L 26,
z dne 31.01.1977, o uskladitvi zaščitnih ukrepov za varovanje interesov
družbenikov in tretjih oseb, ki jih države članice zahtevajo od gospodarskih družb v
skladu z drugim odstavkom člena 58 Pogodbe glede ustanavljanja delniških družb
ter ohranjanja in spreminjanja njihovega kapitala, zato se oblikujejo zaščitni ukrepi
z enakim učinkom v vsej Skupnosti.
Nanaša se izključno na delniško družbo in ureja kapitalska vprašanja delniških
družb v državah članicah Evropske unije.
Predpisuje vsebino statuta oziroma drugega ustanovitvenega akta d.d. in
zagotavljanje informacij o sami ustanovitvi in temeljnih atributih in podatkih d.d..
Opredeljuje minimalni kapital delniške družbe, ki znaša 25.000 evrov in institute za
ohranitev kapitala, omejitev glede pravice družbe, da lahko pridobiva lastne
delnice in zavarovanje.
Določa instrumente za zagotovitev načela ohranitve kapitala d.d. in ureja postopke
varovanja delničarjev in upnikov pri spreminjanju kapitala, tako pri povečanju
kapitala kot pri zmanjšanju kapitala in v tej zvezi pri izdajanju, spreminjanju ter
umikanju delnic.
4. Tretja direktiva Sveta 78/855/EGS – direktiva o fuzijah, UL L št. 295, z dne
20.10.1978 o združitvi delniških družb, ki temelji na členu 54(3)(g) Pogodbe.
Tretja direktiva ureja le dve obliki združitev, združitev s prevzemom (pripojitev) in
združitev z ustanovitvijo nove družbe (spojitev). Bistvo namena tretje direktive je s
pravnimi postopki zagotoviti varstvo upnikov, hkrati pa tudi varstvo delničarjev
družb, ki se združujejo.
5. Četrta direktiva Sveta 78/660/EGS, s spremembami - bilančna direktiva, UL L št.
222, z dne 14.08.1978, o letnih računovodskih izkazih posameznih vrst družb, ki
temelji na členu 54(3)(g) Pogodbe.
Četrta direktiva je najstarejša direktiva s področja bilančnega prava, ureja sestavo,
sprejem in publiciteto zaključnega računa in skupaj s sedmo direktivo, ki ureja
konsolidacijo letnih bilanc in osmo direktivo, ki ureja vprašanje revidiranja,
pomenijo osnovo evropskega bilančnega in računovodskega prava. Bilančna
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direktiva je bila večkrat spremenjena, predvsem so pomembne spremembe v letu
2001 in 2003, ki prinašajo vedno večjo uskladitev z Mednarodnimi računovodskimi
standardi (Kocbek, Prelič, 2006, str. 525). Na področju bilančnega prava je bila
leta 2001 sprejeta direktiva št. 2001/65 o vrednotenju po pošteni vrednosti, leta
2003 pa sta bili sprejeti še direktiva št. 2003/51 – modernizacijska direktiva in
direktiva št. 2003/38 o definiciji majhnih in srednjih družb.
6. Šesta direktiva Sveta 82/891/EGS, UL L št. 378, z dne 17.12.1982, o delitvi
delniških družb, ki temelji na členu 54(3)(g) Pogodbe.
Obravnava vprašanje delitev oziroma cepitev delniških družb in po vsebini
dopolnjuje tretjo direktivo. Direktiva obravnava institut delitve delniške družbe:
- razdelitev z ustanovitvijo novih družb,
- razdelitev s prevzemom,
- oddelitev z ustanovitvijo novih družb in
- oddelitev s prevzemom.
Osnovni namen direktive je predvsem zagotoviti varstvo upnikov družbe, ki z delitvijo
oziroma cepitvijo preneha, njeno premoženje pa se prenese na druge subjekte. Direktiva
ne zahteva od držav članic, da v svoji zakonodaji obvezno uvedejo postopek delitev
oziroma cepitev delniških družb, temveč le obveznost, da zagotovijo v svojih zakonodajah
uporabo podobnih načel varstva upnikov v vseh podobnih primerih nacionalne
zakonodaje. Varstvo upnikov se v tej zvezi zagotavlja s prevzemom odgovornosti vseh
novo nastalih subjektov oz. subjektov, ki so prevzeli premoženje družbe, ki se je delila.
7. Sedma direktiva Sveta 83/349/EGS, s spremembami, UL L št. 193, z dne
13.06.1983, o konsolidiranih računovodskih izkazih, ki temelji na členu 54(3)
Pogodbe.
Sedma direktiva ureja področje sestavljanja, publiciranje in revidiranje
konsolidiranih računovodskih izkazov, posebnih računovodskih izkazov, ki dajejo
informacijo o finančnem položaju, poslovnem izidu in spremembah finančnega
položaja celotne skupine povezanih družb. Tudi sedma direktiva je bila večkrat
spremenjena, še posebej pomembne so spremembe v letih 2001 in 2003 z
direktivo o vrednotenju po načelu poštene vrednosti in modernizacijsko direktivo.
8. Osma direktiva Sveta 84/253/EGS, UL L št. 126, z dne 12.05.1984, o reviziji bilanc,
ki temelji na členu 54(3)(g) Pogodbe o dovoljenih za osebe pooblaščene za
izvajanje obvezne revizije računovodskih listin.
Predmet urejanja osme direktive je le vprašanje strokovnih in drugih kvalifikacij, ki
jih morajo imeti revizorji, pooblaščeni za pregled letnih računov gospodarskih
družb. Namen direktive je doseči usklajenost pravil v državah članicah EU glede
potrebnega znanja ljudi, ki opravljajo posle na področju revidiranja, neodvisnost
subjektov, ki opravljajo revidiranje in pogojev za osebno primernost ljudi, ki
opravljajo posle na področju revidiranja (Knez, 1999, str. 596).
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9. Deseta direktiva Evropskega parlamenta in Sveta 2005/56/ES, UL L 310, z dne
25.11 2005, o čezmejnih združitvah kapitalskih družb.
Deseta direktiva omogoča čezmejno združitev kapitalskih družb v EU, tako
delniških kot družb z omejeno odgovornostjo. Ne pokriva investicijskih skladov za
finančno investiranje, posebnosti pa so določene še za zadruge, kjer se lahko v
nacionalni zakonodaji za nekatere vrste zadrug uporaba direktive začasno izključi.
Osnovno pravo izhodišče pri mednarodnih združitvah, ki vključuje obe pojavni
obliki, tako spojitev kot pripojitev, je kompromis med uporabo prava nacionalne
zakonodaje držav, iz katerih so gospodarske družbe, ki se združujejo, udeležene,
ter uporabo specialnih pravnih rešitev, ki jih direktiva ureja za potrebe
mednarodnih združitev in ki jih morajo urediti tudi države članice (Kocbek, 2006,
str.220). Udeleženke čezmejne združitve bodo tako pri pripojitvi bodisi pri spojitvi
upoštevale nacionalno zakonodajo o združitvah. Nacionalne zakonodaje pa so
zaradi tretje direktive o združitvah in njihove implementacije v nacionalnih
zakonodajah pravzaprav v mnogočem poenotene. Pri ustanovitvi nove družbe, ki s
spojitvijo nastane, pa se bo upoštevalo nacionalno pravo države, katere pripadnik
bo novoustanovljena družba.
Evropska komisija je kot enega glavnih razlogov za sprejem direktive navajala
zahteve gospodarstva, saj direktiva olajšuje sodelovanje družb v Evropi in
omogoča preoblikovanje prek meja, to pa naj bi pomagalo pri izboljševanju
evropske konkurenčnosti v svetu. Direktiva pomeni pomembno možnost za srednje
velike družbe, ki so aktivne v več državah članicah, pa vendar premajhne za
ustanovitev Societas Europaea, po drugi strani pa deseta direktiva pomeni tudi
konkurenta evropski delniški družbi. (Bedrač, 2006, str.6). Implementacijski rok za
vključitev direktive v nacionalne pravne rede je konec leta 2007.
10. Enajsta direktiva Sveta 89/666/EGS, s spremembami, UL L št. 395, z dne
30.12.1989, o razkritju podružnic, ki jih v državi članici odprejo nekatere oblike
družb za katere velja zakonodaja druge države.
Enajsta direktiva ureja publicitetne zahteve glede podružnic. Države članice lahko
ustanovijo gospodarske družbe hčere ali podružnice v katerikoli državi članici EU.
Za družbe hčere se uporabljajo določbe prve publicitetne direktive, pa tudi določbe
četrte in sedme direktive, z enajsto direktivo pa so poenotene publicitetne zahteve
tudi za podružnice. Enajsta direktiva tako nalaga podružnicam, da na vseh
sporočilih, uradnih dopisih, naročilnicah in drugih listinah navedejo register, v
katerem se hranijo listine o podružnici, skupaj z vpisno številko podružnice v tem
registru.
11. Dvanajsta direktiva Sveta 89/667/EEC, s spremembami, UL L št. 395 z dne
21.12.1989, o družbah z omejeno odgovornostjo z enim družbenikom.
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2.4.1 DVANAJSTA DIREKTIVA
Pred sprejetjem direktive je bilo vprašanje ustanavljanja enoosebnih družb različno
urejeno, zakonodaje mnogih držav pa niti niso priznavale enoosebnih družb. Dvanajsta
direktiva o enoosebni družbi je bila sprejeta z namenom odpraviti razlike v pravnih redih
držav članic glede možnosti ustanovitve in poslovanja enoosebnih družb. Že sredi
osemdesetih let je v okviru tedanje EGS nastal prvi predlog za poenotenje pravnih
ureditev v zvezi z dopustnostjo ustanavljanja oziroma obstoja enoosebnih kapitalskih
družb. V tistem času je bilo dopustno ustanavljati enoosebne družbe le v nekaterih
državah, ponekod pa je bil dopusten nastanek enoosebne družbe s prehodom vseh
poslovnih deležev v roke enega družbenika, kar je pomenilo celo neomejeno osebno
odgovornost edinega družbenika. Namen komisije Sveta EGS ni bil le enotna ureditev v
državah članicah, temveč tudi ureditev omejitve odgovornosti posameznega podjetnika na
sredstva vložena v družbo. Pa vendar se določbe dvanajste direktive nanašajo predvsem
na enoosebne družbe z omejeno odgovornostjo, ki je kot pravnoorganizacijska oblika
pogostejša, ker je postopek ustanovitve družbe z omejeno odgovornostjo cenejši,
enostavnejši in v praksi zato tudi pogosteje uporabljen način ustanavljanja kapitalskih
družbe. Možnost ustanavljanja delniške družbe z enim delničarjem pa je prepuščena
odločitvi nacionalnih zakonodajalcev.
Dvanajsta direktiva tako določa, da so države članice dolžne dopustiti ustanavljanje
enoosebnih kapitalskih družb. Države članice morajo dopustiti enoosebne družbe v
pravnoorganizacijski obliki družbe z omejeno odgovornostjo, lahko pa dopustijo tudi
družbe v pravnoorganizacijski obliki delniške družbe (6. člen). Za obe obliki se uporabljajo
naslednja pravila:
1. družba ima lahko enega družbenika ob ustanovitvi ali kasneje ob pridobitvi vseh
deležev oziroma delnic (2. člen),
2. podatki o nastanku enoosebne družbe in edinem družbeniku oziroma delničarju
morajo biti tudi objavljeni (3. člen),
3. družbenik oziroma delničar sprejema vse odločitve, ki pa morajo biti pisno
zabeleženi v posebnem zapisniku (4. člen),
4. vse pogodbe med edinim družbenikom oziroma delničarjem in družbo morajo biti
prav tako v pisni obliki.
V drugem členu pa direktiva dopušča, da države članice same predpišejo posebne
določbe ali kazni za primere, ko je fizična oseba edini družbenik več družb ali pa je
družba z enim družbenikom ali katera koli druga pravna oseba edini družbenik družbe.
Dodatno lahko države članice uvedejo tudi posebne ukrepe za zavarovanje tveganj, ko je
fizična oseba edini družbenik v več družbah ali družba z enim delničarjem ali katera koli
druga pravna oseba edini družbenik družbe. Dolžne so zagotoviti instrumente za
zagotovitev vplačila celotnega osnovnega kapitala ali vsaj za zavarovanje vplačila.
Direktiva ureja zagotavljanje široke publicitete stanja in delovanja v enoosebni družbi, ter
s tem preglednost dogajanja v družbi, kar daje tretjim možnost, da se seznanijo s stanjem
v družbi.
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Cilj direktive je torej zagotoviti pravno ureditev posebnih položajev pri enoosebni
kapitalski družbi, pa naj bo to družba z omejeno odgovornostjo ali delniška družba, če je
v nacionalni pravni ureditvi dopustna. Sama direktiva pa ne ureja posebnosti glede
ustanavljanja in delovanja delniških družb z enim delničarjem. Tako za vsa vprašanja
glede delniških družb veljajo določbe nacionalnih zakonodajnih ureditev, če nacionalne
zakonodaje ne postavljajo še dodatnih, posebnih pravil v zvezi z delniškimi družbami z
enim delničarjem. Države članice so morale prenesti določbe dvanajste direktive v
nacionalne pravne rede najkasneje do 01.01 1992.

17

3 PRAVNE PODLAGE ZA DELOVANJE DRUŽB IN DAVČNI
POSTOPKI

3.1 PRAVNE PODLAGE
3.1.1 ZAKON O GOSPODARSKIH DRUŽBAH
Zakon o gospodarskih družbah (ZGD) je bil sprejet v letu 1993, sprejel ga je Državni zbor
Republike Slovenije dne 27.05.1993, besedilo zakona je bilo objavljeno v Uradnem listu
RS, št. 30/93, z dne 10.06.1993, veljati pa je začel 10.07.1993. Pred sprejetjem ZGD je že
Zakon o podjetjih (ZPod) iz leta 1988 urejal trgovinske družbe. ZPod je temeljil na Ustavi
tedanje SFRJ, ki je pretežno urejala družbeno lastnino in je le sramežljivo dovoljeval
vlaganje zasebnega kapitala in upravljanje podjetij na podlagi kapitalskih vložkov, kar je
pomenilo pomemben korak v približevanju k pravu trgovinskih družb.
ZGD temelji na načelih iz čl. 74 Ustave Republike Slovenije, po katerih je gospodarska
pobuda svobodna in po katerih zakon določa pogoje za ustanavljanje gospodarskih
organizacij. Predvsem pa ureja statusna korporacijskopravna vprašanja pri ustanavljanju
in poslovanju gospodarskih družb. Sam zakon se pri vsebinski podlagi pretežno naslanja
na novodobno srednjeevropsko korporacijsko pravo, pri čemer pa so upoštevane direktive
in unifikacijski predpisi EU, pa tudi predlogi novih predpisov in trendi nadaljnje
harmonizacije ter unifikacije evropskega korporacijskega prava.
Zakon je imel ob prvem sprejemu 597 členov, ki pa so se z novelami številčno še povečali.
ZGD je vsebinsko razdeljen na dva dela. V prvem delu so skupne določbe za vse družbe, v
drugem delu pa je opredeljenih šest oblik gospodarskih družb, povezane družbe,
gospodarsko interesno združenje, statusno preoblikovanje in režim tujih podjetij v
Sloveniji ter posebno določilo o invalidskih podjetjih. ZGD je bil po uveljavitvi osemkrat
noveliran, prva obsežnejša in celovita novela ZGD-F je bila sprejeta v letu 2001. Je
rezultat posebnega projekta uskladitve slovenskega prava družb s pravom EU, ki je bil v
skladu s programom prilagajanja evropskemu pravu družb pripravljen v okviru programa
PHARE.
Državni zbor RS je 04.04.2006 sprejel prenovljeni Zakon o gospodarskih družbah (ZGD1), ki je po 13. letih nadomestil prvotni Zakon o gospodarskih družbah. Prenovljeni zakon
prinaša spremembe in skuša z zakonskimi spremembami ustvariti pravne podlage za
ustrezno prilagoditev na denarno valuto evro, uvedbo kosovnih delnic, uvedbo enotirnega
sistema upravljanja delniških družb, uvedbo evropske delniške družbe – Societas Europae,
uvedbo instituta iztisnitve in izstopa manjšinskih delničarjev, prenesti določbe o izredni
reviziji iz zakona, ki ureja prevzeme, izboljšati normativno ureditev družbe z omejeno
odgovornostjo in poenostaviti normativno ureditev za samostojnega podjetnika in
omogočiti preoblikovanje podjetnika v kapitalsko družbo.
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3.1.2 DRUGI VIRI STATUSNEGA PRAVA
Statusnopravna vprašanja gospodarskih subjektov urejajo še drugi zakonski in
podzakonski akti. Med pomembnejšimi je Zakon o sodnem registru (ZSReg), ki določa
subjekte, podatke o subjektih, ki se vpisujejo in postopek vpisa v sodni register. V zvezi z
registracijo gospodarskih subjektov pa se uporablja tudi Uredba o vpisu družb in drugih
pravnih oseb v sodni register, ki podrobneje ureja vsebino predlogov za posamezne vrste
vpisov v sodni register ter listine in dokaze, ki jih je treba priložiti predlogu. Pravilnik o
obrazcih predlogov za vpis podatkov v sodni register pa predpisuje obrazce in njihovo
vsebino.
Pomemben pa je tudi Zakon o notariatu saj ZGD določa, da morajo biti nekateri
statusnopravni akti sestavljeni v obliki notarske listine. S sprejetjem Pravilnika o overitvi in
vodenju knjige sklepov enoosebne družbe z omejeno odgovornostjo, ki ga je dne
11.09.2001 sprejel Izvršni odbor Notarske zbornice Slovenije se ureja postopek in način
vodenja knjige sklepov.
3.1.3 PRAVNI VIDIKI USTANOVITVE D.O.O. Z ENIM DRUŽBENIKOM
Družba z omejeno odgovornostjo z enim družbenikom je kapitalska družba, katere
osnovni kapital sestavljajo osnovni vložki družbenika in ima z zakonom določen minimalni
znesek osnovnega kapitala. Ustanovi jo lahko domača ali tuja fizična ali pravna oseba.
Ustanovi se z aktom o ustanovitvi, katerega vsebina je enaka družbeni pogodbi, le da ne
ureja razmerij med družbeniki. Po vpisu družbe v sodni register pa pridobi status pravne
osebe. V svojem bistvu je d.o.o. kot vsaka druga, le da zanjo veljajo posebna določila
glede zagotavljanja osnovnega kapitala, sprejemanja akta o ustanovitvi, obličnosti
sprejemanja pravnih poslov s samim seboj in upravljanja družbe.
D.o.o. z enim družbenikom je posebna oblika upravljanja premoženja družbenika
(Ivanjko, Kocbek, 2003, str. 804). V primerjavi s podjetnikom posameznikom je pravna
oseba, družbenik ne odgovarja za obveznosti družbe in v firmi praviloma ne vsebuje
imena edinega družbenika, kot je to obvezno pri podjetniku posamezniku (72. člen ZGD1). Lahko pa se samostojni podjetnik statusno preoblikuje in prenese podjetje na
kapitalsko družbo, ki se v tem postopku konstituira. Z vpisom prenosa podjetja v sodni
register, samostojni podjetnik – fizična oseba ni več nosilec stvarnih pravic na podjetniško
organiziranem premoženju in ga po poti univerzalnega pravnega nasledstva prenese na
kapitalsko družbo. V tem postopku konstituiranja nove družbe, ustanovitelj - fizična oseba
pridobi korporacijski delež v družbi, na kapitalsko družbo pa preidejo korporacijske pravice
v razmerju do te družbe. To je tudi eden od možnih nastankov enoosebne družbe.
D.o.o. z enim družbenikom je v ZGD-1 posebej urejena z določbami v členih od 523 do
526. V primerih, ko zakon posebej ne predvideva drugačnih pravil, se uporabljajo splošne
določbe za d.o.o. Kljub skromnim določbam v zakonu je d.o.o. z enim družbenikom
razširjena oblika gospodarskih subjektov. Za ustanovitelja je zanimiva predvsem z vidika
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enostavnega postopka ustanovitve, sorazmerno nizkega zakonsko določenega
minimalnega zneska ustanovitvenega kapitala in omejene odgovornosti družbenika za
obveznosti družbe. Za poslovno prakso je postopek poenostavitve ustanovitve d.o.o. z
enim družbenikom uveljavila novela ZGD-G. Po prej veljavni ureditvi je bilo treba
sprejemati akt o ustanovitvi v obliki notarskega zapisa. Po novi ureditvi, ki jo je uveljavila
novela ZGD-G, pa se za veljavnost akta o ustanoviti notarski zapis ne zahteva več.
D.o.o. z enim družbenikom nastane tako, da jo kot novo družbo ustanovi en ustanovitelj
(fizična ali pravna oseba), lahko pa nastane, ko se vsi deleži združijo v rokah enega
družbenika ali z že omenjenim statusnim preoblikovanjem samostojnega podjetnika.
Enoosebna d.o.o. se oblikuje tudi z združitvijo vseh deležev v rokah enega samega
družbenika in poleg njega še v rokah družbe v obliki lastnih deležev družbe (524. člen
ZGD-1). Družba se ustanovi z aktom o ustanovitvi d.o.o., z vpisom v sodni register pa
pridobi status pravne osebe.

3.2 DAVČNI POSTOPKI OB USTANOVITVI
3.2.1 OBVEZNI DAVČNI POSTOPKI
3.2.1.1 Pridobitev davčne številke za pravno osebo
Pravna oseba, združenje oseb po tujem pravu, ki je brez pravne osebnosti, in druga
oseba, ki je subjekt vpisa v sodni register, Poslovni register Slovenije ali kakšen drug
register oziroma evidenco, se vpišejo v davčni register po uradni dolžnosti (prvi odstavek
45. člena ZDS-1-UPB2).
Ne glede na to mora pravna oseba, združenje oseb po tujem pravu, ki je brez pravne
osebnosti, in druga oseba, ki je subjekt vpisa v sodni register, Poslovni register Slovenije
ali kakšen drug register oziroma evidenco, v skladu s tretjim odstavkom 45. člena ZDS-1UPB2, v osmih dneh po vpisu v sodni register, Poslovni register Slovenije ali drug register
oziroma evidenco, sporočiti davčnemu uradu, upoštevaje svojo organiziranost, podatke o:
•
•
•
•
•
•

številu in lokaciji poslovnih prostorov, ki se uporabljajo za opravljanje dejavnosti in
pridobivanje prihodkov,
poslovnih enot v tujini,
kapitalskih naložbah doma in v tujini,
številkah računov v tujini,
povezanih osebah,
osebi, ki vodi poslovne knjige.

