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POVZETEK
Slovenska Vlada se je zaradi učinkov, ki jih ima javna uprava na gospodarstvo in državo kot
celoto, odločila, da uvede program odprave administrativnih ovir. Namen programa je
zmanjšanje obsega dela in racionalizacija javne uprave. Za učinkovito javno upravo je
potrebna njena notranja reorganizacija, strukturne spremembe in novi načini dela,
usposabljanje in izpopolnjevanje znanja. Zato v nalogi obravnavam področje odprave
administrativnih ovir v Sloveniji, predvsem pa sem se osredotočil na področje podjetništva.
Prizadevanja za odpravo administrativnih ovir v Sloveniji sem primerjal tudi s stanjem v tujini,
z Nemčijo in Italijo.
Posebno pozornost sem namenil samostojnim podjetnikom, rezultate in ugotovitve pa je
mogoče razširiti tudi na enostavne družbe z omejeno odgovornostjo, ki jih je mogoče
registrirati na vstopnih točkah VEM. Proučeval sem mnenja podjetnikov in podjetniških
svetovalcev o nekaterih učinkih določenih ukrepov za odpravo administrativnih ovir na
področju podjetništva. V ta namen sem izvedel dve anketi, eno med samostojnimi podjetniki
in drugo med podjetniškimi svetovalci. Ugotovil sem, da so podjetniki in podjetniški svetovalci
mnenja, da so bili administrativni stroški z uvedbo možnosti registracije s.p. preko spletnega
portala e-VEM znižani. Hkrati pa ukrep zaradi katerega lahko podjetnik sam registrira svoj s.p.
ni dosegel nameravanih učinkov, saj se večini vprašanih podjetnikov in podjetniških
svetovalcev ta možnost ne zdi smiselna. Ugotovil sem, da si podjetniki želijo spletno mesto,
kjer bodo lahko preverili, če izpolnjujejo vse pogoje za opravljanje dejavnosti, iz odgovorov
pa je razvidno, da bi bilo potrebno ustanoviti tudi fizična mesta, kjer bi svetovalci
podjetnikom svetovali glede pridobivanja dovoljenj za opravljanje dejavnosti. S tem je
povezana tudi ugotovitev, da si podjetniki želijo, da bi na trgu obstajal ponudnik storitev
preverjanja izpolnjevanja pogojev za opravljanje dejavnosti, ki bi ob koncu preverjanja
zagotovil, da podjetnik izpolnjuje vse pogoje za opravljanje svoje dejavnosti. Podjetniki so za
tako storitev pripravljeni plačati določena sredstva.
Ključne besede: odprava administrativnih ovir, podjetništvo, samostojni podjetnik, enotna
kontaktna točka, registracija s.p. preko portala e-VEM.
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SUMMARY
Administrative burden reduction and enterpreneurs.
Given the impact of public administration on the country economy and the state in general,
Slovenian Government made decision to introduce a program of administrative burden
reduction. The purpose of the program is to reduce the scope of work and implement
rationalization in the area of public administration. Public administration efficiency requires
internal reorganization, structural changes and a new approach to work, training and
continuous building of skills and knowledge. Therefore, my thesis research is concentrated on
the elimination of administrative burden in Slovenia having a primary focus on the area of
entrepreneurship. I have made a comparison among the Slovenian efforts to remove
administrative burden with those made abroad.
Special attention was given to the entrepreneurs. The research results and conclusions could
also be applied to the small companies with limited liability which can be registered at VEM
entrance/contact points. I have considered the opinions of entrepreneurs and their
consultants on the effects of some measures taken to eliminate administrative burden in the
area of entrepreneurship. With this purpose I have designed two questionnaires – one
answered by entrepreneurs and the other one by their consultants. The resulting conclusion
is that both entrepreneurs and their conslutants are of the opinion that administrative costs
covering the possibility to register the company of an entrepreneur through e-VEM portal
have been reduced. However, the measure due to which an independent entrepreneur is
qualified to register his company in this manner has not attained the desired results.
Moreover, the majority of interviewed entrepreneurs and their consultants consider this
possibility as pointless.
I have come to the conclusion that entrepreneurs would like to have a web point at which
they would be able to verify if they comply with all necessary requirements for starting their
business. The anwers of the interviewees also indicate the need for a physical point where
the consultant would give advice to the entrepreneurs as to the obtaining of permits to start
their company business. In this respect there is also a conclusion that the entrepreneurs
would like to have in the market the offer of services including the verification of all
preconditions for starting a business. The entrepreneurs are ready to pay for such services.

Key words: administrative burden reduction, enterpreneurship, enterpreneur

vi

KAZALO
IZJAVA O AVTORSTVU MAGISTRSKEGA DELA ................................................................... iii
POVZETEK ..................................................................................................................... v
SUMMARY...................................................................................................................... vi
KAZALO ........................................................................................................................ vii
1

UVOD ................................................................................................................. 1

2

UKREPI ODPRAVE ADMINISTRATIVNIH OVIR NA PODROČJU PODJETNIŠTVA
IN PRIMERJAVA S TUJINO ................................................................................... 4
2.1 Regulacija in projekt odprave administrativnih ovir na ravni Evropske Unije ................ 4
2.2 Regulacija in projekt odprave administrativnih ovir v Sloveniji ................................... 9
2.3 Predvideni ukrepi na področju podjetništva, njihovi cilji in realizacija .........................17
2.4 Primerjava s tujino................................................................................................21

3

RAZVOJ PODJETNIŠTVA V REPUBLIKI SLOVENIJI ..........................................28
3.1 Mikro mala in srednja podjetja v Sloveniji ...............................................................28
3.2 Podporno okolje za podjetništvo ............................................................................31