Prijavo za vpis pravne osebe v davčni register (obrazec DR-04) lahko pridobite na
kateremkoli davčnem uradu oziroma izpostavi, objavljena pa je tudi na spletnih straneh
Davčne uprave RS.
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Potrdilo o davčni številki lahko pridobi odgovorna oseba pravne osebe ali od nje
pooblaščena oseba na kateremkoli davčnem uradu. (DURS 2010)

3.2.1.2 Pridobitev davčne številke za tujo pravno osebo
(Tuja) oseba, ki nima sedeža ali druge oblike registracije v Sloveniji, predloži davčnemu
uradu prijavo za vpis v davčni register pred začetkom opravljanja dejavnosti na območju
Republike Slovenije (drugi odstavek 47. člena ZDS-1-UPB-2).
Prijavo za vpis (tuje) pravne osebe v davčni register (obrazec DR-04) lahko pridobite na
kateremkoli davčnem uradu oziroma izpostavi, objavljena pa je tudi na spletnih straneh
Davčne uprave RS.
Potrdilo o davčni številki lahko pridobi odgovorna oseba pravne osebe ali od nje
pooblaščena oseba na kateremkoli davčnem uradu.
3.2.2 VPIS DEJAVNOSTI FIZIČNE OSEBE V DAVČNI REGISTER
Samostojni podjetnik posameznik, ki je subjekt vpisa v Poslovni register Slovenije ali
druga fizična oseba, ki opravlja dejavnost in je vpisana v Poslovni register Slovenije, se
vpiše v davčni register po uradni dolžnosti (prvi odstavek 44. člena ZDS-1-UPB-2).
Samostojni podjetnik posameznik in druga fizična oseba, ki opravlja dejavnost in je
vpisana v Poslovni register Slovenije, mora v skladu s tretjim odstavkom 44. člena ZDS-1UPB-2, v osmih dneh po vpisu v Poslovni register Slovenije, sporočiti davčnemu uradu,
upoštevaje svojo organiziranost, podatke o:
1.številu in lokaciji poslovnih prostorov, ki se uporabljajo za opravljanje
dejavnosti in pridobivanje prihodkov,
2. poslovnih enot v tujini,
3. kapitalskih naložbah doma in v tujini,
4. številkah računov v tujini,
5. povezanih osebah,
6. osebi, ki vodi poslovne knjige.
Druga fizična oseba, ki opravlja dejavnost in ni vpisana v Poslovni register Slovenije,
predloži davčnemu uradu prijavo za vpis podatkov o opravljanju dejavnosti (obrazec DR03) v osmih dneh po začetku opravljanja dejavnosti (drugi odstavek 44. člena ZDS-1UPB2).
Fizična oseba, ki opravlja dejavnost, za katero ne obstaja registrski organ oziroma druga
predpisana evidenca, predloži davčnemu uradu prijavo za vpis v davčni register (obrazec
DR-03) v osmih dneh po začetku opravljanja dejavnosti (četrti odstavek 44. člena ZDS-1UPB-2).
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Prijavo za vpis dejavnosti fizične osebe v davčni register (obrazec DR-03) lahko pridobite
na kateremkoli davčnem uradu oziroma izpostavi, objavljena pa je tudi na spletnih
straneh Davčne uprave RS.
3.2.3 VPIS GOSPODARSKE DRUŽBE V DAVČNI REGISTER PREKO SISTEMA
E-VEM
Predlog za vpis v sodni register, ki se vloži v elektronski obliki, v imenu zastopnika
poslovnega subjekta ali njegovega pooblaščenca (v nadaljevanju predlagatelj) vloži točka
VEM ali notar. Ena izmed točk VEM so poleg izpostav Agencije Republike Slovenije za
javnopravne evidence in storitve, upravnih enot in krajevnih uradov, vstopnih točk Javne
agencije Republike Slovenije za podjetništvo in tuje investicije, vstopnih točk Obrtne
zbornice Slovenije, vstopnih točk Gospodarske zbornice Slovenije tudi davčni uradi Davčne
uprave Republike Slovenije.
Poleg vpisa gospodarske družbe v sodni register in hkrati v poslovni register, je na vstopni
točki VEM omogočen tudi vpis gospodarske družbe v davčni register in oddaja davčnih
obrazcev, ki jih mora gospodarska družba predložiti Davčni upravi Republike Slovenije, ko
prične poslovati. Z vpisom v davčni register je gospodarski družbi že takoj ob registraciji
dodeljena davčna številka. Poleg tega storitve portala omogočajo tudi prijavo zaposlenih
ter njihovih družinskih članov v obvezno pokojninsko, invalidsko in zdravstveno
zavarovanje pri Zavodu za zdravstveno zavarovanje Slovenije. Podatki se posredno
posredujejo tudi Zavodu za pokojninsko in invalidsko zavarovanje. Zavodu za
zaposlovanje in Statističnemu uradu. Uporabniki imajo tudi možnost včlanitve v
Gospodarsko zbornico Slovenije in možnost vpisa v Obrtni register Slovenije.
Vpis gospodarske družbe v davčni register in dodelitev davčne številke gospodarski družbi
je eden izmed obveznih postopkov pri registraciji gospodarske družbe, in se izvede po
uradni dolžnosti, na podlagi podatkov iz prijave za vpis v Sodni register oziroma Poslovni
register Slovenije. Bistvena razlika pri poslovanju samostojnega podjetnika in gospodarske
družbe je v tem, da pri svojem poslovanju samostojni podjetnik uporablja davčno številko,
ki mu je bila dodeljena kot fizični osebi. Gospodarska družba pa pri poslovanju uporablja
povsem novo davčno številko. S spremembo zakona o sodnem registru je enotna
identifikacijska številka za fizične osebe, ki niso vpisane v centralnem registru prebivalstva
in za pravne osebe, ki niso vpisane v poslovnem registru, postala davčna številka. S tem
je tudi matična evidenca identifikacijskih podatkov za fizične osebe, ki niso vpisane v
centralnem registru prebivalstva in za pravne osebe, ki niso vpisane v poslovnem registru
Slovenije, postal davčni register. Sprememba je pomembna zato, ker imajo s tem v
Sodnem registru in Poslovnem registru Slovenije tudi družbeniki, ustanovitelji ali člani
subjekta vpisa ali člani organa subjekta vpisa določeno enotno identifikacijsko številko
vpisa in jih brez davčne številke ni mogoče vpisati v obrazec v sistem e-VEM.
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4 RAZVOJ E-POSLOVANJA S POUDARKOM NA
USTANAVLJANJU PODJETIJ

4.1 PRIMERJAVA SLOVENIJE Z EU IN DRUGIMI DRŽAVAMI PO
RAZVITOSTI E-STORITEV
V državah EU in širše v okviru projektov eEurope 2002 in eEurope 2005 periodično
izvajajo merjenje stopnje razvitosti e-storitev po posameznih področjih, med drugim tudi
na področju javne uprave. Po vzoru EU se je tudi v Sloveniji uveljavila metodologija
eGovernment indicators for benchmarking eEurope, s katero je mogoče ocenjevati
trenutne stopnje razvitosti e-storitev glede na ciljne. Na področju javne uprave se v EU in
tudi drugih državah Evrope izvajajo merjenja za 20 e-storitev: 12 osnovnih e-storitev za
državljane in 8 osnovnih e-storitev za podjetja. Primerjave na podlagi meritev stopnje
razvitosti teh e-storitev in ocene rasti uresničevanja razvoja e-storitev v EU in ostalih
državah – kar je bilo nujno potrebno, saj podatki niso bili zajeti za isto obdobje (podatki
za EU, Islandijo, Norveško in Švico so iz oktobra 2002, za Slovenijo pa julija 2003) –
kažejo, da je Slovenija v primerjavi z državami EU, Islandijo, Norveško in Švico za 13
odstotnih točk pod povprečjem. Pod povprečjem je predvsem zaradi nerazvitosti e-storitev
za podjetja, medtem, ko je po razvitosti e-storitev za državljane ocenjena celo malo nad
povprečjem (3%). Pri tem je potrebno poudariti, da se v večini držav EU E-storitve,
namenjene podjetjem, razvijajo in napredujejo precej hitreje kot razvoj e-storitev za
državljane. Po raziskavi iz aprila 2002 je v EU “on-line” na voljo 55% osnovnih storitev, od
tega je povprečje storitev za podjetja 68% in za državljane 47%. Izjema je le
Nizozemska, kjer hitreje napredujejo e-storitve za državljane.
Najbolje razvito ponudbo e-storitev imajo skandinavske države in Irska. Švedska, edina z
odstotkom razvitosti preko 90%, predstavlja na strani http://www.sweden.gov.se/
agencijo z nazivom “27/7, s čimer zagotavlja dostop do administracijskih strani države euprave, ne glede na čas in kraj. Mesečni obisk portala opravi več kot 20% vseh
prebivalcev Švedske, s čimer se internet razvija iz dopolnilnega v glavni vir za zajem
uradnih dokumentov, potrdil in pošiljanje uradnih zahtev ter prijav.
Evropska komisija je leta 2003 objavila javnomnenjsko raziskavo, ki govori o kvaliteti in
uporabi e-storitev med uporabniki le-teh. Rezultati so pokazali, da je na splošno kvaliteta
e-storitev v državah EU na visoki ravni, 65% uporabnikov e-storitev je z njimi zadovoljnih
ali zelo zadovoljnih, 26 % jih je srednje zadovoljnih in le 10% je nezadovoljnih. Skoraj
80% uporabnikov bo v prihodnje uporabo e-storitev priporočilo svojim prijateljem.
Enostavnost uporabe se kaže kot eden izmed najpomembnejših faktorjev zadovoljstva.
Največje koristi vidijo uporabniki v prihranku časa, pridobitvi fleksibilnosti, hitrejši storitvi,
boljših in obširnejših informacijah, večji kontroli itd. Zanimivo je, da jih samo 30-40%
meni, da se je izboljšala dejanska kakovost same storitve v primerjavi s klasično. Največ
problemov, ki jih je izpostavila dobra četrtina vprašanih, so uporabniki zaznali na področju
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uporabnosti e-storitev, ki je definirana z zapletenostjo
dostopa do e-storitve,
enostavnostjo njene uporabe, zadovoljstvom s hitrostjo, z dostopnostjo do spletne strani
in nenazadnje z razumljivostjo jezika. Razširjenost uporabe posamezne e-storitve se lahko
meri glede na število državljanov, ki so se odločili uporabiti e-storitev, in glede na sprejete
obrazce preko interneta.
Rezultati so pokazali, da so ti podatki zelo težko izračunljivi, kar kaže na dejstvo, da
skrbniki e-storitev ne vedo, koliko ljudi uporablja njihovo e-storitev, zato bodo morali v
prihodnje veliko delati na tem področju (Top of the Web Survey on Quality und Usage of
Public e-services, november 2003).

4.2 STANJE E-UPRAVE V SLOVENIJI
V obdobju 2001 do 2006 je slovenska javna uprava doživela številne organizacijske
spremembe. V zporedno in skladno z njimi pa tudi možnostmi se je razvijala e-uprava, ki
so jo v tem obdobju zaznamovali strateški in programski dokumenti kakršni so: SEP-2004,
Strategija elektronskega poslovanja v lokalni samoupravi, Strategija Slovenije v
informacijski družbi in drugi. Do leta 2006 so bili doseženi številni uspehi, hkrati pa so se
vsi udeleženi srečevali z novimi izzivi in tudi pri neuspehi pri projektih e-uprave. Kritično
ovrednotenje, skupek vseh izkušenj in pridobljenega znanja predstavlja zagon za novo
obdobje strategije SEP-2010.
Področja in dejavnosti e-uprave do leta 2006, ki so bili uspešni ter dosegajo cilje strategij
in programov:
o
o
o
o
o

o
o
o

Portal e-uprave s storitvami in informacijami za državljane, poslovne subjekte, pa
tudi za notranje poslovanje uprave.
Vzpostavitev centralnega mehanizma za spremljanje projektov e-uprave in Akcijski
načrt e-uprave.
Zanesljiva informacijsko-telekomunikacijska infrastruktura državne uprave.
Izvedba kompleksnih medresorskih projektov (npr. Vse na enem mestu e-VEM,
Centralni register prebivalstva e-CRP, povezovanje evidenc, MDDSZ-CVI-CRP.
Vzpostavitev in delovanje infrastrukturnih gradnikov e-uprave (hitro
komunikacijsko omrežje javne uprave – HKOM, Podatkovni center – PDC, skupne
informacijske rešitve, centralni moduli, centralne informacijske rešitve – CIS,
centralni registri).
Primerljiv napredek e-uprave z drugimi državami EU.
Vidni prihranki v javni upravi zaradi učinkov sodobnih e-storitev (npr. zmanjšanje
števila izdanih potrdil) in medresorskih informacijskih projektov.
Vključevanje vseh resornih organov v usklajevalno skupino e-uprave za boljšo
informiranost in enotnejši razvoj e-uprave.

Pridobljene izkušnje in znanje predstavlja zagon za novo obdobje strategije. S
pridobljenimi izkušnjami in znanjem v dosedanjem razvoju e-uprave se bodo lahko še
posebej opredelila področja, ki jih je potrebno izboljšati, dodelati in kar se bo tudi
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upoštevalo že pri izvajanju strategije razvoja do obdobja 2010 (SEP-2010). Pomanjkljivosti
so se pokazale na naslednjih področjih.
o
o
o
o
o
o
o
o
o

o

Pomanjkanje mehanizmov ukrepanja ob slabi odzivnosti udeleženih pri projektih euprave in nejasne pristojnosti.
Prenova poslovnih procesov ni sledila razvoju e-uprave.
Pomanjkanje promocije e-uprave in posledično prenizka stopnja uporabe estoritev.
Odločanje o prednostih projektov ni vedno potekalo skladno s strategijo, ampak je
bilo odvisno od trenutnih razmer, možnosti in okolja.
Težavno usklajevanje v medresorskih projektih e-uprave.
Pomanjkanje skupne enotne arhitekture e-uprave, interoperabilnostnega okvirja in
odprtih standardov za projekte e-uprave.
Pomanjkanje organizacijskih, semantičnih in tehničnih standardov za povezovanje
podatkovnih zbirk, aplikacij in informacijskih sistemov – interoperabilnostni okvir.
Različne tehnološke platforme za rešitve e-uprave.
Zaostanki v začetku izvajanja projektov e-uprave zaradi zapletov pri postopkih
javnega naročanja in zapoznelega sprejemanja zakonskih podlag, ki so pogoj za
sodobne e-storitve.
Učinki rešitev in storitev e-uprave niso redno spremljani.

4.3 REZULTATI E-UPRAVE V SLOVENIJI DO LETA 2010
Vzpostavljena je bila enotna vstopna točka, državni portal e-uprava (http://euprava.gov.si/e-uprava). Portal je razdeljen na tri podportale, glede na vrsto uporabnikov:
državljani pravne osebe in javna uprava. Med njimi bo v prihodnje treba zagotoviti
ustrezno koordinacijo vsebin, povezovanje in poenotenje. Podportal za pravne osebe je
razdeljen v štiri skupine: samostojni podjetniki, delujoče pravne osebe, pravne osebe v
nastajanju ter društva in zavodi. Kot zanimivost velja omeniti na portalu dostopno
informacijo, da bo pri bodočem razvoju e-uprave pozornost namenjena tudi slepim in
slabovidnim. V tem trenutku lahko slepi in slabovidni izbirajo le med različno velikostjo
črk.
V letih 2007 in 2008 je projekt e-uprave usmerjen na področja, ki urejajo socialne
transferje. Cilj je vzpostaviti centralne evidence le teh, povezovanje baz socialnih
transferjev in baz podatkov, ki so pomembni za odločanje o pravicah in obenem tudi
informacijska podpora odločanju in kot rezultat tega e-odločbe, e-sklepi, e-vročilnice. Za
uveljavljanje in odločanje o socialnih pravicah bo vzpostavljen portal – ena vstopna točka,
kar pomeni, da se bo o socialnih pravicah odločalo na enem mestu.
V tem obdobju se je predvidevala tudi združitev zemljiške knjige, zemljiškega katastra in
katastra stavb in vzpostavitev elektronskih arhivov, to je informacijske rešitve za
arhiviranje spletne vsebine in ključne vsebine, ki nastajajo v e-obliki v okviru projektov za
podporo ustanavljanja pravnih oseb.
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4.3.1 STORITVE IN REŠITVE ZA DRŽAVLJANE (G2C)
Državljani danes pričakujejo veliko več, kot pa so kdaj koli prej. Zahtevajo točno
določene, njim prilagojene informacije. Zahtevajo javno upravo, ki jih bo obravnavala kot
kot individuume in se bo hitro ter učinkovito odzvala na določene okoliščine in posebne
življenjske situacije vsakega posameznika. Ne zanima jih, kateri organ ali oddelek je
zadolžen oziroma odgovoren za določeno področje. Ne zanima jih, kje lahko poslujejo z
javno upravo. Z uporabo hočejo vzpostaviti odnos pod svojimi lastnimi pogoji in po svojih
željah. Hočejo varno, zanesljivo poslovanje z javno upravo, kadarkoli, ko se njim zahoče,
in kjer koli, kjer jih vodi pot. Rešitve morajo biti zanesljive in široko dostopne in nikakor
ne smejo predstavljati ovire pri poslovanju.
Čas, tehnologija, zahteve posameznikov torej silijo upravo k celotni prenovi, hkrati pa ji
omogočajo in ji ponujajo veliko priložnosti, da izboljša svoje storitve, poveča učinkovitost
in ponovno vzbudi zaupanje svojih strank v svoje poslovanje. Za stranke to pomeni en
sam klic in en sam obisk, ne pa dolgotrajno klicarjenje in zamudno ter živčno skakanje od
vrat do vrat, iz vrste v vrsto.
Informacijska in komunikacijska tehnologija dramatično spreminjata način, na katerega
državne ustanove izvajajo storitve za državljane. Storitve morajo biti na voljo 24 ur na
dan, sedem dni na teden. Zahteve, ki se pojavljajo, vključujejo integrirane storitve ter
visoko stopnjo sodelovanja med državnimi ustanovami. Koncepti integriranih aplikacij
oziroma rešitev pa so zasnovani na razmisleku o podpori procesu razvoja, gledano iz
perspektive vsakdanjega življenja državljana. Ključni element je torej način, po katerih
uporaba ene storitve sproža druge storitve ali vzajemno sodelovanje z njimi ter tako tvori
zaporedje ali skupek storitev, ki se izvajajo ločeno. Take storitve pa posledično zahtevajo
tudi podporo postopkov, ki tečejo v zaledju kot neki podaljšek teh elektronskih storitev.
Storitve, ki so med sabo povezane in zahtevajo visoko stopnjo integracije, so podpore
življenskim situacijam. To je eden izmed zahtevnejših načinov sodelovanja državljana z
državno upravo, pri tem pa preskakujemo tiste bolj enostavne storitve, pri katerih gre le
za preproste postopke ali še bolj primitiven način – le podajanje informacije državljanom s
strani države.
Sistem za upravljanje življenjskih situacij na pameten način sodeluje z uporabnikom,
podatke zbira le enkrat in ponuja prilagojene storitve, ki so organizirane okoli tega, kaj
državljan želi, in ne okoli togih postopkov ponudnikov enostavnih rešitev. (Hirsch in Heckl,
2000, str.5)
Nove storitve naj bi predstavljale predvsem integrirane aplikacije, zasnovane kot temeljni
način potreb posameznikov. Uporaba ene storitve naj bi sprožila celo verigo e-storitev ali
paket storitev, ki pa se lahko izvajajo ločeno, s strani drugih orghanizacij. Takšni primeri
bi lahko bili podpora življenjskim situacijam, kot so:
• selim se
• gradim hišo
• poročim se
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•

…

Tako zgrajene rešitve nudijo nov vidik uporabnikom storitve, saj se le-te vrtijo okoli
dejanskih potreb državljanov in ne pomenijo z informatizacijo ločenih postopkov, ki
ponavadi z dejanskimi potrebami nimajo veliko povezav. Prav tako pa take celostne,
integrirane rešitve pomenijo nujnost po večjem povezovanju in sodelovanju. Osnova za
tako sodelovanje pa je zagotovo dobro orodje za izmenjavo informacij znotraj državne
uprave. Potrebno je močno komunikacijsko ogrodje, ki omogoča pridobivanje pravih
informacij na hiter in učinkovit način.
V splošnem ločimo dva tipa portalov življenjskih situacij: pasivne in aktivne. Pasivni portal
za vsako situacijo ponudi vnaprej pripravljene storitve, ne glede na to, ali jih uporabnik za
rešitev svoje situacije potrebuje ali ne. Takih storitev pa je lahko za uporabnika preveč ali
prmalo. Aktivni portal pa temelji na aktivnem dialogu z uporabnikom. Osrednji del portala
je zasnovan na znanju. To je programska rešitev, ki uporablja določeno znanje in
mehanizme sklepanja za rešitev določenega problema. Tak sistem oblikuje vprašanja in
vodi dialog z uporabnikom, ki postane aktivni partner v celotnem procesu reševanja
svojega problema (Leben in Bohanec, 2003, str. 623).
Eden od načinov zahtevanih poti komuniciranja državljana z državo je tako imenovani
„one stop shop“, ki pomeni enoten vmesnik, preko katerega lahko državljan obvesti
državno upravo o življenjskem dogodku (npr. selitvi), nato pa vse ustrezne funkcije
državne uprave (ustrezne ustanove) prejmejo avtomatsko osvežitev te informacije. Pri
tem bi dosegli izboljšavo v izvedbi storitve kot tudi v zmanjševanju stroškov postopka. Tak
vmesnik pa je lahko klicni center, državljanska pisarna, kiosk, internet...
Predpogoj za izvajanje tako integriranih storitev pa so povezane rešitve, ki omogočajo
izmenjavo podatkov in sodelovanje med informacijskimi sistemi znotraj državne uprave.
Najprej je potrebno močno komunikacijsko ogrodje, sodelovanje in orodja za lažji dostop
do podatkov. Informacije znotraj državne uprave oziroma njihov pretok je potrebno kar se
le da optimizirati (baze znanja, upravljanje z elektronskimi dokumenti, internet, okolje za
sodelovanje...).
Če si pogledamo razvoj storitev za državljane, vidimo, da so organi v javni upravi že zelo
zgodaj omogočili državljanom in pravnim subjektom možnost pregledovanja zbranih
državnoupravnih informacij na tako imenovanih portalih. Državljani in pravni sujekti so za
pregledovanje državnih informacij potrebovali le spletne brkljalnike.
Delujoče elektronske storitve s spletnimi vpogledi za državljane so: zemljiška knjiga,
vpogled v lastne osebne podatke na podlagi osebnega digitalnega potrdila, zemljiški
kataster, kataster stavb, RPE, sodni register, informacijski servis podatkov (ISPO),
informacije javnega značaja, interaktivni atlas, register predpisov.
V obdobju do leta 2006 se je izvedla informatizacija matičnih knjig – matični register,
prenovljen pa je tudi register stalnega prebivalstva. Oba dosežka sta dobra osnova za
nadaljnje storitve.
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Med elektronske storitve za državljane sodi poleg e-vem (vse na enem mestu) za
samostojne podjetnike in gospodarske družbe tudi 36 e-storitev, ki se opravljajo po
centralnem informacijskem sistemu za sprejem vlog, vročanje in obveščanje (CIS).
Slika 1: Portal e-uprave za organe javne uprave

Vir: (MJU, 2010)

4.3.2 STORITVE IN REŠITVE ZA POSLOVNE SUBJEKTE (G2B)
Na voljo so naslednje elektronske storitve za poslovne subjekte: zemljiška knjiga, zemljiški
kataster, kataster stavb, RPE, evidenca trga nepremičnin, sodni register, e-carina,
interaktivni atlas, register predpisov, e-davki za poslovne subjekte, e-letna poročila AJPES,
e-zaposlitve za poslovne subjekte, elektronske storitve za notarje, 13 e-vlog, ki se
opravljajo po centralnem informacijskem sistemu za njihov sprejem, vročanje in
obveščanje. Posebno odmeven je projekt e-VEM, ki je s svojimi storitvami v sredi leta
2005 omogočil registracijo samostojnega podjetnika posameznika na enem mestu. Z
letom 2008 je omogočena registracija enoosebne d.o.o. za katero je preko sistema e-VEM
podprto tudi odpiranje elektronske knjige sklepov na daljavo. Poleg tega je mogoče preko
tega sistema odprtje začasnega transakcijskega računa (e-TTR) in številne druge nove
storitve kot so: prijava davčnih podatkov, zahtevek za identifikacijske številke za DDV,
prijava in odjava oseb v obvezno socialno zavarovanje, prijava prostega delovnega mesta,
sprememba podatkov o družinskih članih.
Portal omogoča elektronsko podporo postopkom registracije in drugim obveznim
postopkom prijave podatkov različnim ustanovam. Sistem e-VEM je na podlagi
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horizontalne povezave ustanov javne uprave, vključitve več kot 200 vstopnih točk VEM, na
katerih več kot 600 referentov nudi storitve za podjetnike prek portala e-VEM, s
povezavami na glavne registre v RS dosegel pozitivne učinke za podjetnike in javno
upravo.
4.3.3 STORITVE IN REŠITVE ZA ORGANE JAVNE UPRAVE (G2G)
Izvedeni so bili številni projekti G2G za vzpostavitev povezav med državnimi organi,
drugimi institucijami in njihovimi evidencami ter rešitvami, na primer: povezava med
informacijsko rešitvijo Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, Centrom Vlade RS
za informatiko in Centralnim registrom prebivalstva ZPIZ-CVI-CRP; povezava med
evidencami Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve, Centrom Vlade RS za
informatiko in Centralnim registrom prebivalstva – MDDSZ-CVI-CRP, povezava zemljiškega
katastra s CRP; povezava CRP in Agencije za javnopravne evidence in storitve (AJPES) ter
statističnega urada RS in Ministrstva za finance in Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in
prehrano z Registrom prostorskih enot (RPE).
Z navedenimi in sorodnimi projekti so bile dosežene številne koristi: več kakor 900.000
vpogledov v CRP na leto; povezava večjih uporabnikov z RPE in zemljiškim katastrom;
zmanjšujejo se potrebe po potrdilih – za več kakor 30 % na leto; zaposlenim v javni
upravi so na voljo elektronske seje vlade.

4.4 SPREMLJANJE PROJEKTOV RAZVOJA E-STORITEV IN REŠITEV V
PRETEKLEM OBDOBJU
Potek projektov e-uprave, po katerih so se izvajale navedene e-storitve in rešitve, je bil v
obdobju strategije SEP-2004 spremljan z enega mesta po Akcijskem načrtu e-uprave.
Koordinacijo priprave in izvajanja tega načrta je vodil takratni Center Vlade RS za
informatiko. S tem načrtom se je podrobno spremljalo število projektov in e-storitev ter
stanje obojih. Podatki o tem so na voljo za november 2004: evidentiranih je 146 projektov
e-uprave. Njihovo število se je glede na november 2002 povečalo za 72 oziroma kar za
49,32 odstotne točke. Povečanje števila projektov v novembru 2004 je razvidno tudi
vprimerjavi z novembrom 2003 (za 24 projektov oziroma 16,44 odstotne točke). Podoben
sistem spremljanja, ki bo upošteval dobro prakso iz prejšnega obdobja strategije ter bo
dopolnjen z novimi mehanizmi in postopki, bo uporabljen tudi v prihodnje za spremljanje
uresničevanja e-uprave do leta 2010.

4.5 PRIMERJAVA Z EU
Evropska komisija je leta 2007, objavila rezultate že sedmih meritev napredka ponudbe
on-line storitev e-uprave za državljane držav članic EU. Meritve se izvajajo v skladu z
ugotavljanjem uresničevanja smernic Evropske komisije, združenih v akcijskem načrtu
2010, ki je nadaljevanje akcijskega načrta eEurope, zaključenega leta 2005.
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V študiji z naslovom “The User Challenge Benchmarking The Supply Of Online Public
Services, 7th Measurement, September 2007” je analiziranih 27 držav, članic evropske
skupnosti in še Islandija, Norveška, Švica in Turčija, skupno v 31-ih evropskih državah (EU
27+) Objavljeno poročilo predstavlja rezultate meritev po dveh glavnih kriterijih in sicer:
• razvitost storitev javne uprave (sophistication) ter
• popolna online dostopnost posameznih storitev fully-online availability
za” košarico” 20-ih primerljivih storitev (12 osnovnih e-storitev za državljane – G2C in 8
osnovnih e-storitev za poslovne subjekte – G2B) javnih uprav v izbranih državah. Estoritve, ki so se na tak način spremljale so predstavljale le manjši a vendar pomemben
del e-storitev, ki jih lahko primerjamo med državami EU in drugimi državami.
Metodologija primerjalne analize je v bistvu “eGovernment indicators for benchmarking
eEurope”, ki vsebuje 20 življenjskih dogodkov (12 za prebivalce in 8 za poslovne
subjekte). Vsak izmed the življenjskih dogodkov ima svojo ciljno stopnjo (nikakor nimajo
vsi dogodki ciljne stopnje 5), skupni indeks e-uprave, kot dejansko ta kazalnik imenujemo
pri nas, pa se meri v odstotkih realizacije vseh trenutnih stopenj razvitosti življenjskih
dogodkov glede na njihove cilje.
Slovenija je bila na področju e-uprave s strani evropske komisije pohvaljena. Javne
storitve v Sloveniji, ki so na voljo državljanom in podjetjem preko e-uprave, izrazito
presegajo evropsko povprečje. Prav tako je nadpovprečen delež državljanov in podjetij, ki
te storitve uporabljajo, medtem ko e-trgovanje in e-poslovanje zaostajata za povprečjem
EU.
V Sloveniji je bilo v letu 2007 kar 90% osnovnih javnih storitev popolnoma dostopnih
preko spleta, kar je znaten napredek v primerjavi z letom prej. Po tem indikatorju zaseda
Slovenija 4. mesto. Razvitost storitev v Sloveniji dosega 96%, kar jo uvršča na drugo
mesto, pri čemer je zanimivo, da je za razliko od ostalih držav in evropskega povprečja,
razvitost storitev za državljane višja kot za podjetja. Skupno Slovenija, po teh dveh
kriterijih zaseda 2. mesto med državami EU27+.
Z zagotavljanjem proaktivnosti sedmih od devetih možnih storitev, dosega Slovenija
rezultat 80% kar je krepko nad evropskim povprečjem (dobrih 35%). Zelo dobro ocenjena
in kot primer dobre prakse je bil izpostavljen tudi nacionalni portal e-uprave RS. Dosegel
je oceno 93% in je bistveno nad evropskim povprečjem, ki znaša 75%.
Nekoliko zaskrbljujoča je ocena po kompleksnem (sestavljenem) kriteriju “osredotočenost
na uporabnika”, ki označuje uporabniku prijazne storitve. Po tem kriteriju Slovenija
dosega slabih 30%, vendar kljub temu presega evropsko povprečje, ki znaša slabih 20%.
Uveljavljena EU-metodologija za ugotavljanje razvitosti storitev e-uprave ne upošteva estoritev na področju G2G (e-storitve znotraj javne uprave), na katerem je Slovenija zaradi
svojih primerjalnih prednosti (centralni registri, centralni moduli e-uprave, enotni
identifikatorji…) zelo dejavna. V preteklosti so se v Sloveniji že izvajale e-storitve G2G, ki
so omogočile racionalizacijo javne uprave na posameznih področjih.
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Poročilo Capgemini za leto 2009
Rezultati poročila 8. meritve razvitosti e-uprave v Evropski uniji kažejo, da se dostopnost
dvajsetih osnovnih storitev e-uprave v državah članicah še vedno izboljšuje. Dostopnost
osnovnih storitev e-uprave na ravni povprečja EU27+, ta poleg držav članic vključuje še
podatke za Hrvaško, Islandijo, Norveško in Švico je leta 2009 znašala 71%, 12 odstotnih
točk več kot leta 2007.
Slovenija je glede dostopnosti osnovnih storitev dosegla rezultat 95%, kar je odličen
dosežek, saj si s Švedsko deli 2. mesto. Prvo mesto (100%) si delijo države Malta,
Avstrija, Portugalska in Združeno kraljestvo, Estonija se z 90% dostopnostjo uvršča za
Slovenijo na 3. mesto. Povprečje EU27+ na področju dovršenosti storitev e-uprave, kjer
se ocenjuje predvsem stopnja interakcije med ponudnikom storitve in uporabnikom, je
leta 2009 znašala 83%, dve leti prej pa 76%. Slovenija se tudi kar se tiče dovršenosti
storitev z rezultatom 97% uvršča med vodilne države, točneje na 3. mesto. Malta in
Portugalska sta dosegli maksimalno dovršenost z 99% jima na 2. mestu sledita Avstrija
in Švedska. Tudi tu Sloveniji sledi Estonija, ki se z rezultatom 95% uvršča na 4. mesto.
Poročilo za Slovenijo še ugotavlja, da je ta v zadnjih letih dosledno dosegla napredek na
področju razvoja informacijske družbe. Razširjenost, tako dostopa do interneta kot
širokopasovnega dostopa je primerljiva s povprečjem Evropske unije, zelo dobre
rezultate pa smo dosegli pri dostopnosti storitev javne uprave. (Poročilo Capgemini, 2009)
Za ugotovitev realnega stanja e-uprave pa ni dovolj, da se spremlja le število storitev euprave oziroma njihovo razvitost, ampak je treba hkrati spremljati tudi uporabo. V EU so
bile izvedene meritve uporabe, ki bi se lahko smiselno primerjale s stopnjo razvoja euprave, vendar ažurni in primerljivi podatki žal niso na voljo. V nadaljevanju je zato
prikazana primerjava med podatki, ki so razpoložljivi, in sicer med stopnjo razvitosti euprave za prebivalce (G2C) in odstotkom gospodinjstev, ki uporabljajo internet (redni
uporabniki) v posameznih državah (podatki za 1. četrtino leta 2005).
Slovenija se uvršča v spodnji desni kvadrat in ima še veliko razvojnih priložnosti. Hkrati se
lahko ugotovi, da ima Slovenija, glede na stopnjo redne uporabe interneta v
gospodinjstvih, razmeroma primerno stopnjo razvitosti e-uprave. Pred njo sta le Finska in
Avstrija s podobnim odstotkom gospodinjstev, ki so redni uporabniki interneta.
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Slika 2: Primerjava uresničevanja e-storitev za EU-25 za državljane

Vir: MJU ( 2006, 11)

4.6 USMERITVE IN CILJI PRI RAZVOJU E-UPRAVE DO LETA 2010
Najpomembnejše strateške usmeritve e-uprave do leta 2010, ki sledijo iz vezije,
poslanstva e-uprave in strateških dokumentov:
• E-uprava po meri uporabnikov;
• Vse na enem mestu
• Enostavno
• Enotno
• Kakovostno
• Pregledno
• Varno
• Kjer koli in kadar koli
• Hitro, učinkovito in poceni
• Osebno in za vse
• Znanje in usposobljenost
• Soodločanje e-demokracija
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5 DRŽAVNI PORTAL ZA POSLOVNE SUBJEKTE

5.1 NAMEN IN UPORABNIKI PORTALA e-VEM
Od 1.2.2008 je družbo mogoče ustanoviti tudi preko spletnega portala e-VEM, kar
bistveno zniža stroške ustanovitve in skrajša postopek ustanavljanja družbe, zato bomo v
nadaljevanju predstavili tudi pogoje, ki določajo, kdaj je družbo moč ustanoviti preko
spletnega portala. V nadaljevanju bomo s postopkom ustanovitve enoosebne in
večosebne družbe z omejeno odgovornostjo predstavili ustanovitev preko spletnega
portala e-VEM, točke VEM in ustanovitve pri notarju. Osnovni namen sistema e-VEM za
gospodarske družbe (e-VEM-GD-1) je zagotoviti ustrezno informacijsko podporo
prihodnjim in zdajšnjim gospodarskim družbam, in sicer v najkrajšem možnem času
omogočiti vpis družbe v sodni register in opravljanje drugih postopkov na enem mestu.
Hkrati je podpora delu vstopnim točkam VEM, notarjem in sodiščem. Portal omogoča v
najkrajšem možnem času vpisati družbo oziroma podjetnika v Poslovni/Sodni register ter
pridobiti možnost izvajanja dejavnosti. Ko je družba vpisana v register oziroma ima
podjetnik dejavnost registrirano, jim storitve portala omogočajo sporočanje sprememb
podatkov firme in njihovih delov oziroma izbris vseh podatkov.
Gospodarske družbe lahko postopek registracije enoosebne družbe d.o.o. opravijo
samostojno preko spletnega dostopa. Družbenik mora imeti enega izmed kvalificiranih
digitalnih potrdil za prijavo v portal, podatki pa se pri tem prenašajo preko varne
povezave.
Slika 3: Državni portal za podjetja in podjetnike

Vir: ( MJU, 2010)
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5.2 STORITVE ZA PRAVNE OSEBE (e-VEM ZA GOSPODARSKE DRUŽBE)
5.2.1 VSE NA ENEM MESTU ZA GOSPODARSKE DRUŽBE

Projekt e-VEM ali »vse na enem mestu« je državni projekt, ki ga je razvilo Ministrstvo za
javno upravo za poslovne subjekte (samostojni podjetnik posameznik, gospodarske
družbe). E-VEM je državni portal za poslovne subjekte, ki omogoča opravljanje nekaterih
storitev na daljavo, torej preko spleta. 1.7.2007 je bil vzpostavljen projekt e-VEM za
samostojne podjetnike, 1.2.2008 pa je zaživel tudi na področju registracij gospodarskih
družb. Še pred tem je bila sprejeta oziroma ustrezno spremenjena predmetna zakonodaja,
ki je sploh omogočila nov sistem. Predvsem gre za nekatere spremenjene določbe Zakona
o sodnem registru in Zakona o gospodarskih družbah. Poslovni subjekt lahko preko
državnega portala e-VEM na enem mestu opravi vrsto storitev elektronsko in sicer na dva
temeljna načina:
- samostojno od doma preko spletnega dostopa, z uporabo kvalificiranega
digitalnega potrdila ali
- osebnim obiskom na eni izmed vstopnih točk VEM.
Storitve portala e-VEM so brezplačne in jih lahko uporabljajo vsi posamezniki, ki imajo v
spletnem brskalniku eno izmed kvalificiranih digitalnih potrdil za preverjanje identitete in
elektronsko podpisovanje dokumentov overiteljev SIGOV-CA, ali SIGEN-CA (za fizične
osebe ali za zaposlene pri pravnih osebah), POŠTA@CA, AC-NLB, HALCOM CA FO in
HALCOM CA PO 2.
Digitalna potrdila so namenjena za upravljanje s podatki javne uprave, za izmenjavo
podatkov z institucijami javne uprave, za dostop do podatkov, ki so v skrbništvu javne
uprave, za varno elektronsko komuniciranje med imetniki kvalificiranih digitalnih potrdil in
za storitve oziroma aplikacije, za katere se zahteva uporaba digitalnih potrdil overiteljev.
Digitalna potrdila se uporablja predvsem za overjanje identitete pri prijavi in delu s
podatki, za preverjanje upravičenosti dostopa do podatkov ter za elektronsko
podpisovanje podatkov pri prenosu oziroma posredovanju le-teh.
Za brezplačno digitalno potrdilo SIGEN-CA za fizične osebe lahko zaprosite na Upravni
enoti. Uporabite lahko tudi digitalno potrdilo, izdano za zaposlene pri poslovnem subjektu.
Digitalno potrdilo izdaja tudi Pošta Slovenije d.o.o., Halcom d.d. in Nova ljubljanska banka
d.d.. Če digitalnega potrdila nimate, lahko storitve, ki jih nudi portal e-VEM, za bodočega
ali registriranega podjetnika opravi referent na vstopni točki VEM. Vstopne točke VEM
storitev ne zaračunavajo. Za ustanovitev enostavne d.o.o. na točko VEM pridejo vsi
družbeniki (v primeru več-osebne d.o.o.) in poslovodje. Če je družbenik pravna oseba, na
točko VEM pride njegov zastopnik.
Vsa podjetja imajo preko sistema elektronskega pooblaščanja s strani zakonitega
zastopnika možnost pooblastiti zaposlene ali druge osebe za opravljanje postopkov
(oddajo obrazcev za prijavo v socialno zavarovanje, prijava sprememb podatkov o
družinskih članov, prijava potrebe po delavcu). Zakoniti zastopnik potrebuje kvalificirano
digitalno potrdilo, s katerim pooblasti osebo na njegovo davčno številko, ki bo opravljala
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storitve v imenu podjetja. Pooblaščena oseba za opravljanje postopkov za podjetje, za
katerega je pooblaščena, potrebuje kvalificirano digitalno potrdilo. Pooblastilo lahko
zakoniti zastopnik časovno omeji in tudi prekliče.
Vzpostavitev sistema pomeni izboljšan servis za fizične in pravne osebe, ki lahko na enem
mestu in celo po spletu opravljajo vsakodnevne storitve z javno upravo, storitve pa so
vsem dostopne pod enakimi pogoji, ne glede na časovno, geografsko ali katero drugo
komponento. Obenem pomeni izboljšan servis javnih uslužbencev, ki ob podpori sistema
e-VEM lahko izbolšajo kakovost svojih storitev.
Na portalu E-VEM za gospodarske družbe je mogoče opraviti naslednje postopke:
• Predlog za vpis nameravane firme;
• Pridobitev davčne številke;
• Predlog za vpis drugega subjekta v SRG;
• Splošni predlog za vpis ustanovitve družbe z omejeno odgovornostjo,
• Prijava zaposlenih v obvezno socialno zavarovanje
• Prijavo sprememb podatkov o zaposlenih
• Odjavo zaposlenih iz obveznega socialnega zavarovanja
• Splošni predlog za vpis spremembe v SRG
• Prijavo davčnih podatkov
• Prijavo potrebe po delavcu
• Predlog za vpis enostavne enoosebne družbe z omejeno odgovornostjo
• Prijavo družinskih članov v obvezno socialno zavarovanje
• Prijavo sprememb podatkov o družinskih članih v obveznem socialnem
zavarovanju
• Predlog za vpis enostavne spremembe pri družbi z omejeno odgovornostjo
• Predlog za izbris iz SRG
• Odjavo družinskih članov iz obveznega socialnega zavarovanja
• Pridobitev obrtnega dovoljenja
• Identifikacijo za namene DDV
• Predložitev listin
( AJPES, 2008)
Podobno kot za samostojne podjetnike je podprta elektronska registracija na daljavo za
enoosebne družbe z omejeno odgovornostjo (po spletu) ali na eni izmed vstopnih točk
VEM ali pri notarju po vsej Sloveniji. Na vstopnih točkah VEM ali pri notarju vlogo izpolni
in odda referent v imenu gospodarske družbe, pri oddaljenem dostopu pa vlogo lahko
odda za posamezne postopke upravičena oseba, ki jo je pooblastil zakoniti zastopnik
podjetnika z njegovim kvalificiranim digitalnim potrdilom v elektronskem sistemu
pooblaščanja. Pri oddaljenem dostopu lahko vse postopke, razen postopkov vpisa v sodni
register za družbe, ki niso enoosebne družbe z omejeno odgovornostjo, družbe opravljajo
same. Vsak uporabnik portala E-VEM mora imeti kvalificirano digitalno potrdilo.
Vse družbe in upravičene ustanove imajo dostop do vseh dokumentov, ki so jih ustvarile v
sistemu e-VEM, v centralni elektronski hrambi.
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Slika 4: Shema obstoječega sistema e-VEM

Vir: MJU (2011, 5)

Kompleksnost sistema prikazuje zgornja slika. Iz nje so razvidne vse sodelujoče institucije
in njihova povezanost za delovanje e-VEM. Vstopne točke se v sistemu e-VEM pojavljajo v
dvojni vlogi, saj so »prve« informativne točke 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.
Obstoj točk VEM uresničuje koncept servisne in svetovalne funkcije. Točka VEM je tako
vnesla popolnoma nov pogled in dejansko uresničila načelo približevanja javne uprave
uporabniku oziroma večanja zadovoljstva uporabnikov.

5.3 USTANOVITEV DRUŽBE Z OMEJENO ODGOVORNOSTJO PREKO
SPLETNEGA PORTALA E-VEM
Spremenjena zakonodaja po novem omogoča da se s 1.2.2008 za enostavne d.o.o.
družbena pogodba sestavi na obrazcu e-VEM. Konkretno to pomeni, da družbene pogodbe
ni treba overiti pri notarju, pač pa se jo le izpolni, namesto overitve, pa se jo podpiše pred
uslužbencem na točki VEM. Obenem so po novem ukinjene obvezne objave vpisov v sodni
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register v Uradnem listu RS, nadomeščene pa so z avtomatsko brezplačno objavo na
portalu AJPES. Pri točki VEM pa lahko izvedemo ustanovitev le, če gre za enostavno
d.o.o., v drugih primerih pa moramo ustanovitev d.o.o. opravitipri notarju.
Točke
-

VEM so:
izpostave AJPESA,
upravne enote in krajevni uradi,
vstopne točke Javne agencije RS za podjetništvo in tuje investicije in drugi izvajalci
nalog in programov podjetniškega in inovativnega okolja-lokalni podjetniški centri,
- vstopne točke, podprte s projektom Phare-vzpostavitev sistema vse na enem
mestu,
- vstopne točke Obrtne zbornice Slovenije in območne gospodarske zbornice in
- davčni uradi Davčne uprave RS.

Portal omogoča v najkrajšem možnem času vpisati družbo oziroma podjetnika v
poslovni/sodni register ter s tem pridobiti možnost izvajanja dejavnosti. Ko je družba
vpisana v register oziroma ima podjetnik dejavnost registrirano, jim storitve portala
omogočajo sporočanje sprememb podatkov firme in njihovih delov oziroma izbris vseh
podatkov.
5.3.1 USTANOVITEV VEČOSEBNE D.O.O. PREKO SPLETNEGA PORTALA E-VEM
Večosebno enostavno d.o.o. ni mogoče ustanoviti preko spletnega portala e-VEM
(kvalificirano digitalno potrdilo oz. podpis velja le za eno osebo), lahko se jo ustanovi na
vstopni točki VEM od 1.2.2008 dalje, če so izpolnjene naslednje zahteve:
- da družbeniki vplačajo celotno kupnino v celoti v denarju (z nakazilom na bančni
račun/in celotni znesek vložkov (najmanj 7.500 EUR-ov) se vplača pred vložitvijo
predloga ter
- se družbena pogodba ali akt o ustanovitvi sklene na obrazcu Evem, v katerem
vsebine ni mogoče spreminjati in hkrati ne želijo vnesti nobenih posebnosti
(dodatnih členov) v akt o ustanovitvi ali družbeno pogodbo. Postopki registracije
enostavne d.o.o. so brezplačni, odpadejo stroški notarja ter objave v Uradnem
listu.
Preden se družbeniki oglasijo na vstopni točki VEM, morajo imeti izpolnjen opomnik, ki je
dostopen na spletnem portalu e-VEM. V opomnik se vpišejo vsi podatki v zvezi z d.o.o., ki
se ustanavlja. Na točko VEM morajo priti vsi družbeniki in poslovodje (če niso hkrati
družbeniki). Če je družbenik pravna oseba, mora na točko VEM priti njegov zastopnik.
Vsaka oseba mora imeti s seboj ustrezen dokument za identifikacijo (osebna izkaznica,
potni list ali vozniško dovoljenje). S seboj morajo imeti izpolnjen opomnik.
Pogodba o ustanovitvi mora vsebovati:
- navedbo imena in priimka ter prebivališče ali firma in sedež vsakega družbenika,
- firma, sedež in dejavnost družbe,
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-

navedbo zneska osnovnega kapitala in vsakega osnovnega vložka posebej; vsak
osnovni vložek in njegov poslovni delež,
čas delovanja družbe, če je ustanovljena za določen čas,
morebitne obveznosti, ki jih imajo družbeniki do družbe poleg vplačila osnovnega
vložka, in morebitno obveznost družbe do družbenikov.

5.3.2 USTANOVITEV ENOOSEBNE D.O.O. PREKO SPLETNEGA PORTALA E-VEM
S 1.2. 2008 je mogoče oddati predlog za vpis enoosebne enostavne d.o.o. na daljavo, in
sicer preko spletnega portala e-VEM z uporabo kvalificiranega digitalnega potrdila. Sistem
e-VEM podpira odpiranje elektronske knjige sklepov na daljavo na točki VEM ali pri
notarju.
Enostavna d.o.o. je družba, kjer se osnovni vložki vplačajo samo v denarju in se v celoti
plačajo pred vpisom ustanovitve, ter kjer družbena pogodba vsebuje samo nujne
sestavine, kar pomeni, da je obrazec pogodbe sestavljen na podlagi 474. člena ZGD-1.
S 1.2 2008 je začel delovati tudi portal e-TRR, ki bodoči gospodarski družbi omogoča
odpreti začasni transakcijski račun (depozitni) račun na daljavo, torej preko spleta.
Potrdilo o vplačanem kapitalu na odprt začasni transakcijski račun je dostopno registru
potrdil vplačanega kapitala. Do potrdil v registru imajo dostop vsi družbeniki, ki so vplačali
osnovni kapital na račun, odprt preko spleta, ter vse vstopne točke VEM in notarji. Potrdilo
v tem registru je enakovredno klasično izdanemu potrdilu o vplačanemu kapitalu.
Na točki VEM za oddajo predloga za vpis ustanovitve (enostavne) d.o.o. potrebujete:
Pri enoosebni d.o.o.:
−
osebni dokument za identifikacijo (osebno izkaznico, potni list ali vozniško
dovoljenje), tujci tudi davčno številko,
− potrdilo banke o vplačilu denarnega vložka.
Pri večoosebni d.o.o.:
− osebni dokument za identifikacijo (osebno izkaznico, potni list ali vozniško dovoljenje),
tujci tudi davčno številko,
− potrdilo banke o vplačilu denarnega vložka.
Vse ostale obvezne priloge k predlogu za vpis enostavne d.o.o. v sodni oz. poslovni
register ter družbena pogodba oz. Akt o ustanovitvi na obrazcu VEM se samostojno tvorijo
prek portala e-VEM oziroma na točki VEM.
Obvezne priloge k predlogu so:
− davčna izjava družbenika,
− izjava zastopnika,
− drug sklep organa subjekta (sklep o določitvi poslovnega naslova),
− sklep o imenovanju zastopnika,
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−
−

druga listina (potrdilo o vplačilu ustanovitvenega kapitala) in
akt o ustanovitvi oz. družbena pogodba na obrazcu VEM.

Gospodarske družbe lahko postopek registracije enoosebne enostavne d.o.o. opravijo
samostojno preko spletnega dostopa. Družbenik mora imeti enega izmed kvalificiranih
digitalnih potrdil za prijavo v portal, podatki pa se pri tem prenašajo preko varne
povezave. S tem je poskrbljeno za varovanje zasebnosti in osebnih podatkov.
Vloge, ki so oddane preko spletnega dostopa, morajo biti elektronsko podpisane, zato je
uporaba kvalificiranega digitalnega potrdila obvezna. Zakon o elektronskem poslovanju in
elektronskem podpisu (ZEPEP, Uradni list št. 57/2000 in naslednji) namreč izenačuje
lastnoročni podpis z elektronskim. Poleg postopka vpisa v sodni/poslovni register pa lahko
pooblaščene osebe opravljajo tudi postopke za vpis v davčni register, obrtni register,
prijavljajo potrebo po delavcu ter prijavljajo in odjavljajo zaposlene in njihove družinske
člane v zdravstveno zavarovanje.

5.4 USTANOVITEV D.O.O. PRI NOTARJU
V primeru, ko so osnovni vložki stvarni ali če je osnovni kapital višji od zneska najnižjega
osnovnega kapitala oziroma se denarni vložki v celoti ne vplačajo pred vložitvijo predloga
za vpis v sodni register ali če družbeniki želijo s pogodbo določena vprašanja urediti
drugače ali dodatno je treba družbeno pogodbo skleniti v obliki notarskega zapisa. V tem
primeru bo vstopna točka notar. Obenem bo notar tudi vstopna točka za vpis vseh ostalih
oblik gospodarskih družb in za vlaganje predloga za vpis uporabil sistem oziroma portal eVEM. Notar bo lahko opravljal tudi postopke za enostavne družbe z omejeno
odgovornostjo, ki jih lahko uporablja vstopna točka, vendar bo v tem primeru sklenil
notarski zapis. Notarji lahko opravijo vse ostale postopke, ki jih opravlja vstopna točka
VEM. Pri notarju je za gospodarske družbe od 1.2.2008 mogoče opraviti naslednje
postopke za gospodarske družbe:
-

oddaja predloga za vpis vseh vrst družb v sodni register,
oddaja predloga za vpis vseh vrst sprememb za družbe v sodni register,
oddaja vloge za vpis nameravane firme,
oddaja vloge za vpis ustanovitve podružnice, katere matična družba je katera koli oblika
družbe,
- oddaja vloge za vpis sprememb pri podružnici, katere matična družba je katera koli
oblika družbe,
- oddaja vloge za izbris podružnice, katere matična družba je katera koli oblika družbe,
- oddaja vloge za odprtje elektronske knjige sklepov (avtomatsko ob oddaji vloge za vpis
enoosebne d.o.o. v sodni register,
- oddajo vloge za odprtje začasnega transakcijskega računa,
- prijava davčnih postopkov.
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5.4.1 USTANOVITEV VEČOSEBNE D.O.O. PRI NOTARJU
Ustanovitev večosebne d.o.o. ureja ZGD-1, Zakon o sodnem registru in Uredba o vpisu
družb v sodni register. Postopek ustanovitve d.o.o. pri notarju zajema razgovor z
notarjem, kjer stranke izrazijo svoje želje, situacijo, potrebe, notar jim na osnovi
razgovora predlaga oziroma pojasni postopek ustanovitve družbe.
Stranke morajo vedeti firmo, skrajšano firmo, sedež, višino kapitala, vložke, dejavnost,
podatke o družbenikih. Notar pripravi pogodbo v obliki notarskega zapisa-javna listina.
Skladno z 255 čl. ZGD-1 družbeniki podpišejo in overijo izjavo, s katero soglašajo z
imenovanjem direktorja družbe. Družbeniki v skladu s 27. členom Zakona o sodnem
registru podpišejo izjavo, da niso udeleženi v kapitalu nobene druge kapitalske družbe z
več kot 25%. Zgoraj omenjeni izjavi sta sestavni del dokumentacije, ki je potrebna za vpis
družbe v sodni register. Družbeniki morajo vplačati kapital in banka da izjavo, da
družbeniki s sredstvi lahko prosto razpolagajo. Ko ima notar vso potrebno dokumentacijo,
poda predlog za vpis družbe v sodni register preko točke e-VEM. Podjetje je registrirano in
lahko prične poslovati, ko sodišču izda sklep o vpisu družbe v sodni register. Stroški
ustanovitve pri notarju znašajo od 500-900 evrov, kar velja tako za ustanovitev večosebne
kot enoosebne družbe. Stroški zajemajo izdelavo notarskega zapisa, overitev podpisov
vsakega družbenika, izdelavo predloga za vpis v register.
5.4.2 USTANOVITEV ENOOSEBNE D.O.O. PRI NOTARJU
Postopek ustanovitve enoosebne d.o.o. pri notarju je enak postopku ustanovitve
večosebne družbe. Razlika je v tem, da v primeru ustanovitve enoosebne družbe notar ne
izdaja notarskega zapisa, temveč Akt o ustanovitvi enoosebne družbe-zasebna listina.

5.5 PRIMERJAVA USTANOVITVE d.o.o. PREKO SPLETNEGA PORTALA
E-VEM IN USTANOVITVE PRI NOTARJU
V primerjavi s papirnim poslovanjem ima uporaba portala e-VEM in elektronskega
poslovanja veliko prednosti. Uporaba portala e-VEM za ustanovitev enostavne enoosebne
d.o.o. je brezplačna, ustanovitev d.o.o. preko točke VEM je brezplačna, pri notarju pa pa
je treba upoštevati stroške.
Podjetniku najbolj opazne prednosti so:
- Možnost samostojne registracije podjetja od doma pri čemer ni potrebno obiskati
javnih ustanov.
- Registracija podjetja od doma ni omejena z uradnimi urami, saj je portal na voljo
24 ur dnevno in sedem dni na teden. Za dobro se ni izkazalo pri predlogu
Karimida d.o.o. Srg 2009/3169 (tehnične težave), obisk ene od točk bi bila
učinkovitejša in hitrejša rešitev.
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-

-

-

Stranka lahko na enem mestu hkrati opravi postopke za vpis v sodni/poslovni
register, davčni register, obrtni register, prijavi potrebo po delavcu ter prijavi
družbenike, zaposlene in družinske člane v obvezno zdravstveno zavarovanje.
Izpolnjevanje določenih podatkov obrazca ni potrebno, saj portal omogoča
samodejno pridobivanje uradnih podatkov podjetnika in družbenika (zase) iz
centralnega
registra
prebivalstva,
registra
prostorskih
enot
in
iz
poslovnega/sodnega registra Slovenije.
Možnost spremljanja stanja oddanih vlog in izvedbe postopkov preko portala.
Možnost takojšnega elektronskega vpogleda v podatke lastnega podjetja.
Možnost elektronske vročitve sklepov.

Več ugodnosti in prednosti uporabe storitev portala e-VEM ostaja očem podjetniku
nevidnih. Občutijo jih v obliki natančneje in predvsem hitrejše izvedbe postopkov kot so:
- elektronska izmenjava podatkov med ustanovami javne uprave,
- avtomatiziran postopek registracije in vpisa v ustrezne registre,
- manj ročnega preverjanja podatkov zaradi črpanja podatkov iz uradnih evidenc,
- pridobivanje različnih potrdil in zahtevanih prilog v elektronski obliki med
ustanovami javne uprave,
- vzpostavljanje elektronske podpore postopkov registracije podjetij,
- obvladovanje sprememb.
Elektronska podpora nudi celovito podporo uporabnikom spleta in svetovalcem na lokalnih
vstopnih točkah. Družbe, ki so organizirane kot d.n.o, k.d. ali d.d. lahko ustanovijo samo
pri notarju.

5.6 REZULTATI IN UČINKI SISTEMA e-VEM
Sistem e-VEM za gospodarske družbe prinaša pozitivne učinke poslovnim subjektom in
ustanovam javne uprave. Le-te so namreč s svojimi sistemi v celoti integrirane s sistemom
e-VEM in tako prejmejo vloge v svoje zaledne sisteme. Pri tem so vloge v več kot 90%
popolne, kar omogoča hitro odločanje pristojnih ustanov. Pridobitev za podjetja se kažejo
kot:
• 10,2 mio evrov letno prihrankov za podjetja. Ti prihranki izvirajo predvsem iz:
- Ukinjene notarske overitve družbene pogodbe in akta o ustanovitvi za
enostavno d.o.o..
- Ukinjene obvezne objave vpisov v sodni register v Uradnem listu (namesto
tega se vpis brezplačno in avtomatsko objavi na spletnih straneh AJPES).
- Ukinjene sodne takse za vpise v sodni register.
- Optimizacije postopkov (hkratni vpis v sodni, poslovni register in pridobitev
davčne številke se izvede v enem koraku).
- Večino sprememb lahko enostavne d.o.o. opravijo na točkah VEM
brezplačno.
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•
•
•
•
•

Sistem ponuja koncept vse na enem mestu, kar pomeni, da lahko
uporabnik odda vlogo za registracijo, obenem pa odda davčne postopke, se
identificira za namene DDV, odda M obrazec, PD obrazec, vlogo za
pridobitev obrtnega dovoljenja. Dokler sistem ne pridobi sklepa o vpisu
(registraciji), ti podatki čakajo v sistemu. Po prejemu sklepa pa sistem
vloge dopolni s podatki sedaj obstoječega podjetja in pošlje vloge na
pristojne ustanove.
20% višji trend registracij d.o.o. kot pred uvedbo sistema e-VEM.
Registracija podjetja v 3 dneh.
Podjetja lahko preko spleta opravijo preko 1.600.000 postopkov letno.
Elektronska podpora preko 30 postopkom za podjetja.
Visoko zadovoljstvo uporabnikov.

V okviru projekta je sodelovalo 16 institucij ter šest uradnih registrov in drugih
podatkovnih virov, ki hranijo zahtevane podatke. Vzpostavilo se je več kot 200 fizičnih
točk VEM pri tem pa je sodelovalo tudi 91 notarjev. Vzpostavitev uporabnega
elektronskega sistema kot je e-VEM prek upravnih spletnih portalov je ena od poti
poenostavitve in odpravljanja administrativnih ovir.
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6 POSTOPEK USTANOVITVE PODJETJA IN VPIS V SODNI/
POSLOVNI REGISTER

6.1 POSTOPEK USTANOVITVE GOSPODARSKE DRUŽBE V SLOVENIJI
Spremenjena zakonodaja po novem omogoča da se s 1.2.2008 za enostavne d.o.o.
družbena pogodba sestavi na obrazcu e-VEM. Konkretno to pomeni, da družbene pogodbe
ni treba overiti pri notarju, pač pa se jo le izpolni, namesto overitve, pa se jo podpiše pred
uslužbencem na točki VEM. Obenem so po novem ukinjene obvezne objave vpisov v sodni
register v Uradnem listu RS, nadomeščene pa so z avtomatsko brezplačno objavo na
portalu AJPES. Pri točki VEM pa lahko izvedemo ustanovitev le, če gre za enostavno
d.o.o., v drugih primerih pa moramo ustanovitev d.o.o. opravitipri notarju.
D.o.o. lahko ustanovi ena ali več fizičnih ali pravnih oseb, ki z ustanovitvijo družbe
postanejo družbeniki. Družba ima lahko največ 50 družbenikov. Družba ima lahko več kot
50 družbenikov le, če to dovoli minister, pristojen za gospodarstvo (473. člen ZGD-1).
Enostavna d.o.o. je družba, kjer se osnovni vložki vplačajo samo v denarju in se v celoti
plačajo pred vpisom ustanovitve, ter kjer družbena pogodba vsebuje samo nujne
sestavine, kar pomeni, da je obrazec pogodbe sestavljen na podlagi 474. člena ZGD-1.
Portal omogoča v najkrajšem možnem času vpisati družbo oziroma podjetnika v
poslovni/sodni register ter s tem pridobiti možnost izvajanja dejavnosti. Ko je družba
vpisana v register oziroma ima podjetnik dejavnost registrirano, jim storitve portala
omogočajo sporočanje sprememb podatkov firme in njihovih delov oziroma izbris vseh
podatkov.
6.1.1 POSTOPKI VLAGANJA PREDLOGOV PRI TOČKI VEM
Točka VEM opravi dejanja v zvezi z vložitvijo (popolnega) predloga za vpis v sodni
register. Zato mora točka VEM opraviti ta dejanja (in po tem zaporedju):
1. Sestavi elektronski predlog za vpis.
2. Sestaviti in izpisati listine, ki jih je treba priložiti predlogu za vpis.
3. Ko družbeniki oziroma poslovodje podpišejo listine, te listine pretvoriti v elektronsko
obliko in jih priložiti predlogu.
4. Pri ustanovitvi družbe napotiti družbenike, da odprejo (začasni) bančni račun, v dobro
tega računa nakažejo denarne vložke in predložijo potrdilo banke o plačilu denarnih
vložkov. Ko družbeniki predložijo potrdilo o plačilu denarnih vložkov, pretvoriti potrdilo v
elektronsko obliko in ga priložiti predlogu.
5. Vložiti predlog tako, da ga z uporabo ustrezne funkcionalnosti pošljejo v sistem.
Če je vloženi predlog nepopoln sodišče izda odredbo o odpravi pomanjkljivosti. V
odredbi bo sodišče družbenike napotilo, da se ponovno zglasijo pri točki VEM, pri kateri
so vložili prvotni predlog. Za odpravo pomanjkljivosti se pri isti zadevi (ista VEM številka
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kot za prvotni predlog) uporabi funkcija »vsebinska dopolnitev predloga«. (Plavšak,
2008, str.20)
Za vložitev elektronskega predloga za vpis ustanovitve se uporabljajo:
1. splošni predlog za vpis ustanovitve družbe z omejeno odgovornostjo, ki se lahko
uporabi za vpis ustanovitve vsake družbe z omejeno odgovornostjo,
2. predlog za vpis ustanovitve enostavne enoosebne družbe z omejeno odgovornostjo, ki
se lahko uporabi za vpis ustanovitve družbe z omejeno odgovornostjo, če so izpolnjeni ti
pogoji:
- družba ima samo enega družbenika,
- edini družbenik je hkrati edini poslovodja družbe,
- družba nima prokurista,
- družba nima nadzornega sveta ali upravnega odbora,
- družba se ustanovi na podlagi akta o ustanovitvi, sprejetega na
predpisanem obrazcu iz prvega odstavka 523 člena ZGD-1.
6.1.2

NAČIN SESTAVE ELEKTRONSKEGA PREDLOGA

Vstopna točka sestavi elektronski predlog tako, da na portalu e-VEM izbere in uporabi
ustrezni obrazec predloga za elektronski vnos ustanovitve oz. spremembe v sodni register.
Vstopna točka sestavi elektronski predlog za ustanovitev tako, da vnese ustrezne podatke
o subjektu vpisa, na katerega vpis ustanovitve se nanaša predlog. Prav tako vstopna
točka sestavi elektronski predlog za spremembo tako, da:
1. vnese matično številko subjekta vpisa in spremeni ali dodatno vpiše podatke o subjektu
vpisa, katerih sprememba ali dodatni vpis se zahteva s predlogom.
2. Sestavi in izpiše listine, ki jiih je treba priložiti predlogu za vpis.
3. Ko družbeniki oziroma poslovodje podpišejo listine, te listine pretvori v elektronsko
obliko in jih predloži predlogu.
4. Pri ustanovitvi družbe:
- Napoti družbenika, da odprejo (začasni) bančni račun, v dobro tega računa
nakažejo denarne vložke in predložijo potrdilo banke o plačilu denarnih vložkov.
Ko družbeniki predložijo potrdilo o plačilu denarnih vložkov, pretvori potrdilo v
elektronsko obliko in ga priloži predlogu.
- Pri enoosebni družbi je potrebno opozoriti družbenika, da mora odpreti knjigo
Sklepov.
5. Vložiti predlog tako, da ga z uporabo ustrezne funkcionalnosti pošljejo v sistem.

44

Slika 5: Naslovna stran Srg zadeve v programu Oracle

Vir: lasten
Če je vloženi predlog nepopoln sodišče izda odredbo o odpravi pomanjkljivosti. V
odredbi bo sodišče družbenike napotilo, da se ponovno zglasijo pri točki VEM, pri kateri
so vložili prvotni predlog. Za odpravo pomanjkljivosti se pri isti zadevi (ista VEM
številka, kot za prvotni predlog) uporabi funkcija »sprememba predloga«.

6.1.3 IDENTIFIKACIJSKI PODATKI FIZIČNE ALI PRAVNE OSEBE
V prvem odstavku 2.b člena ZSReg so določeni identifikacijski podatki, ki se vpisujejo pri
posamezni osebi, kadar se ta oseba v sodni register vpiše kot družbenik (član ali
ustanovitelj) subjekta vpisa, njegov zastopnik (korporacijski zastopnik ali prokurist) ali
član njegovega organa nadzora (upravnega odbora ali nadzornega sveta).
Pri vsaki fizični ali pravni osebi se kot njen temeljni identifikacijski podatek vpiše njena
enotna identifikacijska številka. Enotna identifikacijska številka je enolična identifikacija, s
katero se posamezna oseba vpiše v sodni register kot subjekt vpisa, družbenik (član ali
ustanovitelj), zastopnik ali član organa nadzora. Glede na to, v kateri register (matično
evidenco) je določena oseba vpisana, se kot njena identifikacijska številka uporablja (tretji
odstavek 1.a člena ZSReg)
1. pri fizični osebi:
− če je vpisana v centralni register: EMŠO
− če ni vpisana v centralni register (tuja fizična oseba): davčna številka
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2. pri pravni osebi:
- če je vpisana v poslovni register: matična številka
- če ni vpisana v poslovni register (tuja pravna oseba): davčna številka
Če fizična oseba ni vpisana v centralni register (in zato nima EMŠO) in če naj se vpiše v
sodni register kot družbenik, zastopnik ali član organa nadzora subjekta vpisa, mora pred
vložitvijo ustreznega predloga za vpis v sodni register zahtevati vpis v davčni register, da
se ji dodeli davčna številka, s katero se nato vpiše v sodni register (primerjaj šesti
odstavek 1.a člena ZSReg). Enako velja za pravno osebo, ki ni vpisana v poslovni register
(in zato nima matične številke).
Poleg enotne identifikacijske številke se v sodni register vpišejo še ti identifikacijski
podatki:
1. pri fizični osebi:
- njeno osebno ime in
- podatki o naslovu njenega stalnega prebivališča,
2. pri pravni osebi:
− njene firma in
− podatki o njenem poslovnem naslovu.
Zaradi notranje skladnosti (integritete) podatkov morajo biti identifikacijski podatki, ki se
vpisujejo v sodni register pri posamezni osebi kot družbeniku, zastopniku ali članu organa
nadzora subjekta vpisa, enaki podatkom, ki so o tej osebi vpisani v matični evidenci za te
podatke. Zato se ti po 2.b členu ZSReg identifikacijski podatki o posamezni osebi v sodni
register vpisujejo tako, da se vpiše njena enotna identifikacijska številka, drugi
identifikacijski podatki pa se prevzemajo iz matične (izvirne) evidence za te podatke.
(Plavšak, 2007, str. 30)
6.1.4 Opravljanje vpisov in vročanje
• Posredovanje elektronskega izvirnika sklepa o vpisu
Registrsko sodišče posreduje elektronski izvirnik sklepa, s katerim je odločilo o vpisu
podatkov v sodni register, agenciji prek sistema PRS.
Agencija na podlagi elektronskega izvirnika sklepa registrskega sodišča izvede ustrezne
vpise v registru v skladu s 35.a členom ZSReg in o tem prek sistema PRS obvesti
registrsko sodišče.
Pri vpisu ustanovitve agencija pred izvedbo vpisov v registru določi:
1. šifro glavne dejavnosti po 4. členu ZPRS-1, s šifro institucionalnega sektorja po 5.
členu ZPRS-1 in matično številko po 6. členu ZPRS-1 in
2. prek sistema PRS posreduje podatke o novem subjektu vpisa davčnemu registru
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Elektronska vročitev sklepa o vpisu
Sklep registerskega sodišča o vpisu vročijo elektronsko:
1. Notarju, če je kot pooblaščenec subjekta vpisa vložil elektronski predlog za vpis.
Elektronska vročitev se opravi tako, da registrsko sodišče elektronski izvirnik
sklepa in morebitna obvestila iz tretjega odstavka 35.a člena ZSReg prek sistema
PRS pošlje v varni elektronski predalosebe, ki je naslovnik elektronske vročitve.
2. Osebi iz sedmega odstavka 35.a člena ZSReg.
•

• Pisna vročitev sklepa o vpisu
Registrsko sodišče izpiše pisni odpravek elektronskega izvirnika sklepa o vpisu in
morebitna obvestila iz tretjega odstavka 35.a člena ZSReg ter jih vroči udeležencem
postopka, razen če se po 24. členu Uredbe o sodnem registru izvede elektronska
vročitev.
• Objava vpisov in predložitve listin
Agencija za javnopravne evidence in storitve mora javno objaviti vpis v sodni register po
prvem odstavku 43. člena ZSReg v dveh delovnih dneh po dnevu, ko izvede vpise v skladu
s prvim odstavkom 23. člena Uredbe o vpisu družb in drugih pravnih oseb v sodni
register. Agencija mora javno objaviti predložitev listin sodnemu registru v dveh delovnih
dneh po dnevu, ko je predložitev listine zajeta v sistem PRS v skladu s z Uredbo o vpisu
družb in drugih pravnih oseb v sodni register.
Agencija hkrati z objavo vpisa posameznega podatka v sodni register pri tem podatku
vpiše datum objave njegovega vpisa.
Javna objava vpisa v sodni register ali predložitve listin mora ostati brezplačno javno
dostopna na spletnih straneh agencije iz prvega odstavka 43. člena ZSReg eno leto po
dnevu te objave. (Uredba o sodnem registru, Ur. list RS, št. 49/2007)

6.1.5. VODENJE INFORMATIZIRANE GLAVNE KNJIGE
Informatizirana glavna knjiga mora biti vodena tako, da so podatki o posameznem
subjektu vpisa dostopni prek matične ali davčne številke ter firme ali skrajšane firme tega
subjekta. Pri vsakem podatku, ki je vpisan v informatizirano glavno knjigo, mora biti poleg
vsebine vpisa zajet tudi podatek o:
1. datum vpisa tega podatka v informatizirano knjigo,
2. opravilni številki zadeve iz Srg-vpisnika, v kateri je registrsko sodišče izdalo sklep o
vpisu, na podlagi katerega je bil podatek vpisan in
3. datum objave vpisa tega podatka v informatizirano knjigo.
Če je bil podatek izbrisan, mora biti v informatizirani glavni knjigi zajet tudi podatek o:
1. datumu izbrisa tega podatka iz informatizirane glavne knjige,
2. opravilni številki zadeve iz Srg-vpisnika, v kateri je registrsko sodišče izdalo sklep o
vpisu, na podlagi katerega je bil podatek izbrisan, in
3. datumu objave vpisa izbrisa tega podatka iz informatizirane knjige.
Podatki morajo biti v informatizirani glavni knjigi organizirani po podatkovnih sklopih:
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

osnovni podatki o subjektu,
družbeniki,
zastopniki,
člani organa nadzora,
sprememba družbene pogodbe/akta o ustanovitvi,
skupščinski sklepi,
razno.

Predloga, ki smo ga elektronsko podpisali, ne moremo več spreminjati ali mu prilagati
dodatnih listin. Če bo sodišče presodilo, da je predlog nepopolon ali da manjkajo nekatere
listine, bo izdalo odredbo o dopolnitvi. (Uredba o sodnem registru. Ur. List RS, št.49/2007)
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7 SISTEMSKE IN INFORMACIJSKE REŠITVE NA PODROČJU
USTANAVLJANJA PODJETIJ V SVETU

7.1 RAZVOJ SPLETNIH INFORMACIJSKIH SISTEMOV
7.1.1 KAKO SE V SVETU LOTEVAJO RAZVOJA SPLETNIH INFORMACIJSKIH
SISTEMOV
Informacijski sistemi (IS) so že mnogo let bistveni pogoj za preživetje organizacij, v
zadnjem času pa se izpostavlja nekako štiri dejavnike, ki še dodatno poudarjajo njihov
pomen:
1. Globalna ekonomija – sodobne uspešne organizacije morajo biti sposobne delovati
globalno, tekmovati na celotnem svetovnem trgu, upravljati dobavitelje in stranke vse to
24 ur na dan, vse dni v letu.
2. Industrijska transformacija – današnje organizacije temeljijo na znanju in storitvah.
Mnogo dejavnosti temelji na kreiranju in distribuiranju informacij. Posledično proizvajalci
potrebujejo manj strojnikov in več oblikovalcev, razvijalcev in IT specialistov.
3. Poslovna transformacija – Tradicionalno poslovanje je (bilo) organizirano hierarhično in
temelječe na operativnih postopkih, ki dobavljajo storitve in proizvode. Novi pristopi k
poslovanju pa imajo vire organizirane okrog proizvoda ali storitev oziroma stranke.
4. Digitalna podjetja – e-poslovanje upravlja odnose strank, dobaviteljev in zaposlenih in
je sposobno bliskovito reagirati na spremembe iz okolja.
Glede na to so torej potrebni ustrezni pristopi pri razvoju sodobnih, internetnih IS. Mnogi
od njih so usmerjeni v uporabniški vmesnik, ne pokrivajo pa ustrezno vseh potrebnih
zalednih IS, zato so potrebni “večdimenzionalni” pristopi, ki so prikazani na sliki.
(Colnar, 2008, str. 61).
Slika 6: Matrika elementov razvoja IS po metodi WISDM (Web IS Development
Methodology)

Vir: Vidgen Richard in drugi (2004, 61)
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7.1.2 PRIMERLJIVE REŠITVE V EU
Pospešena raba informacijskih in komunikacijskih tehnologij kot tudi pojav interneta sta
državljanom in vladam ter večjim in manjšim podjetjem vsepovsod omogočila dostop do
zelo močnih orodij. To je pripeljalo do korenitih sprememb v notranji organizaciji vlad in
podjetij, pa tudi v zahtevah po usposobljenosti in v organizaciji dela, v odnosih med
podjetij, trgovskimi partnerji, državljani in vladami. Te tehnologije imajo precejšnji vpliv
na celotno gospodarstvo, politika pa, ki vodi in vzpodbuja njihovo rabo in uvedbo, je
odločilna v procesu modernizacije gospodarstev in prispeva k izkoriščanju novih možnosti
za zaposlovanje in vključevanje v novo ekonomijo.
Evropska komisija je dala junija leta 1999 v razpravo Zeleno knjigo (Evropska komisija,
2003), v kateri zelo natančno opisuje, kako naj bi delovale javne uprave držav članic ob
prehodu v informacijsko družbo. Ta pristop je opredeljen tudi v programu aktivnosti, ki
spremlja iniciativo e-Evropa. Evropska komisija je na osnovi sklepov lizbonskega srečanja
poslala v postopek za sprejem paket petih direktiv (eEurope+, 2001, str. 21), ki so
usmerjene predvsem v nadaljnjo liberalizacijo in deregulacijo informacijske infrastrukture
in storitev.
Nova regulativa naj bi posredno vplivala tudi na informatizacijo javnega sektorja v vseh
državah članicah EU. Liberalizacija in deregulacija se morata odražati v strategiji javne
uprave, saj se s tem odpirajo povsem nove možnosti za racionalizacijo celotnega sistema:
alternativna komunikacijska omrežja, mobilne telekomunikacije, nove storitve, bistveno
večja razširjenost interneta med prebivalstvom in drugo.
Članice EU so določile in razvile standarde, ki opredeljujejo področja javne uprave v EU. Ti
standardi določajo usmerjenost javne uprave k uporabniku, njeno učinkovitost,
strokovnost in politično nevtralnost. Po navedenih standardih naj bi javna uprava delovala
ob čim manjši porabi državnega denarja in zagotavljala čim večjo količino in kakovost
storitev.
V skladu z direktivo 2003/58/EU. ki obvezuje vse države članice EU, da dokumente,
navedene v drugem členu direktive, najpozneje od 1. januarja 2007 shranjujejo v
elektronski obliki in uporabnikom omogočijo neposredno elektronsko registracijo je tudi v
državah, ki so analizirala v raziskovalnem delu naloge možno elektronsko vlaganje
predlogov na področju ustanavljanja podjetij.
7.1.3 GRADNJA NOVEGA POSLOVNEGA REGISTRA V SLOVENIJI
Z namenom preučevanja poslovnih registrov in možnostjo uporabe pridobljenih informacij
pri zasnovi novega poslovnega registra v Sloveniji je bila v AJPES ustanovljena projektna
skupina. Naloga vodje skupine je bila poiskati in predstaviti članom skupine nove
funkcionalnosti, ki so podprte v višji verziji podatkovne baze Oracle in predstaviti kako bi
lahko te nove funkcionalnosti uporabili pri načrtovanju novega podatkovnega modela
poslovnega registra.
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Vsebina projekta izhaja iz strateškega dokumenta, ki temelji na izdelani idejni zasnovi
sistema VEM. Sistem je bil zasnovan na predpostavki, da se vloga in pristojnosti vseh
udeleženih institucij v obravnavanem sistemu ne bodo spremenile. Med informacijskimi
sistemi teh institucij naj bi se vzpostavila izmenjava dokumentov in podatkov v elektronski
obliki. Z izvedbo tega sistema je strankam v postopkih ustanavljanja podjetij in
komuniciranja delujočih podjetij z istitucijami države omogočeno komuniciranje preko
lokalnih vstopnih točk na enem mestu za vse zadeve, ki se nanašajo na ustanovitev ali
poslovanje podjetij. Vzpostavljeni sistem VEM sestavljajo trije elementi:
• centralna komunikacijska točka VEM preko katere potekajo komunikacije v
elektronski obliki med občanom, podjetjem in organi države na drugi strani, tako
da bi se vsi podatki zajemali samo enkrat in se posredovali vsem drugim organom,
ki te podatke potrebujejo, ali v postopkih reševanja vlog ali za svoje nadaljnje
statistične potrebe
• centralna informacijska točka VEM, ki deluje na spletu in preko katere so na
enem mestu vzpostavljene povezave do vseh za podjetništvo pomembnih
informacij, navodil o postopkih, pogojih za opravljanje dejavnosti, stroških
postopkov, tržne in benchmarking informacije ter možnost naročanja svetovalne
pomoči za rešitev poslovnih ali administrativnih ovir pri poslovanju ali
ustanavljanju podjetja.
• Vstopna točka VEM je organizirana na lokalnem nivoju in povezana v sistem
VEM. Na tej točki je zagotovljena svetovalna podpora za bodoče in obstoječe
podjetnike v fazi ustanavljanja (vključno z registracijo podjetja), poslovanja,
razvoja in prenehanja obstoja podjetja predvsem s ciljem, da bi potencialni in
obstoječi podjetniki vse zadeve v zvezi z ustanovitvijo podjetja uredili z enkratno
oddajo podatkov na enem mestu. Lokalna vstopna točka je namenjena predvsem
strankam, ki same še ne uporabljajo sodobnih komunikacijskih tehnologij in jim
vzpostavljena e-uprava ne bo olajšala komunikacij, in strankam, ki bodo želele
koristiti svetovalno in informacijsko podporo za podjetništvo, ki jo zagotavlja
država s ciljem pospeševanja razvoja podjetništva.
E-VEM obsega tri vrste aplikacij, in sicer aplikacije na portalu e-VEM, aplikacije, ki se
izvajajo v okviru informacijskega sistema za sprejem vlog, vročanje in obveščanje oz.
storitvenega portala e-VEM in centralnih servisnih aplikacij in modulov. (Projektna
dokumentacija AJPES 2004, 2005, 2006)
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7.2. SPLETNE STORITVE
Spletne storitve (web services) so samostojne, modularne programske rešitve, ki jih lahko
poiščemo, objavimo in uporabimo na spletu (Gottschalk, 2005, str. 2). Osrednja značilnost
spletnih storitev, kot je razvidno že iz imena, je storitvena usmerjenost, ki je na spletu na
voljo drugim storitvam preko programskega vmesnika. Spletne storitve lahko dinamično
povezujemo v namenske aplikacije, ki so glede na naravo spletnih storitev neodvisne od
programskega jezika, platforme ali komunikacijskega protokola.
Glavne značilnosti spletnih storitev so (Gottschalk, 2005, str. 4):
• Tehnološka neodvisnost: Spletne storitve so neodvisne od razvojnega okolja, kar
omogoča njihovo uporabo na različnih infrastrukturah. Ta lastnost omogoča hitro
povezavo z obstoječimi programskimi rešitvami.
• Hitra integracija: Povezovanje na spletno storitev poteka v času klica storitve.
Potrebna je le prilagoditev na vmesnik spletne storitve.
• Prilagodljivost: Zamenjava spletne storitve z enako funkcionalnostjo je enostavna,
saj poteka povezovanje v času klica storitve. Potrebna je le prilagoditev na nov
vmesnik.
• Nadgradljivost: Kompleksnost in obnašanje spletne storitve je uporabniku skrito,
zato je funkcionalnost storitve nadgradljiva z novimi lastnostmi brez dodatnih
posegov.
• Enostavnost uporabe: Vse spletne storitve se obnašajo kot storitve. Med seboj se
razlikujejo le po dostopu do storitve in načinu uporabe. Ograjevanje nam prihrani
vso kompleksnost in logiko storitve, saj se storitev obnaša kot črna skrinjica.
Storitev zahteva le določene vhodne podatke. Uporabnik storitve je zgolj njen
uporabnik in se ne ubada z njenim delovanjem in kompleksnostjo.
• Ponovna uporabnost: Razvijalcem je na voljo širok spekter spletnih storitev, ki
lahko na ta način modularno razvijajo poslovne aplikacije.
• Zaščita investicije: Storitvena naravnanost spletnih storitev omogoča enostavno
zamenljivost komponent brez negativnega vpliva na stranke in poslovni proces.
• Globalizacija: Dostop do spletne storitve je mogoč kjerkoli.

7.2.1 SPLETNE STORITVE e-VEM
Za izvajanje posameznih podatkov in dokumentov med AJPES in portalom e-VEM skrbijo
spletne storitve (web services). Ko so dokumenti (XML priloge) iz portala e-VEM preneseni
preko spletnih storitev v IS AJPES, se tam s pomočjo spletnih storitev hranijo v bazo MS
SQL, kjer se preveri podpis in shema, kopijo XML dokumenta zapiše na datotečni sistem
strežnika v arhivsko mapo, nato pa s pomočjo druge spletne storitve shrani XML
dokument v Oracle podatkovno bazo. Spletnih storitev, ki komunicirajo s podatkovno bazo
Oracle je več, in sicer storitev za pošiljanje sklepov in odgovorov, storitev za zapisovanje
prejetih prilog v bazo, posredovanje novih prilog na e-VEM portal, storitev za elektronsko
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podpisovanje sklepov za elektronsko vročanje in druge, ki so pomembne za nemoteno
delovanje sistema.

7.2.2 PODPORA TEHNOLOGIJ XML V PODATKOVNIH BAZAH
Nivo podpore tehnologiji XML v podatkovnih bazah deli podatkovne baze na dve skupini. V
prvi skupini se nahajajo baze z delno podporo tehnologiji XML, v drugi skupini pa so
podatkovne baze, kjer je tehnologija XML popolnoma integrirana.
O podatkovnih bazah z delno podporo tehnologiji XML govorimo takrat, ko so obstoječe
funkcionalnosti baze nadgrajene z določenimi možnostmi podpore tehnologiji XML. Med te
baze običajno štejemo relacijske baze podatkov. Uporaba relacijskih baz podatkov v te
namene je razumljiva, če upoštevamo količino obstoječih aplikacij in podatkov (Kappel,
2004, str. 344). Dodaten razlog so potrebe po objavi obstoječih informacij, ki so zajete v
podatkovnih bazah. Integracija XML dokumentov v relacijske baze ni enostavna. Običajno
imamo opravka s pretvorbo polstrukturiranega podatkovnega modela v relacijski
podatkovni model. Z normalizacijo razporedimo elemente in atribute po tabelah in
stolpcih, pri čemer vsak stolpec vsebuje le eno vrednost. Zahtevnost postopka preslikave
XML dokumenta v relacijski model je odvisna od kompleksnosti XML dokumenta. Splošno
pravilo je, da kompleksnost narašča z razvejanostjo XML dokumenta. Relacijske baze z
delno podporo tehnologiji XML ponujajo možnost izdelave meta-sheme, kamor zapišemo
postopek normalizacije, s čimer določimo, v katere tabele in stolpce se bodo preslikale
vrednosti XML elementov. Druga možnost, ki jo te baze ponujajo, je zapis vsebine
dokumenta XML v posamezni stolpec kot niz besedila (LOB – Large Object). Zapis XML
dokumenta v stolpec omogoča tudi iskanje po besedilu. Uporaba podatkovnih baz z delno
podporo tehnologiji XML ima svoje prednosti (zrelost: široko uveljavljena tehnologija) in
svoje slabosti (podatki niso prenosljivi na enostaven način).

7.3 USTANOVITEV PODJETJA V POSAMEZNIH DRŽAVAH
7.3.1 POSTOPEK USTANOVITVE V AVSTRIJI
Družbo z omejeno odgovornostjo lahko ustanovi eden ali več družbenikov. Pogojev glede
državljanstva ali stalnega prebivališča oz. sedeža ni. Pogodba med družbeniki oz. akt o
ustanovitvi, če je ustanovitelj samo eden, mora biti notarsko overjena.
Najmanjši znesek ustanovitvenega kapitala družbe z omejeno odgovornostjo znaša 35.000
EUR, vsak delničar pa mora vplačati najmanj 70 EUR. Ob ustanovitvi mora biti vplačanih
najmanj 17.500 EUR. Stvarni vložki morajo biti določeni v statutu.
Prenos deležev je mogoč le ob soglasju ostalih družbenikov in mora biti notarsko
overovljen. S pogodbo lahko družbeniki postavijo še dodatne pogoje za prenos deležev.
Davek za prenos je bil ukinjen leta 2000. Glasovalne pravice iz deležev so lahko prosto
regulirane, vsak družbenik pa mora imeti najmanj en glas. Odgovornost družbenikov je v
višini njihovega deleža, statut pa lahko določa, da odgovarjajo za neplačane deleže ostalih

53

družbenikov. Družba je uradno ustanovljena, ko je registrirana v centralnem trgovinskem
registru (Firmenbuch).
Ustanovitev družbe zahteva 8 postopkov:
1. Pridobitev potrdila, da je novo podjetje zares novo. Potrdilo izda Gospodarska
zbornica.
2. Notarska overitev ustanovitvenih članov oziroma deklaracije o ustanovitvi.
Ustanovitveni členi, ki morajo biti notarsko overjeni, morajo vsebovati sledeče:
Ime podjetja, sedež podjetja, dejavnost podjetja, osnovni kapital ter začetni
vložek ustanoviteljev. Čas obvestila je 2 do 5 dni.
3. Vložitev minimalnega osnovnega denarnega kapitala v banki.
4. Registracija podjetja pri lokalnem sodišču (Handelsgericht) ter objava ustanovitve
podjetja v Wiener Zeitung. D.o.o. postane legalno operativen, ko se registrira v
trgovskem registru.
5. Registracija posla (Gewerbeanmeldung) pri gospodarski oblasti.
6. Pegistracija pri davčnem uradu (pridobitev DDV številke). Trgovski register
avtomatično obvesti davčne oblasti o registraciji novega podjetja. Davčne oblasti
ponavadi odgovorijo z zahtevkom za davčno registracijoidentifikacijski dokument
generalnega direktorja ter primer podpisa predstavnikov mora biti podan kot
priponka.
7. Registracija zaposlenih za socialno zavarovanje. Po registracijo v gospodarskem
registru, se morajo podjetja elektronsko via ELDA prijaviti za delavsko številko
računa. V resnici se delodajalec prijavlja za nov račun via ELDA, preden je nov
delavec registriran pri zakoniti zavarovalniški pisarni.
8. Registracija pri mestni upravi (Izvozno okno, 2010)
V povprečju traja ustanovitev družbe 28 dni in stane 1.202 EUR do 1.702 EUR.
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Slika 7: Spletna stran avstrijskega poslovnega registra

Vir: (HELP.GV.AT, 2010)

Spletni portal HELP (v angleški različici), ki je ekvivalenten slovenski e-upravi.
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Slika 8: Koraki pri ustanavljanju gospodarske družbe

Vir: (HELP.GV.AT, 2010)

Formularji na temo ustanovitve podjetja v Avstriji so žal le v nemškem jeziku
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7.3.2 POSTOPEK USTANOVITVE V FRANCIJI
V Franciji ni enotne nacionalne spletne strani poslovnega registra. Dva glavna ponudnika
storitev sta začela delovati šele oktobra 2009. Prvi je Infogreffe (na voljo tudi v
angleščini). Upravlja ga gospodarsko interesno združenje, ki združuje vse sodne tajnike
gospodarskih sodišč. Računalniško shranjevanje podatkov zagotavlja družba Extelia. Drugi
je Euridile (samo v francoščini). Upravlja ga nacionalni inštitut za industrijsko lastnino
(INPI). Tehnično podporo zdaj zagotavlja družba Coface Services. Spletna stran omogoča
dostop do vseh podatkov v nacionalnem poslovnem registru v katerem so združeni vsi
vpisi in dokumenti v poslovnih registrih (RNCS), ki jih vodijo sodni tajniki na sodiščih,
pristojnih za gospodarske zadeve. Uporabniki teh spletnih strani lahko brezplačno
dostopajo do nekaterih podatkov o podjetjih, ki so vpisane v te registre, vendar je večino
podatkov v teh zbirkah podatkov mogoče dobiti le proti plačilu.
Na teh spletnih straneh je podjetje mogoče iskati po:
• njegovem imenu,
• imenu direktorjev in upraviteljev,
• mestu ali departmaju, kjer ima podjetje registrirani sedež, sedež ali poslovne
enote,
• številki SIREN (Systeme d Identification du Repertoire des Entreprises),
identifikaciski simbol,
• matični številki v poslovnem registru

Postopek ustanavljanja podjetja:
Družbo z omejeno odgovornostjo (SARL) lahko ustanovita najmanj dva ali največ 50
družbenikov. Državljanstvo ali bivališče ni predpisano. Enoosebno podjetje z omejeno
odgovornostjo (EURL) lahko ustanovi ena sama oseba.
Administrativne formalnosti, ki so potrebne za ustanovitev družbe so poenostavljene in se
lahko opravijo preko Company formalities centres (CFE). Gre za centre, ki posredujejo vso
dokumentacijo na ustrezne naslove in uredijo vse poglavitne postopke: registracijo pri
trgovinskem registru Register of Commerce and Companies (RCS), pridobitev različnih kod
(APE, SIREN, SIRET) potrebnih za zaposlitev in ostalih postopkov, npr. izdajanje računov.
Najmanjši ustanovitveni kapital je v obeh primerih 7.500 EUR, pred registracijo mora biti
kapital v celoti vpisan, vplačanih pa mora biti vsaj 1.850 EUR in vsi prispevki v naravi. Če
kapital družbe pade pod to vrednost, ima družba na razpolago eno leto, da spet vzpostavi
predpisani minimum, sicer se začne postopek likvidacije. Vrednost prispevkov v naravi
mora oceniti sodni cenilec ali cenilec, ki ga soglasno določijo družbeniki. Prispevki v obliki
storitev niso dovoljeni. Družbo vodijo vsi družbeniki, ki se morajo na skupščini sestati vsaj
enkrat letno. Sklepe spremljajo z navadno večino, za nekatere odločitve je predpisano
soglasje. Družbeniki, ki predstavljajo najmanj 10% kapitala, lahko zahtevajo pred
trgovinskim sodiščem imenovanje pooblaščenega revizorja (če le ta ni obvezen) in
imenovanje neodvisnega strokovnjaka, ki oceni vodenje družbe. (Izvozno okno, 2010)
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Registracija podjetja:
Elektronski obrazec za registracijo podjetja omogoča takojšen elektronski prenos podatkov
ustreznim organom in institucijam – vse storitve se zgodijo v realnem času. V postopek
registracije poslovnega subjekta so vključeni subjekt, ki ustanavlja podjetje, trgovinsko
sodišče, poslovni registri in davčni organ. Vse kontrole podatkov in njihova izmenjava med
posameznimi udeleženci v postopku registracije potekajo na elektronski način z uporabo
elektronskega podpisa in najsodobnejših komunikacijskih poti. Uporabnik tako najprej
registrira svoj elektronski podpis, ki ga nato uporabi pri izpolnjevanju in posredovanju
dokumentov in obrazcev, potrebnih za izvedbo postopka registracije, pri čemer vse teče
preko elektronskih medijev. Po plačilu minimalnih obveznih taks dobi poslovni subjekt
pravno identiteto ter se registrira v poslovnem registru. Podatkovna baza poslovnega
registra zagotavlja identifikacijske podatke o poslovnem subjektu, podatke o poslovanju in
premoženjskem stanju poslovnega registra, podatke o postopkih prisilne poravnave ali
stečaja in letna poročila poslovnega subjekta.
Vlogo za registracijo podjetja sprejme uradnik pri enem od 191 trgovinskih središč ali 34
uradov nižjih civilnih sodišč. Po sprejemu in pregledu vloge ter pregledu ustanovitvenih
aktov družbe posreduje potrdilo o registraciji podjetja poslovnemu registru.

Slika 9: Spletna stran za ustanovitev podjetja v Franciji

Vir: (INFOGREFFE, 2010)
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7.3.3 POSTOPEK USTANOVITVE NA DANSKEM
V nasprotju z mnogimi drugimi pristojnimi organi, ustanovitev podjetja, na Danskem ne
zahteva overitev pri notarju, legalizacija, ali ločeno odobritev vlade. Ne samo, da je
vključevalni proces relativno preprost, ga je lahko tudi hitro izvršiti. Z uporabo »online
vključitve« vključitveni postopek lahko traja manj kot en dan. Odpiranje podjetja na
Danskem, je enostavno, zahvaljujoč poenostavljenemu zakonodajnemu režimu in več kot
2.500 tujih podjetij, ki že delujejo v kapitalu, Kopenhagen.
Vendar pa, če predlagatelj ni danska fizična ali pravna oseba s sedežem na Danskem,
vključitev ne more biti dokončana na spletu, vendar je namesto tega treba dopolniti s
predložitvijo prijavnega obrazca, da danska Agencija za trgovino in podjetja (»DCCA«). To
lahko traja nekaj tednov, odvisno od delovne obremenitve DCCA.
Podatki o vseh registriranih družbah, podjetjih, dotacij, lahko najdemo v centralnem
poslovnem registru (CVR-register).
On-line sistem za registracijo, imenovan Webreg se je postopoma razvila za kriterije
poslovnih tisoč registracij. Webreg pomeni, da je mogoče najti podjetja ali spremeniti eno
od 520.000 danskih podjetij v nekaj minutah s pomočjo digitalnega podpisa. Webreg
povzroča znatno zmanjšanje notranje uprave.
Postopek ustanovitve podjetja:
Ustanovitev družbe zahteva štiri postopke (ustanovitev standardnega podjetja družbe z
omejeno odgovornostjo).
Postopki za ustanovitev družbe so naslednji:
1. Pridobitev elektronskega podpisa.
2. Vložitev ustanovitvenega kapitala v banko.
3. Registracija podjetja pri danski Gospodarski zbornici preko sistema Webreg
Registracije za podjetja in davke so centralizirane v one-step-service, tako, da so
vse registracije obravnavane ko je podjetje registrirano pri danski Agenciji za
trgovino in podjetja. Webreg sistem, ki zajema nove in posodobljene registracijske
informacije je povezan v bazo, ki sama potrdi vložene informacije. Ustanovitveni
akti in dokumenti so vloženi elektronsko, s celotnim postopkom narejenim preko
spleta in brez udeležbe ali odobritve uslužbencev agencije. Za pridobitev zaščite za
ustanovitveni kapital, se odvetnikio, računovodje oziroma bančni uslužbenci
enostavno logirajo na osnovni internerni strani Webreg kjer potrdijo denarni
vložek z aktivacijo elektronskega podpisa. Po končanem postopku registracije
stranka dobi potrdilo o registraciji, kjer je podana identifikacijska številka podjetja.
Potrditev registracije je vidna tudi na strani www.crv.dk, kjer je uradni list
elektronsko objavljen.
4. Registracija delavcev pri delavski zavarovalnici.
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Družba z omejeno odgovornostjo (Aps) mora biti registrirana pri danski Trgovinski
zbornici. Stroškov registracije ni, vendar mora tuje podjetje plačati za svetovanje in
pomoč pri registraciji. Minimalni kapital je DDK 125,000 (zgornje meje ni). Ustanovitelj je
lahko ena ali več oseb. Družbba z omejeno odgovornostjo vodi direktor ali upravni odbor
(ali oba). Če imajo zaposleni pravico do zastopnika v upravnem odboru, je upravni odbor
nujen. Pravica zaposlenih do predstavnika v upravnem odboru je enaka kot pri Delniški
družbi. Na Danskem lahko družbo z omejeno odgovornostjo tudi kupimo (»off the shelf«).
Omenjena družba je že registrirana, ampak nima trgovinskih aktivnosti. (Izvozno okno,
2010)
Slika 10: Spletna stran Business Online registracija na Danskem

Vir: (VIRK.DK, 2010)
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7.3.4 POSTOPEK USTANOVITVE NA IRSKEM
Aprila 2001 so lansirali portal OASIS, ki zagotavlja storitve e-uprave državljanom. Istega
leta je bila ustanovljena komisija za informacijsko družbo, katere naloga je pomoč pri
oblikovanju politike razvoja informacijske družbe na Irskem. Decembra 2001 je bil
lansiran portal E-Tenders, ki posreduje informacije o trenutnih javnih razpisih za javna
naročila.
V letu 2002 je bil objavljen drugi Akcijski načrt o uvajanju informatizacije v irsko družbo.
To je strategija, ki je osredotočena na izrabo vseh potencialov, ki nastanejo z
informacijsko družbo. Vlada želi zagotoviti, da bodo prednosti informacijske družbe
dosegljive vsem - podjetjem, državljanom in vladi. V letu 2002 so s pomočjo Nacionalnega
urada za invalide zagotovili elektronske storitve uprave ljudem s posebnimi potrebami.
7.3.4.1 Portal za poslovanje javne uprave s poslovnimi subjekti
BASIS je državni portal, namenjen dostopu podjetij do informacij in storitev javnega
značaja. Je kratica, ki predstavlja Business Accress to State Information and Services.
Portal je začel delovati leta 2000. Cilj portala je zagotavljanje informacij in storitev
javnega značaja podjetjem 24 ur na dan in sedem dni v tednu. Zajete so vse potrebne
informacije za poslovanje podjetij, dostopne z enotne vstopne točke in pregledno urejene
v obliki „življenjskih situacij“ poslovanja podjetja.
BASIS nudi za vsako področje kontaktne informacije in povezave do podrobnejših
informacij. Nudi bazo obrazcev, ki se najpogosteje uporabljajo in jih lahko uporabnik
shrani na svoj računalnik, ponuja pa tudi iskalnik za storitve, ki jih opravlja lokalna
uprava. Zelo uporabna je stran Kaj je novega, ki redno zagotavlja najnovejše informacije
za podjetja. Podjetja se lahko naročijo na novice, ki jih prejemajo v elektronski obliki po epošti.
Postopek ustanavljanja podjetja:
Postopek ustanavljanja je za vse vrste podjetij enak. Končni rezultat je potrdilo o vpisu v
register podjetij z matično številko (Certificate of Incorporation).
7.3.4.2 Portal za poslovanje javne uprave s prebivalci – OASIS
Portal OASIS zagotavlja informacije o javnih storitvah za državljane in deluje od leta 2001.
Ime portala pomeni Online Access to Services Information and Suppost, kar je v
slovenščini online dostop do storitev, informacij.
Namenjen je tako irsko, kot angleško govorečim prebivalcem: prilagojen je ljudem s
poslabšanim, ki si lahko poljubno nastavijo velikost pisave in kontrast med ozadjem in
pisavo, stran pa je prilagojena tudi vsem tipom brskljalnikom (Comhairle 2004). Portal je
razvila državna agencija Comhairle, ki deluje kot posrednik med organi javne uprave in
prebivalci. Državljanom nudi različne pripomočke. Eden izmed njih je portal OASIS, kjer so
zbrane najpomembnejše informacije o javnih storitvah. Agencija skrbi tudi za klicni center
ter informacije centra in tudi po teh kanalih ponuja državljanom informacije o javnih
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storitvah. Portal omogoča posredovanje po posameznih življenjskih situacijah. Te so
razdeljene na 17 področij: Rojstvo, Smrt. Okolje, Nastanitev, Osebne finance, Opokojitev,
Nakupovanje, Izobraževanje, Vlada, Sodstvo, Komunalne storitve, Transport, Kultura in
šport, Zaposlovanje, Zdravstvo, Preseljevanje in Medsebojni odnosi.
Vsako področje je razdeljeno na posamezne teme, ki podrobneje opisuje storitve v zvezi z
izbranim glavnim področjem. Teme so še natančneje razdeljene. Tako se premikamo med
informacijami, na koncu pa nam portal ponudi povezavo do formularjev. Te lahko
natisnemo ali pa zahtevamo, da nam jih urad pošlje po pošti. Večinoma moramo
izpolnjene formularje sami odnesti na pristojni organ, če pa je storitev na višji stopnji,
lahko izpolnimo obrazec on-line in ga elektronsko oddamo. Na koncu so informacije o
telefonskih številkah, kjer lahko uporabnik dobi nadaljne informacije.

Slika11: Spletna stran za registracijo podjetja – obrazec za registracijo podjetja RBN1B

Vir: (BASIS, 2010)
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7.3.5 POSTOPEK USTANOVITVE V ITALIJI
Najenostavnejši in kmalu edini možni način za ustanovitev podjetja v Italiji je z
natančnejšimi
navodili
predstavljen
na
spletni
strani
http:/www.registroimprese.it/dama/comc/comc/IT/cu
Za ustanovitev je potrebnih pet korakov:
1. Izpolniti zahtevek za pridobitev davčne številke. (Codice Fiscale/Partita IVA)
2. Izpolniti obrazec za vpis v sodni register. (Registro delle Imprese)
3. izpolniti obrazec Comunicazione Unica, ki zajema tudi obrazec INPS in INAIL
(pokojninsko in zdravstveno zavarovanje).
4. Podpisati vse izpolnjene dokumente z digitalnim podpisom.
5. Vse skupaj poslati v sodni register.
V Italiji je na spletni strani www.registroimprese.it možnost elektronskega vlaganja
predlogov za ustanovitev gospodarske družbe, kot tudi pregled informacij o vseh že
obstoječih gospodarskih družbah. Gospodarske družbe morajo vlogo in vse dokumente
predložiti na elektronski način in podpisati z elektronskim podpisom. Identifikacijska
številka je davčna številka ali referenčna številka vpisa. Vsi ostali subjekti lahko vpis
opravijo elektronsko ali na klasičen način s papirnimi obrazci.
Dostop do podatkov poslovnega registra:
Glede na to da je poslovni register javni register, so podatki dostopni vsem
zainteresiranim uporabnikom. Javni upravi je zagotovljen brezplačen dostop do podatkov,
razen kritja stroškov tehnične povezave. Poslovni register je on-line povezan z
Ministrstvom za gospodarstvo zaradi preverjanja davčnih postopkov in pridobivanja
davčnih številk ter Ministrstvom za notranje zadeve zaradi preverjanja podatkov v
preiskavah kriminalnih dejanj (predvsem podatkov o družbenikih in odgovornih osebah).
Uporabniki iz poslovnega registra lahko pridobijo potrdila v enotni standardizirani obliki,
lahko vpogledujejo v podatke v enotni standardizirani obliki, lahko dobijo potrjene kopije
aktov in dokumentov v poljubni obliki, ki imajo enak status kot originali, ter pridobijo
podatke o poslovnih subjektih za ekonomske in statistične namene. Do podatkov je
mogoče priti na podlagi zahtevka, predloženega eni izmed območnih gospodarskih
zbornic, preko interneta, preko uradnih pooblaščenih distributerjev in preko brezplačnega
portala. (www.infoimprese.it)
Postopek ustanavljanja podjetja:
Italijanski pravni red je na podlagi dvanajste direktive leta 1993 uzakonil družbo z
omejeno odgovornostjo z enim družbenikom zaradi prilagoditve potrebam malih
podjetnikov, ki si ne želijo tvegati celotnega osebnega premoženja.
Ustanovitev družbe z omejeno odgovornostjo poteka prek dveh ključnih elementov;
sklenitve družbene pogodbe ali enostranskega akta in vpisa družbe v sodni register, ko
družba dejansko postane pravna oseba. V nasprotju s starimi zakonskimi določbami, nove
zakonske spremembe navajajo, da v ustanovnem aktu ni potrebno navajati čas, za
katerega se družba ustanavlja in se tako šteje, da se družba ustanavlja za nedoločen čas.
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Pred pripravo predloga za vpis družbe v sodni register je potrebno izvesti vpis družbenega
kapitala in izpolniti obveznosti v zvezi z vplačili denarnih vložkov ter zagotoviti vsa
potrebna dovoljenja o izpolnjevanju pogojev za pričetek poslovanja družb, ki opravljajo
posebne dejavnosti. V roku dvajsetih dni od izpolnitve navedenih pogojev je pristojni
notar dolžan izvesti postopek za prijavo družbe v sodni register.
Družbo lahko ustanovi eden ali več ustanoviteljev. Ni omejitev glede največjega možnega
števila ter državljanstva ali stalnega bivališča ustanoviteljev oziroma družbenikov.
Najmanjši znesek ustanovitvenega kapitala znaša 10.000 EUR. Če v ustanovnem aktu ni
drugače določeno se osnovni kapital vplača v denarju. Ob podpisu ustanovnega akta mora
biti pri banki ustanovitvi mora biti vplačanih vsaj 25 odstotkov kapitala v denarju, če je
ustanovitelj le eden, pa mora biti kapital ob ustanovitvi v celoti vplačan v denarju.
Najmanjši znesek nominalne vrednosti posameznega deleža je 500 EUR, višji zneski pa se
morajo glasiti na mnogokratnik te vrednosti. Deleži se lahko prenašajo le s soglasjem
ostalih družbenikov. (Izvozno okno, 2010)
Slika 12: Spletna stran italijanskega poslovnega registra

Vir: (REGISTROIMPRESE, 2010)
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7.3.6 POSTOPEK USTANOVITVE NA MADŽARSKEM

Prvega januarja 2004 so začele veljati v letu 2003 sprejete spremembe zakona o
gospodarskih družbah, s katerimi je Madžarska v celoti uskladila zakonodajo o družbah z
zahtevami Evropske unije. S 1. julijem 2006 je začel veljati zakon št. IV o gospodarskih
družbah in Zakon o sodnem registru št. V, ki zagotavlja poenostavljen postopek vpisa v
sodni register v roku dveh delovnih dni po prejemu vloge.
Podatke v poslovnem registru vzdržujejo sodišča. Ti podatki so na voljo brezplačno na
spletni strani, elektronski register družb pri ministrstvu za pravosodje Enforcement. Na
voljo so naslednje informacije (veljavne ali preklicane), ki so v poslovnem registru v času
zahteve:
• registrske številke podjetja,
• ime podjetja,
• sedež,
• poslovni objekti,
• podružnice,
• najpomembnejša dejavnost,
• vpisani kapital,
• davčna številka,
• morebitni začetek stečajnega oziroma likvidacijskega postopka.
Madžarski poslovni register je v celoti dostopen in brezplačen. Podatki o podjetjih se lahko
poiščejo na podlagi enega od spodnjih meril:
• ime družbe,
• registrske številke podjetja,
• davčne številke.
Ustanovitev gospodarske družbe je potrebno prijaviti na pristojni Sodni register v 30 dneh
od podpisa ustanovnega dokumenta. Pri sodnem registru je potrebno notificirati vsakršno
spremembo registriranih podatkov v roku 30 dni po vsaki spremembi.
Postopek ustanavljanja podjetja:
Družbo z omejeno odgovornostjo lahko ustanovi ena ali več pravnih ali fizičnih oseb, za
katere ni omejitev glede državljanstva in bivališča. Enoosebna družba ne more biti
ustanovitelj druge enoosebne družbe. Registracija podjetja ni mogoča, preden ni vplačana
vsaj polovica vsakega denarnega deleža (ne manj kot 1 mio HUR – CCA 4.000 EUR) in
preden niso preneseni vsi deleži v naravi. Pri registraciji mora sodelovati madžarski
odvetnik. Podpis družbenika enoosebne družbe mora biti overjen. Tujci morajo imeti
pooblaščenca z bivališčem na Madžarskem, ki je odvetnik.
Najmanjši ustanovitveni kapital je 3 mio HUR (cca. 12.000 EUR). Zakon ne določa deleža
gotovine in vložka v naravi. Denarni prispevki ne smejo biti nižji od 30% ustanovitvenega
kapitala oz. 1 mio HUR (tisti znesek, ki je višji). Kapitala ni mogoče povečati, dokler deleži
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niso v celoti vplačani. Deleži posameznih družbenikov morajo znašati najmanj 100.000
HUF (cca. 400 EUR). Znesek posameznega deleža mora biti deljiv z 10.000 HUF. Vsak
družbenik ima en delež, lahko pa več oseb, ki si delijo delež, skupaj predstavlja enega
družbenika. V roku enega leta od registracije podjetja morajo biti vplačani v celoti vsi
deleži v denarju. V primeru enoosebne družbe je potrebno vplačati znesek pred vložitvijo
vloge za registracijo. (Izvozno okno, 2010)

Slika 13: Spletna stran madžarskega poslovnega registra

Vir: (CEGINFORMACIOSSZOLGALAT, 2010)
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7.3.7 POSTOPEK USTANOVITVE V NEMČIJI
Poslovni register Handelsregister Nemčije vodi in vzdržuje Ministrstvo za pravosodje
zveznih dežel. Ministrstvo ponuja informacije o vseh nemških registrskih organih.
Informacije, objavljene na spletni strani registra, so pravno zavezujoče v skladu s členom
15 Trgovinskega zakonika. Več informacij v angleščini, francoščini, italijanščini,
nizozemščini, španščini in turščini je na voljo na spletni strani poslovnega registra.
Dodatne informacije o registru, poslovnih razkritjih in plačilni nesposobnosti,
računovodskih/finančnem poslovanju trga so na voljo na spletni strani registra nemških
gospodarskih družb. Čeprav so informacije večinoma v nemščini (informacije o
kapitalskem trgu so delno na voljo v angleščini ali drugih jezikih) je računalniško okolje
tudi v angleščini in španščini.
Dostop do poslovnega registra Nemčije ni brezplačen, čeprav je dostop do podatkov v
poslovnem registru omogočen vsem, je treba opraviti prijavo, ki služi kot garancija plačila.
Za vsak izpisek iz registra se zaračuna 4,50 EUR. Iskanje po imenih gospodarskih družb in
drugih podatkih je brezplačno.
ZR Nemčija nima informacijskega sistema preko katerega bi lahko posameznik oddal
elektronsko vlogo za ustanovitev podjetja. Funkcijo prijave podjetja prevzame notar, ki
nato lahko odda elektronsko vlogo na pristojnem lokalnem sodišču, saj le to vodi register
podjetij.
Pomoč pri ustanovitvi podjetja lahko nudita tudi GTAI in pa IHK (Gospodarske zbornice
Nemčije). Oba nudita brezplačno pomoč pri ustanovitvi podjetja. Zbornica zato, ker je
članstvo v DE obvezno in bo podjetje v vsakem primeru postalo član, GTAI pa zato, ker je
vladna ustanova (podobno kot v Sloveniji JAPTI).
Postopek ustanavljanja podjetja:
Družbo z omejeno odgovornostjo (GmbH) lahko ustanovi ena sama pravna ali fizična
oseba, ni pa tudi omejena navzgor (na maksimalno število družbenikov). Zakon ne
predpisuje nobenih omejitev glede državljanstva, sedeža ali stalnega bivališča
ustanoviteljev. GmbH je ustanovljena s podpisom uradnih listin pred nemškim notarjem.
Pogodba mora vsebovati namen, ime registriran domicil in razdelitev deležev kapitala
družbe. Poleg registriranega sedeža ima lahko družba tudi neomejeno število podružnic v
Nemčiji.
Najnižji ustanovitveni kapital znaša 25.000 evrov, razdeljen na deleže, ki imajo lahko
različne nominalne vrednosti. Ob ustanovitvi mora biti vpisan ves kapital, vplačanih pa
mora biti najmanj 12.500 evrov (v to vrednost se lahko vštejejo tudi stvarni vložki).
Vrednost stvarnih vložkov ocenijo ustanovitelji. Kakršnakoli sprememba deležev v podjetju
mora biti zapisana v obliki notarske listine.
Najnižja vrednost posameznega deleža je 100 EUR. Deleži imajo lahko različne vrednosti,
vendar morajo biti deljivi s 50. Prenos deležev se opravi pred notarjem. Najnižji možni
delež znaša 500 EUR.
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Slika 14: Spletna stran za iskanje nemških podjetij

Vir: (HANDELREGISTER, 2010)

Primer iz prakse: (povzeto iz internetne strani)
Mnogi Angleži želijo izkoristiti priložnost in ustanoviti podjetje v Nemčiji, začensi z
relativno malimi podjetji kot so angleške šole, irski pubi, angleške knjigarne, do večjih
investicij v vrhunski tehnologiji.
Priložnost za ambiciozne
Nemški zakoni ne delajo razlik med Nemci in tujci v zavodih in podjetjih in ne kaznujejo
ob vračanju profita v svojo domovino, nič ne stoji na poti ambicioznim izseljencem z nekaj
kapitala. Zakonske osnove za podjetja v Nemčiji so precej podobne tistim v angleško
govorečih državah. Razlikuje se med omejenimi družbami, delniškimi družbami in
različnimi oblikami partnerstva. Svetujejo, da si, ko se odločite ta ustanovitev izberete
ustreznega pravnika za vse potrebne uradne postopke.
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Preskočite ovire:
Kakršnokoli obliko podjetja si boste izbrali, boste morali premagati različne birokratske
ovire. Najpomembnejši in prvi korak je najem notarja in registrirati podjetje pri lokalnem
sodišču. Kmalu za tem, ko bo gospodarska zbornica prejela vaše podatke, vas bo
kontaktirala.
Naslednji korak je organiziranje dveh vrst davčnih registracij, prva za poslovne davke pri
(Gew erbesteueramt) in drugi lokalni davčni upravi. Nato lahko pridobite certifikat za
registracijo in poslovanje.
Pričakovanja podjetnikov:
Paul G. je odprl knjigarno rabljenih knjig na eni najboljših lokacij v Berlinu. Pravi, da je
bila birokracija ena največjih ovir s katero s katero so se srečali pred tremi leti, ko so
ustanavljali podjetje.
Gurner, ki ima v Angliji več podjetjij, misli, da je tam lažje ustanoviti podjetje kot v
Nemčiji. Toda to ga ni odvrnilo, navkljub jezikovni oviri. In kaj bi svetoval za ustanovitev
podjetja v Nemčiji? Predhodno se dobro pripravite. To je nam vzelo šest mesecev, je
rekel in vzemite davčnega svetovalca. Začetki poslovanja »tujcev« v Nemčiji so seveda
občutljivi za denarne tokove, zaradi klientov, ki zamujajo plačila in bankami, ki ne dovolijo
prekoračitev sredstev na računu za nova podjetja. Gurner pravi, da je treba biti potrpežljiv
in ne pričakovatiogromnih sredstev na začetku toda kot opaža »to je resnica vsepovsod«.
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7.3.8 POSTOPEK USTANOVITVE NA PORTUGALSKEM
Portugalska pozna spletni portal, ki je ekvivalenten slovenski e-upravi (možnost
elektronskega vlaganja predlogov) za ustanovitev podjetja. http://www.empresahora.pt.
Obrazci, ki so potrebni za ustanovitev gospodarske družbe so na voljo na spletni strani
http://www.empresahora.pt/ENH/sections/EN_bylaws
Od julija 2005 dalje teče pilotski projekt hitre ustanovitve podjetja na enem mestu in v
enem dnevu. V prvih treh mesecih je bilo možno po tem postopku ustanoviti podjetja v
okrožjih Aveiro, Barreiro, Coimbra in Moita. Od leta 2006 je možna hitra ustanovitev
podjetja že po celi Portugalski, torej tudi v ostalih pomembnih regionalnih centrih kot so
Lisbona, Porto, Braga, Evora, Faro, Braganca, Leiria, Guarda, Setubal, Funchal, Viana do
Castelo, Vila Real, Vise in drugi. Hitra ustanovitev podjetja na enem mestu v enem dnevu
stane 360 EUR (300 za podjetja namenjena tehnološkemu razvoju ali raziskavam) ter
taksa 0,4 ustanovitvenega kapitala.
Uradni portugalski poslovni portal omogoča uporabnikom, da zahtevajo trajna potrdila (po
imenu ali številki NIPC v portugalščini ali angleščini). Številka NIPC je davčna
identifikacijska številka pravnih oseb za identifikacijo gospodarske družbe vpisane v
register. V registru v katerem so vse veljavne registracije in vsi zahtevki v zvezi z
gospodarskimi subjekti, ki se še obravnavajo, so tudi zahtevki za trajna potrdila v
elektronski in stalno posodobljeni obliki. Dostop temelji na plačani eno-, dve-, tri- ali štiriletni naročnini in omogoča:
• spletno registracijo podjetja,
• spletno iskanje po registrih,
• vložitev zahtevka za kartico podjetja,
• pridobitev firme podjetja,
• pridobitev informacij o dovoljenjih, predhodnih odobritvah in podobnih upravnih
pogojih,
• pregled stanja zahtevka za poenostavljene poslovne podatke, vložitev zahtevka za
blagovno znamko prek spleta,
• pregled stalno posodobljenih informacij iz pravnega kodeksa poslovanja.
Dostop do poslovnega portala je brezplačen, razen za področje, ki je namenjeno
ustanovitvi spletni registraciji. Prosilci morajo potrditi verodostojnost takih zahtevkov z
digitalnim potrdilom. To digitalno potrdilo zagotovi poklicna zbornica ali pa je na voljo kot
trajno potrdilo. Dostop do trajnega potrdila je mogoč s predložitvijo kode po plačilu.
Portugalski pravosodni portal omogoča uporabnikom, da zahtevajo in pregledujejo:
• spletne objave gospodarskih aktov,
• akte o registraciji podjetij, za katere velja obvezna objava,
• akte, ki so povezani s strukturnimi spremembami ter spremembami statusa
združenj ali fundacij.
Portugalska namenja veliko pozornosti e-upravi in je v ta namen razvila nekaj orodijspletnih mest, med drugim tudi za hitro ustanovitev podjetja. Vendar pa se po izkušnjah
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tujec še vedno sreča z administrativnimi nelogičnostmi npr. za pridobitev davčne številke
mora Portugalska prevzeti jamčenje za tujca. Davčna številka pa je pogoj za bančni račun
in začasno bivanje.
Portugalska pozna spletni portal, ki je ekvivalenten slovenski e-upravi (možnost
elektronskega vlaganja predlogov) za ustanovitev podjetja. http://www.empresahora.pt.
Obrazci, ki so potrebni za ustanovitev gospodarske družbe so na voljo na spletni strani
http://www.empresahora.pt/ENH/sections/EN_bylaws
Od julija 2005 dalje teče pilotski projekt hitre ustanovitve podjetja na enem mestu in v
enem dnevu. V prvih treh mesecih je bilo možno po tem postopku ustanoviti podjetja v
okrožjih Aveiro, Barreiro, Coimbra in Moita. Od leta 2006 je možna hitra ustanovitev
podjetja že po celi Portugalski, torej tudi v ostalih pomembnih regionalnih centrih kot so
Lisbona, Porto, Braga, Evora, Faro, Braganca, Leiria, Guarda, Setubal, Funchal, Viana do
Castelo, Vila Real, Vise in drugi. Hitra ustanovitev podjetja na enem mestu v enem dnevu
stane 360 EUR (300 EUR za podjetja namenjena tehnološkemu razvoju ali raziskavam) ter
taksa 0,4 ustanovitvenega kapitala.
Postopek ustanavljanja podjetja:
Ustanavljanje in poslovanje družb na Portugalskem je formalno usklajeno z zahtevami
EU. Za ustanovitev družbe z omejeno odgovornostjo (Lda) zadostuje en sam ustanovitelj.
Ni omejitev glede državljanstva ali sedeža. Postopek oz. zahtevnost postopka je odvisna
od vrste podjetja. Najenostavnejše je ustanoviti t.i. »Sociedade unipessoal«, to je podjetje
z samo 1 osebo, kjer lahko uredite formalnosti brez notarja. Potrebno je iti le na davčno
upravo in na »socialno zavarovanje« in urediti socialno zavarovanje.
1.

2.

3.

4.
5.

Najprej je potrebno registrirati ime podjetja in glavno dejavnost in sicer v
RNCP (Registro Nacional de Pessoas Colectivas)
Dejavnost podjetja se definira po uradni nomenklaturi (CAE – ClassificaCo das Actividades Economicas).
Za ime podjetja morate izbrati glavno ime in še dve rezervni ime in še dve
Rezervni imeni. Ime firme mora nakazovati glavno dejavnost.
Istočasno je potrebno zaprositi za identifikacijsko kartico, ki vam jo ida
RNCP. Ta velja eno leto in se v primeru, da firma v tem času še ni registriRana lahko podaljša.
Prošnjo za ustanovitev podjetja pošljemo na RNCP (Registro Nacional de
Pessoas Colectivas).
Listino o ustanovitvi je potrebno podpisati in overiti pri notarju. Vsebovati
mora naslednje podatke: imena oseb, ki ustanavljajo podjetje in njihove
Podatke, vrsto podjetja, ime podjetja, dejavnost podjetja, pristojno regiStrsko pisarno, ustanovitveni kapital, število ustanoviteljev in snjihove
deleže. Če deleži niso v gotovini mora njihovo vrednost oceniti uradni
cenilec.
Ko dobimo listino o ustanovitvi podjetja, izpolnimo obrazec o začetku
poslovanja in ga predložimo lokalnemu davčnemu uradu.
Registracija v podjetniškem registru s katero se pridobi trajno ID (matično
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številko) pravne osebe (NPC) pri najbližjem uradu RNCP in ki mora biti
opravljena v 90 dneh od podpisa listine o ustanovitvi. Obvezna je objava v
uradnem listu, za kar je zadolžena »Conservatoria do Registro Comercial«.
Ta ustanova potem tudi pošlje ustrezen dokument na RNCP, ki vam izda
NICP – »Cartaode Identificacao de Pessosa Colectiva definitivo« Dokončna odločba. Potrebno je odpreti bančni račun na ime firme in položiti
Predviden ustanovitveni znesek.
6. Obvestiti je treba IDICT (ministrstvo za delo) o dejavnosti podjetja in
strukturi delovne sile ter se prijaviti na uradu za socialno varnost.
Celoten postopek traja do približno dva meseca, odvisno od zahtevnosti registracije,
pripravljajo pa se tudi dopolnitve postopka ustanavljanja družb, tako, da naj bi bilo možno
najenostavnejše podjetje ustanoviti v enem samem dnevu. Osnovni kapital mora znašati
vsaj 5.000 EUR; minimalni osnovni vložek je 100 EUR. Vplačanih mora biti bodisi vsaj
polovica osnovnih vložkov, bodisi celoten minimalni kapital 5.000 EUR (odvisno od tega,
kar je več). Deleži morajo biti v vrednosti najmanj 100 EUR in niso prenosljivi. (Izvozno
okno, 2010)
Slika 15: Spletna stran, ki omogoča ustanovitev podjetja na Portugalskem

Vir: (EMPRESAANAHORA, 2010)
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Slika 16: Obrazci, ki so potrebni za ustanovitev gospodarske družbe (družbe z
omejeno odgovornostjo)

Vir: (EMPRESANAHORA, 2010)
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7.3.9 POSTOPEK USTANOVITVE V VELIKI BRITANIJI (Združeno kraljestvo
Velike Britanije in Severne Irske)
Portal za poslovanje javne uprave s poslovnimi subjekti
Poslovne subjekte na Irskem oskrbuje z informacijami več portalov. Enotna vstopna točka
je vladni portal Goverment Gateway, ki je razdeljen na tri dele. Prvi je namenjen
prebivalcem, drugi poslovnim subjektom in tretji uslužbencem javne uprave. Za vstop na
te strani je potrebujejo uporabniki digitalno potrdilo.
E-poslovanje javne uprave s podjetji je v Združenem kraljestvu deloma urejeno tudi na
lokalni ravni. Zato je več portalov, ki zagotavljajo informacije in povezave do e-storitev za
podjetja. Izpostavili bomo portal UK online for Business in Business link. Prvi je enotna
vstopna točka centralne uprave, namenjen informacijam o novostih glede e-poslovanja in
informatizacije, drugi pa vsebuje informacije o poslovanju podjetja. Oba je zasnovalo
Ministrstvo za trgovino in industrijo.
UK online for business je portal, ki oskrbuje podjetja s pomembnimi nasveti o eposlovanju in informacijsko-komunikacijski tehnologiji. Portal ponuja dodatke o
najnovejšem tehnološkem razvoju, prikazuje možen upad omenjene tehnologije in
prednosti, ki jo uporaba le-te prinaša. Portal nudi kratek vodnik o poslovanju podjetij z
javno upravo. Za podjetja je bolj uporaben Business Link. To ni vladni portal, vendar
vsebuje veliko podatkov o poslovanju javne uprave s podjetji. Urejen je kot katalog
življenjskih dogodkov podjetja in razdeljen na 11 skupin. Uporabnik najprej izbere
skupino, v katero spada storitev, ki ga zanima. Povezava ga vodi do informacij, na koncu
pa lahko izbere še povezavo na stran, ki to storitev podpira.
Na osrednjem delu portala je navedenih 12 življenjskih situacij podjetja. Te so: Začetek
poslovanja, Delovanje in trgovanje podjetja, Davki, Rast podjetja, Investicije, Omejitve in
okolje, Povračila in druge obveznosti, Javni razpisi, Zakonodaja in sodstvo, Zaposlovanje,
Raziskave in razvoj, Prenehanje in prodaja podjetja.
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Slika 17: Portal BASIS

Vir: (BASIS, 2010)

Vsaka od teh področij (Startin a business, Business operations and Trade…) se deli na
nadaljne podpodročje, kjer je mogoče dobiti bolj podrobne informacije. To je pravi
interaktivni priročnik, kjer imajo podjetja dostop do veliko informacij, ki se navezujejo na
poslovanje podjetja.
Register podjetij (Companies House) je institucija za registracijo podjetij v Veliki Britaniji.
Vsi
podatki
o
podjetjih
in
direktorjih
so
javni
in
dosegljivi
na
www.companieshouse.gov.uk. Na tej spletni strani je mogoče dobiti informacije o
ustanovitvi podjetja, o zaprtju podjetja, o storitvah, cenah, programski opremi vložitve,
dogodkih in seminarjih, pogostih vprašanjih, statistikah in anketah. Velika Britanija
vlaganja predlogov za inkorporacijo nima urejeno elektronsko, so pa podrobnosti, vključno
z
obrazci
dosegljive
na
spletni
strani
http:www.companieshouse.gov.uk/infoAndGuide/companyRegistration.shtm/
Drugače je z urejanjem vpisov podjetij-te informacije se lahko vlaga in spreminja
elektronsko, večinoma brezplačno.
V Veliki Britaniji obstajajo firme, ki pomagajo pri ustanovitvi podjetja ter ponujajo
podjetjem, da imajo sedež pri njih. Novo podjetje začne obstajat, ko izda register potrdilo
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o ustanovitvi. Cene se precej razlikujejo ampak so približno 450 GBP za ustanovitev, 400
GBP za sedež ter 400 GBP za letno vodenje podjetja. Vse družbe z omejeno
odgovornostjo iz Anglije, Walesa, Severne Irske in Škotske so prijavljene na Companies
House izvršilni agenciji Ministrstva za gospodarstvo, inovacije in spretnosti (TIS). Obstaja
več kot 2 milijona družb z omejeno odgovornostjo registriranih v Veliki Britaniji in več kot
300.000 novih družb je vključenih vsako leto.

Slika 18: Spletna stran registra družb v Veliki Britaniji

Vir: (COMPANIES HOUSE, 2010)
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7.4 USTANOVITEV PODRUŽNICE TUJEGA PODJETJA V SLOVENIJI
Tuje podjetje lahko v Republiki Sloveniji opravlja pridobitno dejavnost preko podružnice.
Zakon gospodarskih družbah (ZGD-1), ki je usklajen tudi z Enajsto direktivo sveta z dne
21. decembra 1989 o razkritjih podružnic, ki jih v državi članici odprejo nekatere oblike
družb za katere velja zakonodaja druge države (89/666/EGS), v posebnem poglavju
posebej ureja opravljanje dejavnosti preko podružnice.
7.4.1 POSTOPEK REGISTRACIJE
Tuje podjetje mora vpisati podružnico v sodni register, čeprav ni pravna oseba. To stori s
posebnim prijavnim obrazcem, ki je dosegljiv na spletnem portalu e-VEM. Podružnico pa
je mogoče ustanoviti tudi pri notarju.
Poleg prijavnega obrazca mora tuje podjetje kot ustanovitelj podružnice priložiti tudi
izpisek iz registra o vsebini in vpisu tujega podjetja, sklep organa ustanavljanja o
ustanovitvi podružnice, notarsko overjen prepis pravil ali pogodbe družbenikov ter
overjeno poslovno poročilo zadnjega poslovnega leta tujega podjetja.
Vsaka tuja oseba, ki opravlja dejavnost na področju Republike Slovenije, se mora pred
začetkom dejavnosti vpisati v davčni register (obrazec DR-04) in pridobiti davčno številko.
Mora se tudi identificirati za namene DDV in v ta namen predložiti obrazec DDV-P3.
Priložiti mora potrdilo, da mora obračunavati DDV v državi, v kateri ima sedež in dokazilo,
iz katerega je razvidno, da namerava opravljati dejavnost v Sloveniji. Za tuje osebe, ki
opravljajo dejavnost v RS prek podružnice, obračunava in plačuje DDV podružnica te tuje
osebe, ki nastopa v imenu in za račun te tuje osebe, pri tem pa mora uporabljati firmo
matičnega podjetja, njegov sedež in svoje ime.
7.4.2 OBVEZNOST POROČANJA
Podružnica tujega podjetja iz Evropske unije mora enkrat letno predložiti Agenciji RS za
javnopravne evidence in storitve (AJPES) letno poročilo tega podjetja. Vsaka podružnica
pa pora imenovati enega ali več zastopnikov, ki zastopajo tuje podjetje.
Ključno podporo nudi spletni portal Vse na enem mestu (e-VEM), kjer tuja podjetja na
elektronski način vložijo vlogo za ustanovitev podružnice v Republiki Sloveniji.
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8 POVZETEK REZULTATOV RAZISKAVE
V tem delu magistrske naloge bomo predstavili dve ločeni raziskavi; analizo informacijskih
rešitev na področju ustanavljanja podjetij, Slovenijo smo primerjali z izbranimi državami
(Avstrija, Francija, Danska, Irska, Italija, Madžarska, Nemčija, Portugalska) in raziskavo
enostavnost ustanovitve podjetja v Sloveniji po raziskavi Svetovne banke.

8.1 POVZETEK PRIMERJAVE MED POSAMEZNIMI DRŽAVAMI
V primerjalni analizi informacijskih rešitev na področju ustanavljanja podjetij smo
Slovenijo primerjali z izbranimi državami (Avstrija, Francija, Danska, Irska, Italija,
Madžarska, Nemčija, Portugalska) in prišli do zelo zanimivih spoznanj (prednosti, slabosti),
ki so razvidna iz tabele.
Tabela 1: Prikaz prednosti, slabosti in možnih izboljšav na področju
ustanavljanja podjetij
Država

Prednosti:

Slabosti:

Možne izboljšave:

Avstrija

-Možnost
registracije
subjektov.

elektronske
poslovnih

Formularji
na
temo
ustanovitve podjetja so žal
samo v nemškem jeziku.
Postopek ustanovitve traja 28
dni.

-Možnost
izpolnjevanja
formularjev
v
angleškem in še katerem drugem svetovnem
jeziku.
-Skrajšanje časa in znižanje stroškov, ki so
potrebni za ustanovitev družbe.
-Preučiti prakso držav, kjer ustanovitveni
kapital ni predpisan in s tem omogočiti vsem,
da poskušajo realizirati svoje ideje.
-Možnost ustanovitve v treh delovnih dneh.

Francija

-Elektronski obrazec za
registracijo
podjetja
omogoča
takojšen
elektronski
prenos
podatkov
ustreznim
organom in institucijam.
–Vse storitve se zgodijo
v realnem času.
-Minimalni kapital ni
predpisan.
-Ustanovitev možna v 5
delovnih
dni/podatki
dostavljeni na disketi.

V
Franciji
ni
enotne
nacionalne spletne strani
poslovnega registra.

-Možnost ustanovitve v treh delovnih dneh.
-Preučiti prakso držav, kjer ustanovitveni
kapital ni predpisan in s tem omogočiti vsem,
da poskušajo realizirati svoje ideje.

- V primerih, ko podatki niso
dostavljeni na disketi je
ustanovitev možna v 10 do
15 dneh.

- Možnost ustanovitve v treh delovnih dneh.

-Poslovni register je online
povezan
z
Ministrstvom
za
gospodarstvo
in
Ministrstvom za notranje
zadeve
zaradi
preverjanja podatkov v
preiskavah kriminalnih
dejanj.
-Z
uporabo
»online
vključitve« vključitveni

Čas trajanja ustanovitve ni
določen.

-Možnost ustanovitve v treh delovnih dneh.
-Preučiti prakso držav, kjer ustanovitveni
kapital ni predpisan in s tem omogočiti vsem,
da poskušajo realizirati svoje ideje.

V primeru, da predlagatelj ni
danska fizična ali pravna

- Možnost dokončanja postopka preko spleta
v primeru, da predlagatelj ni danska fizična

Irska

Italija

Kraljevina
Danska
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postopek lahko traja
manj kot en dan.
Odpiranje podjetja na
Danskem je enostavno
zahvaljujoč
poenostavljenemu
zakonodajnemu režimu.

oseba
s
sedežem
na
Danskem, vključitev ne more
biti dokončana na spletu.
Vlogo je potrebno dopolniti s
predložitvijo
prijavnega
obrazca.

ali pravna oseba.

Madžarska

-Poenostavljen postopek
(z rezervacijo firme,
oddajo
vloge
po
elektronski
poti)
2
delovna dneva.

Klasičen postopek traja 8
delovnih dni.
Brez
uporabe
vzorca
družbene
pogodbe
traja
postopek 15 delovnih dni.

-Možnost ustanovitve v treh delovnih dneh.
-Zmanjšanje ustanovitvenega kapitala oz.
preučiti prakso držav, kjer ustanovitveni
kapital ni predpisan.

Nemčija

- Pomoč pri ustanovitvi
podjetja lahko nudita
tudi GTAI in pa IHK
(Gospodarske zbornice
Nemčije). Oba nudita
brezplačno pomoč pri
ustanovitvi
podjetja.
Zbornica zato, ker je
članstvo v DE obvezno
in bo podjetje v vsakem
primeru postalo član,
GTAI pa zato, ker je
vladna
ustanova
(podobno kot v Sloveniji
JAPTI).

-Nima
informacijskega
sistema preko katerega bi
lahko
posameznik
oddal
elektronsko
vlogo
za
ustanovitev podjetja.

- Vzpostavitev informacijskega sistema preko
katerega bi lahko posameznik oddal
elektronsko vlogo za ustanovitev podjetja.

PortugalsKa

-Hitra ustanovitev:
od julija 2005 dalje teče
pilotski projekt hitre
ustanovitve podjetja na
enem mestu v enem
dnevu.

- Celoten postopek traja do
približno dva meseca odvisno
od zahtevnosti registracije.

-Področje, ki je namenjeno ustanovitvi preko
spletne registracije bi bilo lahko brezplačno.
-Skrajšanje časa ustanovitve na mestih, kjer
še ni možna hitra ustanovitev podjetja na
enem mestu v enem dnevu.

Velika
Britanija

- Višina ustanovitvenega
kapitala ni predpisana.
- Informacije za urejanje
vpisov podjetij se lahko
vlagajo in spreminjajo
elektronsko, večinoma
brezplačno.

- Velika Britanija vlaganja
predlogov za inkorporacijo
nima urejeno elektronsko.

-Zmanjšanje
začetnih
stroškov
za
ustanovitev podjetja.
- Možnost ustanovitve v treh delovnih dneh.

Slovenija

Zmanjšanje
začetnih
stroškov
ustanavljanja
podjetij s prejšnjih 250
EUR na 0 EUR.
Obenem so po novem
ukinjene obvezne objave
vpisov v sodni register v
Uradnem
listu
RS
nadomeščene pa so z
avtomatsko brezplačno
objavo
na
portalu
AJPES.

- Pri točki VEM
lahko
izvedemo ustanovitev le, če
gre za enostavno d.o.o., v
drugih primerih pa moramo
ustanovitev d.o.o. opraviti pri
notarju.

-Možnost ustanovitve komanditne in družbe
z neomejeno odgovornostjo preko portala eVEM.
-Možnost vlaganja sprememb poslovnega
naslova in zastopnika preko spleta (od
doma).
-Preučiti prakso držav, kjer ustanovitveni
kapital ni predpisan in s tem omogočiti vsem,
da poskušajo realizirati svoje ideje.

Vir: lasten
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Zavezanci za
registracijo

Članstvo v EBR

Način financiranja
registra

Vse avstrijske družbe

DA

Takse

Ni podatka

n.p.

Vsa danska podjetja

DA

DA

Uporabniki lahko brezplačno dostopajo
do nekaterih podatkov o podjetjih, ki so
vpisane v te registre, vendar je večino
podatkov v teh zbirkah podatkov
mogoče dobiti le proti plačilu.

DA

s.p., kapitalske družbe

DA

Takse,
sofinanc
iranje
države

DA

Dostop do registra in pridobitev
podatkov sta brezplačna.

n.p.

Družbe z omejeno odgovornostjo,
komanditne družbe,, evropska
gospodarska interesna združenja,
evropske družbe

DA

Takse
(računo
vodski
izkazi
družb)

DA

Dostop do registra je brezplačen, tudi
registracija je brezplačna. Toda spletni
dostop do celotnih informacij je na voljo
le za plačilo.

DA

s.p., kapitalske družbe, zasebne
družbe, subjekti, ki se ukvarjajo s
pridobitno dejavnostjo

DA

Članarin
a,takse,
trženje

DA

Madžarski poslovni register je v celoti
dostopen in brezplačen.

n.p.

n.p.

NE

n.p.

Dostop do poslovnega registra ni
brezplačen, čeprav je dostop do
podatkov v poslovnem registru
omogočen vsem, je treba opraviti
prijavo.

n.p.

n.p.

DA

taksa

Dostop do poslovnega portala je
brezplačen, razen za področje, ki je
namenjeno ustanovitvi preko spletne
registracije.

n.p.

n.p.

NE

naročni
na

DA

DA

s.p., gospodarske družbe, društva,
prorač. uporabniki

DA

Proraču
n, takse

Dostop do
poslovnega
registra

n.p.

El.registracija
Poslovnih subjektov

Država

Povezava med registri

Tabela 2: Primerjava poslovnih registrov po posameznih kriterijih

DA

Dostop do avstrijskega
registra je treba plačati.

DA

Avstrija

poslovnega

Danska

Francija

Irska
(severna)

Italija

Madžarska

Nemčija

Portugalska

Slovenija
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Velika
Britanija

Velika
Britanija

Dostop do registra je brezplačen, tudi
pridobitev informacij je brezplačna. Za
dostop in prenos določenih vrst
informacij (npr. Računovodski izkazi) se
zaračuna z zakonom določena taksa.

n.p.

gospodarske družbe (družba z
omejeno odgovornostjo,
komanditna družba, evropska
gospodarska interesna združenja –
EGIZ in SE (evropska delniška
družba)

DA

Takse

Dostop do registra je brezplačen, tudi
pridobitev informacij je brezplačna. Za
dostop in prenos določenih vrst
informacij (npr. Računovodski izkazi) se
zaračuna z zakonom določena taksa.

n.p.

gospodarske družbe (družba z
omejeno odgovornostjo,
komanditna družba, evropska
gospodarska interesna združenja –
EGIZ in SE (evropska delniška
družba)

DA

Takse

Vir: lasten
Opomba: n.p. pomeni, da nisem zasledila podatkov
V tabeli je prikazana primerjava poslovnih registrov držav članic EU ki so v nalogi
podrobneje predstavljena. Poslovni registri temeljijo na primerjavi po šestih kriterijev
(elektronska registracija poslovnih subjektov, dostop do poslovnega registra, povezava
med registri, zavezanci za registracijo, članstvo v EBR, način financiranja registra) ki so
zelo pomembni.

8.2 ENOSTAVNOST USTANOVITVE PODJETJA V SLOVENIJI
Za podjetništvo vsake države in doseganje rezultatov, ki so posledica le-tega, je
pomembno, na kakšen način lahko posameznik ustanovi novo podjetje in s kakšnimi
zakonskimi in administrativnimi ovirami se srečuje pri tem dejanju.
V svetu obstaja več raziskav, ki ugotavljajo indikatorje rasti in razvoja ter posledično
konkurenčnost držav in poslovnega okolja, kar vpliva na prepoznavnost okolja
naklonjenega podjetništvu. Naj omenimo le najznačilnejše raziskave, to so: Raziskava
globalne konkurenčnosti držav (angl. “Global Competitiveness” Report po metodi WEF
(World Economic Forum – Svetovni ekonomski forum), ki jo izdajata WEF in »The World
Competitiveness Yearbook (WCY). Raziskava svetovne konkurenčnosti držav po
metodologiji IMD-International institute for Management Development (Mednarodni
inštitut za razvoj managementa) ter raziskava »Enostavnost poslovanja«, ki jo izvaja
Svetovna banka. Svetovna banka je mednarodna finančna institucija, ki zagotavlja
finančno in tehnično pomoč državam v razvoju s ciljem zmanjševanja revščine. Svetovno
banko sestavljata dve instituciji i) Mednarodna banka za obnovo in razvoj (IBRD) in ii)
Mednarodno združenje za razvoj (IDA), ki skupaj z mednarodno finančno korporacijo
(IFC) in Multilaterarno agencijo za zavarovanje investicij (MIGA) ter Mednarodnim
centrom za poravnave investicijskih sporov (ICSID) tvori skupino svetovne banke (ang.
World Bank Group).
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Z analizo rezultatov raziskave »Enostavnost poslovanja« (angl. Doing Business) v
nadaljevanju raziskave enotnost poslovanja, ki jih o Sloveniji in drugih v raziskavo
vključenih državah objavlja Svetovna banka v letnih poročilih od leta 2004 dalje. Tedaj je
bilo v raziskavo vključenih 133 držav, v zadnjem poročilu za leto 2010 pa so predstavljeni
rezultati za 183 sodelujočih držav sveta. Predstavili bomo enostavnost ustanovitve
podjetja v Sloveniji v primerjavi z ostalimi v raziskavo vključenimi državami oziroma
skupinami držav.
Raziskavo EP izvaja svetovna banka skupaj s partnerko v World Bank Group, Mednarodno
finančno korporacijo (IFC-International Finance Corporation). Raziskava se izvaja samo v
državah, ki so hkrati članice Mednarodne banke za obnovo in razvoj (IBRD-International
Bank for Reconstruction and Development).

8.3 RAZISKAVA “ENOSTAVNOST POSLOVANJA SVETOVNE BANKE”
Raziskava “Enostavnost poslovanja Svetovne banke” je empirična raziskava, s katero
Svetovna banka proučuje in analizira oziroma izvaja »banchmarking« urejenosti in
kakovosti poslovnega okolja kot dejavnika konkurenčnosti držav in trgov z desetimi
samostojnimi moduli. Posebej so v poročilih predstavljene tudi reforme, ki so jih izvedle
države vključeno v raziskavo.
Raziskava EP ugotavlja kakovost reguliranja poslovnega okolja s ciljem, ponuditi državam
primere dobre prakse vodenja in reguliranja poslovnega okolja. Končni cilji raziskave naj
bi se odražali na več ravneh, in sicer v povečani kakovosti nacionalnega institucionalnega
okvira, znižanju transakcijskih stroškov poslovnega okolja ter povečanju enostavnosti
poslovanja.
Rezultate raziskave EP Svetovna banka predstavi enkrat letno in ti predstavljajo merila za
doseganje oziroma dvig institucionalne konkurenčnosti.
Študija je koncipirana tako, da se v teku trajanja raziskave pridobi podatke s katerimi je
mogoče na koncu izdelati kazalnike za deset različnih modulov, ki sestavljajo analizo
raziskave. Ti moduli so: i) enostavnost ustanovitve podjetja, ii) enostavnost pridobivanja
dovoljenj, iii) enostavnost zaposlovanja, iv) enostavnost registracije novega imetja, v)
enostavnost najemanja kreditov, vi) zaščita investitorjev, vii) enostavnost plačevanja
davkov, viii) enostavnost mednarodnega poslovanja, ix) sodna uveljavitev pogodb in x)
enostavnost ukinitve podjetja.

8.3.1 POSTOPEK OCENJEVANJA IN METODOLOGIJA
Raziskava se je izvajala po vseh državah po enaki metodologiji. Metodologije te raziskave
so dosegljive na spletni strani raziskave oziroma svetovne banke. http://www.doing
business.org/MethodologySurveys/.
Metodologija se je v teku let na osnovi praktičnih spoznanj spreminjala in dopolnjevala,
zato posamezni podatki niso na razpolago za vsa opazovana leta, vendar ne na segmentu,
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ki ga vključujemo v to raziskavo. Za modul »Enostavnost ustanovitve podjetja« so ostali
kazalci enaki za celotno v tej nalogi prikazano obdobje 2004-2010, spreminjale so se le
posamezne malenkosti, kot je ta, da v kasnejših raziskavah ne ugotavlja števila dni, ki so
potrebni za izdelavo žiga ipd.
V tabeli predstavljamo, kako enostavno je poslovati v Sloveniji in kam Slovenijo med
vsemi v raziskavo vključenimi državami uvršča raziskava Svetovne banke. Rezultati so
skupek ocen vsakega posameznega modula ocenjevanja.

Tabela 3: Mesto uvrstitev Slovenije v raziskavi EP (enostavnost poslovanja) in število
vseh v raziskavo vključenih držav)

Leto

2004
Enostavnost n.p.

2005
n.p.

2006
63

2007
61

2008
55

2009
54

2010
53

134

155

174

178

181

183

poslovanja
(rang)
Število
držav

133

Vir: WB in IFR (2004-2010)

Opombe: n.p. – ni podatka V letih 2004 in 2005 raziskava ni seštevala rezultatov
posameznih modulov v skupno lestvico oziroma rang posamezne države.
Iz tabele je razvidno, da je na osnovi rezultatov raziskave Svetovne banke moč zaključiti,
da je Slovenija v skupni oceni raziskave EP iz leta v leto sicer napreduje na ocenjevalni
lestvici, a je ta napredek prepočasen, saj ostaja še veliko prostora za izboljšanje
poslovnega okolja, ki bi pripeljalo do boljših rezultatov in uvrstitev ter institucionalne
konkurenčnosti Slovenije. V Sloveniji ne znamo oziroma ne zmoremo izkoristiti te
raziskave oziroma izkušenj drugih kot baze »banchmarkinga«, za mobilizacijo faktorjev,
odgovornih za regulacijo poslovnega okolja, da bi Slovenija v tem globalizacijskem času in
prostoru postala država, v kateri bi vsakdo tudi zaradi enostavnosti poslovanja želel
poslovno delovati.
Predstavili smo že dejstvo, da je skupna ocena oziroma rang posamezne države v
raziskavi EP skupek ocen 10 modulov in nanjo poleg predmeta naše raziskave vplivajo
tudi drugi dejavniki. Zato se bomo od tu dalje osredotočili na modul »Enostavnost
ustanovitve podjetja«.
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8.3.2 ENOSTAVNOST USTANOVITVE PODJETJA V SLOVENIJI PO RAZISKAVI
SVETOVNE BANKE
V nadaljevanju bomo predstavili predpostavke in predmet ter rezultate ocenjevanja za
modul »Enostavnost ustanovitve podjetja« (v nadaljevanju modul EUP) oziroma kot so
zapisali v poročilu za leto 2004 »How Isy in Busines entry« (DB 2004/18).
V raziskavi modula EUP se predpostavlja, da so podjetja, vključena v raziskavo subjekti, ki
morajo izpolnjevati naslednje kriterije:
- da gre za družbo tipa družbe z omejeno odgovornostjo (v nadaljevanju d.o.o.),
- da družba opravlja splošno gospodarsko dejavnost,
- da deluje v največjem mestu v državi,
- da je stoodstotno v domači lasti in nobeden od lastnikov (teh je maksimalno pet ) ni
pravna oseba,
- da je njen kapital vsaj v višini desetkratnika BDP na prebivalca,
- da je njen promet višji od stokratnika oziroma vsaj stokratnik BDP na prebivalca,
- da ima od 10 do 50 zaposlenih,
- da nima kakršnih koli posebnih ugodnosti, priznanih s strani države,
- da nima lastnih nepremičnin in posluje v najetih prostorih,
- ima ustanovitveni akt, ki obsega vsaj deset strani.
Predmet ocenjevanja v raziskavi modula EUP je vnaprej standardiziran ter povsem enak
za vse enote opazovanja v vseh državah, kar je prednost, saj se s tem zoži možnost
napačne interpretacije, istočasno pa je lahko tudi slabost oziroma omejevalna okoliščina.
Kazalniki, ki jih raziskava ugotavlja pri modelu EUP oziroma zagona podjetja in tvorijo
indeks so:
1. število postopkov, ki jih je treba narediti pred, med in po sami ustanovitvi v zvezi
z njo,
2. čas-število dni potrebnih za ustanovitev podjetja;
3. stroški povezani z ustanovitvijo podjetja,
4. minimalni ustanovitveni kapital.
Vsak od kazalnikov tvori 25 odstotkov skupne ocene.
V prejšnem poglavju smo predstavili uvrstitev oziroma rang, ki ga je Slovenija dosegla v
skupni oceni raziskave EP, v tabeli štiri pa posamezne kazalnike modula EUP, kot jih je
Slovenija dosegla po posameznih letih in kako je na tem področju napredovala.
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Tabela 4: Prikaz skupnega indeksa Enostavnosti ustanovitve podjetja v
Sloveniji in posameznih kazalnikov, ki to oceno sestavljajo

Leto

Enost.ust.podjetja Št.
postopkov

Čas
dnevih

2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010

n.p.
n.p.
n.p.
98
120
41
26

61
61
60
60
60
19
6

10
10
9
9
9
5
3

v S v BDP Minimalni
p.c.
ust.
Kapital v
BDP p,c.
15,5
89,1
12,3
19,0
10,1
17,0
9,4
16,1
8,5
49,8
0,1
46,8
0,0
43,3

Vir: WB in IFR (2004, 120 in 169); WB in IFR (2005, 91-92 in 125); WB in IFR (2006, 97
in 151); WB in IFR (2007, 6,82 in 140); WB in IFR (2008, 6,90 in 149); WB in IFR (2009,
6, 82 in 133); WB in IFR (2010, 2-3 in 6).
Opomba: rang mesto, ki ga je zasedla Slovenija glede na vse v raziskavo vključene
države; n.p. pomeni – v raziskavi ni navedene lestvice držav za modul.
Podatki v tabeli štiri kažejo, da so se razmere in pogoji za ustanovitev podjetja – po
merilih raziskave – po uvedbi sistema VEM za gospodarske družbe, tj. 1.2.2008 bistveno
izboljšali, Slovenija je na lestvici modula EUP (enostavnost ustanovitve podjetja) v
raziskavi EP napredovala s 120. mesta v letu 2008 (dejanski podatki za leto 2007) na 26.
mesto v Poročilu za leto 2010, ko so se v raziskavi upoštevale razmere okolja na
segmentu ustanovitve podjetja, kakršne so bile v Sloveniji med junijem 2008 in majem
2009.
Na osnovi navedenega lahko zaključimo, da je uvedba sistema VEM, financiranega s
sredstvi predpristopnih pomoči EU-PHARE 2003 vplivala na skrajšanje, poenostavitev in
pocenitev registracije oziroma ustanovitve podjetja, ter posledično na izboljšanje
konkurenčnega okolja podjetništva v Sloveniji in njen raiting kot ga ugotavlja in prikazuje
raziskava EP.

8.3.3 ENOSTAVNOST USTANOVITVE PODJETJA V SLOVENIJI V PRIMERJAVI
Z DRŽAVAMI EU, EOCD IN DRŽAVAMI REGIJE
Ena od prednosti raziskave EP in njenih podatkov je v tem, da se vsaka država lahko
glede kateregakoli področja vključevanja v raziskavo primerja s katerokoli državo v regiji,
regijo kot celoto ali skupino držav oziroma katerokoli državo, ki po svojih rezultatih
pozitivno odstopajo od povprečja oziroma dosegajo najboljše rezultate.
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Države, ki želijo na lestvici raziskave napredovati, morajo posnemati voditelje v svojih
regijah oziroma druge vzornike ter izvesti take reforme, ki jih vodijo k dosegu cilja.
Kljub temu, da so prikazani rezultati raziskav za Slovenijo ugodni, saj se po kazalnikih
celotne raziskave uvršča med prvih 30 odstotkov držav vključenih v raziskavo, in med
prvih 15 odstotkov v kazalniku EUP, smo prepričani, da Slovenija rezultatov te raziskave
ne uporablja in »banchmarkinga« kot metode iskanja najboljših praks-ne izvaja.

8.4 ODPRTA VPRAŠANJA ZA RAZMISLEK
Na eni strani je ustanovitev podjetja res tako enostavna, hitra in poceni, a ko zadevo
pogledamo z drugega zornega kota vidimo, da se kaj hitro zgodi, da se lastnik objekta
sreča s kakšno neprijetno izkušnjo. Pojavljajo se »luknje« v zakonu saj Zakon o
gospodarskih družbah ZGD-1 in Uredba o vpisu družb in drugih pravnih subjektov v sodni
register ne predvidevata, da je k sklepu o določitvi poslovnega naslova potrebno priložiti
kakšen dokaz o lastništvu oziroma najemu poslovnega prostora. V veliki večini je
»enostavna in hitra« ustanovitev novim družbenikom samo vmesni korak, da pridejo do
delovnega dovoljenja ali dovoljenja za začasno ali stalno prebivanje v Sloveniji. Se bodo
pisci pri predlogu novega zakona le kdaj ustavili pri poslovnem naslovu, ki v neprijeten
položaj in strah spravlja ljudi, ki so žrtve takšnih manipulacij. To v praksi pomeni, da se
lahko na vsak naslov prijavi kdorkoli, bodisi kitajski ali ruski državljan. Je potem ta hitra in
poceni ustanovitev še tako prijazna do ljudi.

8.5 TEMELJNE UGOTOVITVE
Na podlagi analize informacijskih rešitev na področju ustanavljanja podjetij v izbranih
državah in raziskave “Enostavnost poslovanja Svetovne banke” ugotavljamo da je
vzpostavitev sistema e-VEM v primerjavi z ostalimi v raziskavi vključenimi državami:









bistveno vplivala na skrajšanje, poenostavitev in pocenitev registracije oziroma
ustanovitve podjetja ter posledično na kakovost poslovnega in družbenega okolja,
ki je prijaznu podjetništvu ter vpliva na konkurenčnost Slovenije v tem segmentu;
da se je sistem e-VEM pokazal kot varen, zanesljiv in pravno ustrezen,
uporabnikom pa omogoča boljše, hitrejše in kvalitetnejše izpolnjevanje njihovih
poslovnih obveznosti;
da je Slovenija z zmanjšanjem začetnih stroškov ustanavljanja podjetij s prejšnjih
250 EUR na 0 EUR postala druga država v EU takoj za Dansko, kjer za uradno
ustanovitev podjetja (registracijo) ni posebnih stroškov:
da Slovenija in leta v leto napreduje na ocenjevalni lestvici (enostavnost
poslovanja), a je ta napredek prepočasen;
da bi bilo smiselno preučiti prakso držav, kjer ustanovitveni kapital ni predpisan in
s tem omogočiti vsem, da poskušajo realizirati svoje ideje;
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da bi bilo potrebno posnemati vzornike ter pridobiti zadostna finančna sredstva s
strani države, oziroma pristojnega ministrstva za nadgradnjo informacijskega
sistema in odpraviti vse pomanjkljivosti, ki so se pokazale v dobrih štirih letih
delovanja sistema e-VEM.
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9 OCENA REZULTATOV RAZISKAVE IN VERIFIKACIJA
HIPOTEZ

Slovenija se je temeljito pripravila na vstop v informacijsko družbo in tako posodobila svoj
notranji in zunanji videz. Tako danes lahko potrdimo da se je razvoj javne uprave kot
uporabnika sodobne informacijske tehnologije in ponudnika informacijskih storitev zelo
povečal. Uslužbenci javne uprave so glavno oviro, katero je na začetku predstavljala
uporaba informacijske tehnologije, premostili tako da je sodobno upravljanje postalo nuja,
birokratizacija pa le še medla preteklost.
Ministrstvo za javno upravo je v začetku leta 2008 preko internetnega portala e-VEM
vzpostavila sodobno in varno elektronsko poslovanje, s katerim je novim in obstoječim
poslovnim subjektom omogočila modernejši, prijaznejši, cenejši, kakovostnejši način
izpolnjevanja njihovih poslovnih obveznosti ter medsebojno izmenjavo določenih drugih
podatkov. Projekt e-VEM za gospodarske družbe je zrasel iz projekta e-VEM za
samostojne podjetnike posameznike, katerega zasnova sega v leto 2004, realizacija pa v
leto 2005. Na podlagi izkušenj in pozitivne prakse je bil izdelan kompleksen projekt, ki so
ga poimenovali e-VEM in je ugledal luč sveta februarja 2008.
Sistem e-VEM za gospodarske družbe ima razvite vmesnike za informacijske sisteme
šestih institucij:
 AJPES, kamor e-VEM pošilja predloge za vpis v sodni/poslovni register ter od
koder prejema ažurne podatke o družbah v Poslovnem registru, na podlagi katerih
lahko uporabniki prijavijo spremembe ali izbrišejo subjekt iz registra;
 DURS, kjer e-VEM pridobi davčno številko za novoustanovljeno družbo in kamor
e-VEM pošilja vloge za vpis v davčni register ter podatke za identifikacijo za
namene DDV;
 ZZZS, kamor e-VEM pošilja prijave v obvezno zdravstveno in pokojninsko
zavarovanje ter od koder pridobiva podatke o zavezancih za zavarovanje in
njihovih družinskih članih, za katere lahko uporabniki opravljajo spremembe in
objave;
 ZRSZ, kamor e-VEM pošilja prijave potrebe po delavcu ter od koder pridobiva
podatke o potrebah po delavcih ter podatke o delovnih dovoljenjih za tujce;
 OZS kamor e-VEM pošilja podatke za pridobitev obrtnega dovoljenja;
 ZPIZ, kamor e-VEM pošilja prijave v obvezno zdravstveno in pokojninsko
zavarovanje. Obenem sistem e-VEM podatke pridobiva iz centralnega registra
prebivalstva, iz registra prostorskih enot, registra davčnih zavezancev ter v
primeru elektronskega pooblaščanja zakonitih zastopnikov komunicira z evidenco
digitalnih potrdil zakonitih zastopnikov.

Na podlagi vseh v nalogi predstavljenih raziskav in dejstev, navajam naslednje hipoteze:
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Hipoteza 1
Uporaba portala je bistveno poenostavila postopke povezane z ustanavljanjem
podjetij
Potrjujem prvo hipotezo.
Portal e-VEM za gospodarske družbe, ki je bil odprt (pričel z delovanjem) 1.2.2008
omogoča ustanovitev podjetja na enem mestu in opravljanje drugih storitev z javno
upravo. S tem datumom se na področju ustanavljanja družb pričnejo uporabljati določbe
Zakona o sodnem registru in Zakona o gospodarskih družbah, ki omogočata, da se za
enostavne d.o.o. družbeno pogodbo sestavi na obrazcu VEM, kar pomeni, da družbene
pogodbe ni potrebno notarsko overiti, zadostuje overitev na točki VEM. S tem dnem se
ukinejo obvezne objave vpisov v sodni register v Uradnem listu in se nadomestijo z
avtomatsko brezplačno objavo na portalu AJPES. Prav tako je mogoče oddati predlog za
vpis enoosebne d.o.o. na daljavo, z uporabo kvalificiranega digitalnega potrdila, za
enoosebno d.o.o. pa je digitalno prek sistema e-VEM podprto odpiranje elektronske knjige
sklepov na daljavo, na točki VEM ali pri notarju.
V mesecu maju in juniju 2008 je na vstopnih točkah (pri notarjih in točkah VEM) potekalo
merjenje zadovoljstva strank s storitvami vstopnih mest VEM za gospodarske družbe. Na
podlagi opravljene analize 426 vprašalnikov so ugotovili, da so podjetja s storitvami
vstopnih točk zelo zadovoljna.
Ob zaključku konference Dnevi slovenske informatike, ki je potekala med 15 in 17.
aprilom 2009 pod geslom »Z inteligentnimi sistemi do strateške prednosti« je slovensko
društvo informatika Ministrstvu za javno upravo podelilo priznanje za najboljši IKT projekt
v letu 2009.
Sistem e-VEM za gospodarske družbe je na tekmovanju UNPSA (The United Nations Public
Service Award) zmagal v kategoriji »Izboljšanje zagotavljanja storitev v javnem sektorju«
in dobil to prestižno nagrado za leto 2009 med vsemi prijavljenimi državami Severne
Amerike in Evrope.

Hipoteza 2
Uporaba portala e-VEM bi bila lahko veliko večja in kakovostnejša če bi bile
potencialne ciljne skupine bolje informirane in usposobljene za njegovo
uporabo
Potrjujem drugo hipotezo.
1.2.2008 je v Sloveniji začel delovati portal e-VEM. Na okrožnih sodiščih v Sloveniji smo
opustili papirnato pregledovanje predlogov, notarji in vstopne točke VEM so pričele z
elektronskim vlaganjem predlogov. Konec leta 2007 so se za referente na sodnih registrih
pričela ustrezna vsebinska usposabljanja za delo z aplikacijo. Sistem za gospodarske
družbe ima testni sistem, ki je namenjen testiranju novosti, uvajalni/šolski sistem, ki je
namenjen učenju z aplikacijo in produkcijski sistem, to je sistem, na katerem se opravljajo
postopki za stranke. Usposabljanje, ki ga je organiziralo Ministrstvo za javno upravo, je
potekalo na SRC.si-u v dveh skupinah. V nekaterih primerih, sta računalnik uporabljala
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dva referenta. Glede na to, da smo se šele takrat prvič srečali s šolsko verzijo je bilo
usposabljanje vsebinsko zelo zahtevno in vsaj za moje sodelavke in zame prekratko.
Drugo predavanje je potekalo v razpravni dvorani Okrožnega sodišča, kjer smo samo
poslušali gospo Nino Plavšak, sodnico mag. Katarino Vodopivec, višjo sodnico Zima
Tadejo, in sodnika Balažica, ki so nam odgovarjali na predhodno zastavljena vprašanja.
Aprila 2009 je Center za izobraževanje v pravosodju organiziral Registrsko šolo. Vsi že
zgoraj navedeni so nam odgovarjali na predhodno zastavljena vprašanja (vprašanja dobijo
sodniki in predavatelji na registrski šoli že dobra dva meseca prej).Na nekatera vprašanja
še do danes sploh nismo dobili odgovora.
Na portalu e-VEM so uporabnikom na voljo navodila za izpolnjevanje elektronskih
obrazcev za gospodarske družbe in samostojne podjetnike. Navodila so na voljo v
tekstovni obliki po korakih, PDF obliki ter v obliki video navodil oz. ekranskih posnetkov.
Nekateri se kljub temu, da jim spletni portal e-VEM omogoča dodatna navodila še vedno
obračajo na AJPES, notarje in na sodišče.
Hipoteza 3:
Postopke ustanavljanja podjetij bi bilo mogoče z ustrezno informacijsko
rešitvijo bistveno bolj poenostaviti in narediti uporabnikom prijaznejšo
Potrjujem tretjo hipotezo, da bi se z ustrezno informacijsko tehnologijo postopki
ustanavljanja podjetij bolj poenostavili in naredili uporabnikom prijaznejši. V prihodnje bi
bilo zaželeno, da bi pristojni, ki sodelujejo pri nadgradnji sistema upoštevali naslednje
zahteve:
- Možnost pošiljanja dodatnih pošiljk še na druge naslove bi moral omogočiti RS-GD,
tako da bi dodatne naslove mi lahko sami vnašali in generirali kuverte iz
programa.
- V postopku izbrisa po ZFPPIPP-2. faza, bi morala biti ODREDBA z drugačno
vsebino, saj splošna odredba ni primerna. V tem postopku sodišče izda odredbo v
primeru, da je ugovor nepopoln in je zato potrebno dopolniti ugovor ali pritožbo,
ne predlog. Napačen je tudi pravni pouk, saj po nedopolnitvi ugovora ne bo
zavrženje predloga, ampak nadaljevanje postopka izbrisa.
- V PRS-GD bi morala obstajati možnost pisanja dopisov, ki bi po zaključku zadeve
ostali pripeti kot dokumentacija-vendar ne pa da jih je potrebno skenirati in
nameščati.
- Predlog predložitev listin na PRS-GD dovoljuje izdajo odredbe, na e-VEM portalu
pa ne ponudi možnosti dopolnitev odredbe, kar bi moralo biti omogočeno.
- Možnost oddaje vloge preko spleta (oddaljeni dostop) za spremembo poslovnega
naslova in spremembo zastopnika.

90

10 ZAKLJUČEK

E-poslovanje pomeni danes predvsem elektronsko poslovanje na različnih področjih:
povezovanju med potrošniki in organizacijami, notranjem poslovanju v organizaciji,
poslovanju med organizacijami, poslovanju znotraj državne administracije in poslovanju s
pravnimi in fizičnimi osebami. Poleg pomembnih družbenih učinkov e-uprave, kot so boljši
ugled in večje zaupanje v delovanje organov javne uprave, velja vključenost v procese
javnega upravljanja, večja preglednost in nadzor nad delovanjem, nič manj pomembni pa
niso ekonomski učinki. Med ekonomske učinke pa štejemo zmanjšanje stroškov za javno
upravo in za uporabnike, manjše število odvečnih in nepotrebnih interakcij ter s tem krajši
procesi in manjši zaostanki pri reševanju zadev, večja personalizacija storitev, boljši
dostop do informacij in dostop do več informacij z enega mesta, boljša kakovost storitev
in večje zadovoljstvo uporabnikov.
Kljub temu, da smo zelo majhna država, smo z dobro začrtano strategijo, v kateri je
Ministrstvo za javno upravo skupaj z Vlado RS podalo smernice za boljšo javno upravo,
uspeli povzpeti v sam vrh na področju e-uprave in pristali na drugem mestu takoj za
Avstrijo, ki je vodilna na tem področju. Slovenija je med prvimi državami v Evropi, ki je
elektronsko poslovanje zakonsko podprla. Sprejela je zakon o elektronskem poslovanju
in elektronskem podpisu. S prilagoditvami še nekaterih drugih zakonov ji je uspelo
zagotoviti maksimalno varnost uporabnikov in njihovih podatkov pred številnimi zlorabami.
Po mnenju uporabnikov sta namreč varnost in ustrezna informiranost najpomembnejša
dejavnika uspešnega razvoja e-uprave.
V magistrskem delu je tako predstavljena normativna ureditev na področju ustanavljanja
podjetij, pravne podlage za delovanje družb (v Sloveniji) in davčni postopki, ki so potrebni
za pridobitev davčne številke za pravno osebo in pridobitev davčne številke za tujo
pravno osebo. Prav tako je na vstopni točki VEM omogočen vpis gospodarske družbe v
davčni register in oddaja davčnih obrazcev, ki jih mora gospodarska družba predložiti
Davčni upravi, ko prične poslovati.
V nadaljevanju smo Slovenijo primerjali z državami EU in drugimi državami po razvitosti estoritev. Ustavili smo se tudi pri stanju E-uprave v Sloveniji, rezultatih in storitvah za
posamezne ciljne skupine (državljani, poslovni subjekti, javna uprava).
Glavni namen je bil predstaviti informacijske rešitve na področju ustanavljanja podjetij v
Sloveniji in v svetu. V Sloveniji je družbo mogoče ustanoviti preko spletnega portala eVEM. Projekt e-VEM je bil ustanovljen z namenom, da bodočim poslovnim subjektom
zagotovi ustrezno informacijsko podporo, s katero lahko v najkrajšem možnem času
začnejo s poslovanjem. Z uvedbo portala jim je omogočeno, da si pridobijo vse potrebne
informacije za vpis družbe oziroma samostojnega podjetnika v register ter da se tudi
dejansko vpišejo v poslovni/sodni register, davčni register. Istočasno lahko prijavijo
potrebo po delavcu ter družbenike, zaposlene in družinske člane v obvezno zdravstveno
zavarovanje. Družbi oziroma samostojnemu podjetniku, ki je v register že vpisan, pa
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omogoča, da spremembe sporoči kar po elektronski poti. Registracijo podjetja ali družbe
lahko tako opravi kar od doma, brez dodatnih skrbi, kdaj so uradne ure pri okencu.
Poslovni subjekti lahko preko portala poslujejo samo v primeru, da imajo nameščeno eno
izmed digitalnih potrdil za preverjanje identitete in elektronsko podpisovanje dokumentov,
ki ga pridobijo od pooblaščenih overiteljev (SIGOV-CA, SIGEN-CA, POŠTARCA, AC-NLB,
HALCOM CA FO, HALCOM CA PO 2). Z digitalnim potrdilom se sklepe o vpisu v sodni
oziroma poslovni register lahko vroča po elektronski poti, t.j. v varni poštni predal. V
primeru, da uporabniki nimajo ustrezne opreme oziroma se za elektronsko storitev ne
odločijo, lahko storitev opravi na eni izmed vstopnih točk VEM (vseh je v Sloveniji več kot
200) ali pri notarjih po vsej Sloveniji. Pogoj za opravljanje storitev na ta način je osebni
dokument in davčna številka. V primeru, da storitve opravlja pooblaščenec, mora
predložiti tudi pooblastilo za opravljanje postopkov ter poznati podatke, ki jih bo referent
VEM v uporabnikovem imenu posredoval pristojnemu organu.
Spremenjena zakonodaja po novem omogoča, da se s 1.2.2008 za enostavne d.o.o.
družbena pogodba sestavi na obrazcu e-VEM. Konkretno to pomeni, da družbene pogodbe
ni treba overiti pri notarju, pač pa se jo le izpolni, namesto overitve, pa se jo podpiše pred
uslužbencem na točki VEM. Obenem so po novem ukinjene obvezne objave vpisov v sodni
register v Uradnem listu RS nadomeščene pa so z avtomatsko brezplačno objavo na
portalu AJPES. Pri točki VEM pa lahko izvedemo ustanovitev le, če gre za enostavno
d.o.o., v drugih primerih pa moramo ustanovitev d.o.o. opraviti pri notarju.
V primerjavi s papirnim poslovanjem ima uporaba portala e-VEM in elektronskega
poslovanja veliko prednosti. Uporabniku najbolj opazne so:
• možnost samostojne registracije podjetja ali družbe od doma, pri čemer ni
potreben obisk javnih ustanov,
• registracija podjetja od doma ni omenjena z uradnimi urami, saj je portal na voljo
24 ur dnevno in sedem dni na teden,
• stranka lahko na enem mestu hkrati opravi postopke za vpis v Poslovni sodni
register, Davčni register, prijavi potrebo po delavcu ter prijavi družbenike,
zaposlene in družinske člane v obvezno zdravstveno zavarovanje, kasneje pa
opravlja spremembe in odjave zaposlenih in družinskih članov v obveznem
zavarovanju,
• ni potrebno izpolnjevanje določenih podatkov obrazca, saj portal omogoča
samodejno pridobivanje uradnih podatkov podjetnika in družbenikov (zase) iz
Centralnega registra prebivalstva, Registra prostorskih enot in Poslovnega registra
Slovenije,
• možnost spremljanja stanja oddanih vlog in izvedbe postopkov preko portala,
• možnost takojšnega elektronskega vpogleda v podatke lastnega podjetja,
optimizacije postopkov (hkratni vpis v sodni, poslovni register in pridobitev davčne
številke in se izvede v enem koraku),
• možnost elektronske vročitve sklepov (to pomeni, da stranka prejme sklep o vpisu
v poslovni oziroma sodni register vročen v varni poštni predal in ne klasično po
pošti),
• optimizacije postopkov (hkratni vpis v sodni, poslovni register in pridobitev davčne
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številke in vse to se lahko izvede v enem koraku).
Ob koncu pisanja magistrskega dela smo prišli do spoznanja, da je Slovenija kljub svoji
majhnosti na področju ustanavljanja podjetij izvedla velike spremembe oziroma korake v
smeri poenostavitve postopkov ustanavljanja podjetij, predvsem od 1.2.2008, ko je
mogoče na portalu slovenske javne uprave opraviti registracijo enostavne d.o.o. Sistem eVEM, se je pokazal kot varen, zanesljiv in pravno ustrezen, uporabnikom pa omogoča
boljše, hitrejše in kvalitetnejše izpolnjevanje njihovih poslovnih obveznosti ter medsebojne
izmenjave drugih podatkov. Z zmanjšanjem začetnih stroškov ustanavljanja podjetij s
prejšnjih 250 EUR na 0 EUR je Slovenija postala druga država v EU, takoj za Dansko, kjer
za uradno ustanovitev podjetja (registracijo) ni posebnih stroškov. Sistem e-VEM za
gospodarske družbe prinaša pozitivne učinke poslovnim subjektom in ustanovam javne
uprave. Le-te so namreč s svojimi sistemi v celoti integrirane s sistemom e-VEM in tako
prejmejo vloge v svoje zaledne sisteme. Pri tem so vloge v več kot 90% popolne, kar
omogoča hitro odločanje pristojnih ustanov. Naj omenimo, da je projekt e-VEM, ki ga je
financirala Evropska unija s sredstvi socialnega sklada v Okviru Operativnega programa
razvoja človeških virov za obdobje 2007-2013 tako postal primer dobre prakse
sodelovanja ustanov javne uprave ter primer dobrega servisa za poslovne subjekte.
Vendar velja razmišljati še o možnosti razširitve storitev portala e-VEM tudi na druge
oblike podjetništva, npr.: ustanovitev d.n.o. (družbe z neomejeno odgovornostjo) in
drugih.
Slovenija je zato prejela nagrade in priznanja znotraj naše države in bila pohvaljena s
strani Evropske komisije. Elektronska ustanovitev podjetja je možna v treh delovnih dneh.
Za enostavno ustanovitev je potrebnih šest osnovnih listin (listina o vplačilu kapitala, drug
sklep organa subjetja-to je sklep o določitvi poslovnega naslova, sklep o imenovanju
zastopnika-ov, izjava o soglasju za imenovanje, davčna izjava družbenika in akt o
ustanovitvi oz. družbena pogodba, kadar sta ustanovitelja dva ali več).
Sistem e-VEM za gospodarske družbe je na tekmovanju UNPSA 2009 zmagal v kategoriji
»Izboljšanje zagotavljanja storitev v javnem sektorju« in tako dobil to prestižno nagrado
za leto 2009 med vsemi prijavljenimi državami Severne Amerike in Evrope.
Gre za enega izmed najvišjih priznanj slovenski javni upravi do sedaj, ki ni ozko vezano
samo na elektronske storitve, temveč na rešitve s področja storitev javne uprave v celoti.
V tej kategoriji se meri učinkovitost, zagotavljanje visoko kvalitetnih storitev,
preoblikovanje javne uprave, inovativne metode in tehnike, modernizacija javne uprave,
prenove postopkov in podobno. Še posebno pozornost podajajo uvajanju novimh
konceptov in idej pri reševanju problematike, preglednosti, odgovornosti in odzivnosti v
javni upravi.
Dejstvo je, da prihodnost temelji na informacijski tehnologiji in svetovnem spletu. Moramo
se zavedati, da živimo v času sprememb, na katere se je treba prej ali slej prilagoditi.
Manj, ko se bomo upirali dejstvom, katerim se ni mogoče izogniti, prej bomo lahko naš
sistem delovanja dogradili, izpopolnili in ga naredili konkurenčnega v primerjavi z ostalimi,
kar pa bo pozitivno vplivalo na celotno državo in ne samo na področje javne uprave.
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