4

OCENA UČINKOV IZBRANIH UKREPOV ZA SAMOSTOJNE PODJETNIKE ..........34
4.1 Postopek in pravna podlaga vpisa samostojnega podjetnika v Poslovni register
Slovenije pred poenostavitvijo ..................................................................................34
4.2 Postopek in pravna podlaga vpisa samostojnega podjetnika v Poslovni register
Slovenije po poenostavitvi .......................................................................................38
4.3 Analiza anket, opravljenih med samostojnimi podjetniki in podjetniškimi svetovalci ....40
4.4 Predlogi ukrepov za izboljšanje obstoječega stanja ..................................................60

5

PREVERITEV HIPOTEZ .....................................................................................64

6

PRISPEVEK REZULTATOV RAZISKAVE K ZNANOSTI IN UPORABNOST
REZULTATOV ......................................................................................................66

7

ZAKLJUČEK ......................................................................................................68

vii

LITERATURA IN VIRI .....................................................................................................70
PRILOGE ......................................................................................................................77

viii

KAZALO PONAZORITEV
SEZNAM GRAFOV
Graf 1: Število pridobljenih odgovorov po spolu ...............................................................41
Graf 2: Struktura prejetih odgovorov podjetnikov po starosti ob ustanovitvi s.p. .................42
Graf 3: Struktura prejetih odgovorov podjetnikov po izobrazbi...........................................42
Graf 4: Informiranost podjetnikov o potrebi pridobitve ugotovitvene odločbe Upravne enote
pred pričetkom opravljanja dejavnosti .............................................................................43
Graf 5: Mnenje podjetnikov in svetovalcev o znižanju stroškov s poenostavitvijo .................44
Graf 6: Ugodnost ukinitve pridobitve ugotovitvene odločbe za podjetnike - odgovori
podjetnikov in svetovalcev .............................................................................................45
Graf 7: Zahtevnost postopka registracije s.p., če ga podjetnik opravi sam ..........................47
Graf 8: Smiselnost možnosti, da podjetnik sam registrira svoj s.p. .....................................48
Graf 9: Vedenje podjetnikov o tem, da je na svetovnem spletu mogoče najti vse zahtevane
pogoje za opravljanje dejavnosti .....................................................................................49
Graf 10: Mnenje podjetnikov o tem, ali izpolnjujejo vse pogoje za opravljanje svojih
dejavnosti .....................................................................................................................49
Graf 11: Podatki o tem, na koga se podjetniki obrnejo po informacije ................................50
Graf 12: Mnenje podjetnikov o tem, ali bi, če bi bilo potrebno za opravljanje nove dejavnosti
pridobiti odločbo o izpolnjevanju minimalnih tehničnih pogojev, razširili svojo dejavnost ......51
Graf 13: Podatki o tem, ali so podjetniki na začetku svoje podjetniške poti preverili, kakšni so
pogoji za opravljanje njihovih dejavnosti .........................................................................52
Graf 14: Mnenje podjetnikov o tem, v kolikšni meri je možnost inšpekcijskega nadzora
vplivala na to, da so pred začetkom opravljanja dejavnosti preverili, če za to izpolnjujejo vse
pogoje ..........................................................................................................................53
Graf 15: Obiski tržnih inšpektorjev pri podjetnikih od registracije s.p. ................................54
Graf 16: Želje podjetnikov o tem, da bi na trgu obstajal ponudnik storitev preverjanja
izpolnjevanja pogojev za opravljanje dejavnosti in bi jim ob koncu preverjanja ustrezno
zagotovil, da izpolnjujejo vse pogoje za opravljanje svoje dejavnosti..................................55

ix

Graf 17: Višina zneska, ki so ga podjetniki pripravljeni plačati za storitev preverjanja
izpolnjevanja pogojev ....................................................................................................56
Graf 18: Vedenje podjetnikov o tem, kaj je enotna kontaktna točka in katere storitve naj bi
ponujala .......................................................................................................................57
Graf 19: Vedenje podjetniških svetovalcev o tem, kaj je enotna kontaktna točka in katere
storitve naj bi ponujala ..................................................................................................58
Graf 20: Mnenje podjetnikov, ali bi, v primeru, da bi na novo ustanovili s.p., ta postopek
izpeljali sami, brez pomoči v e-VEM referenta ali kakega drugega svetovalca ......................59
Graf 21: Mnenje podjetniških svetovalcev, ali bi, v primeru, da bi na novo ustanovili s.p., ta
postopek izpeljali sami, brez pomoči v e-VEM referenta ali kakega drugega svetovalca ........60
Graf 22: Razlogi za izbiro točke VEM UE (v %) .................................................................61
Graf 23: Razlogi za izbiro točke VEM OZS (v %) ...............................................................62

SEZNAM PREGLEDNIC
Preglednica 1: Nacionalni cilji in roki za zmanjšanje administrativnih bremen do 2012 .......... 7
Preglednica 2: Smeri delovanja države za spodbujanje razvoja podjetništva .......................17
Preglednica 3: Primerjava samostojnega podjetnika v Sloveniji in na Hrvaškem ..................23
Preglednica 4: Zakonski kriteriji za mikro, mala in srednja podjetja v EU in Sloveniji ............29
Preglednica 5: Število s.p. in zaposlenih delavcev 1 pri s.p. v letih 2003-2010 .....................30
Preglednica 6: Registracije s.p. na daljavo in preko vstopnih točk VEM za leta 2008, 2009 in
2010 ............................................................................................................................47
Preglednica 7: Ugotovitve tržnih inšpektorjev o nepravilnostih v zvezi s pogoji za opravljanje
dejavnosti glede na odgovore podjetnikov .......................................................................54

SEZNAM SLIK
Slika 1: Postopek ocene administrativnih stroškov in administrativnih bremen.....................12
Slika 2: Predstavitvena stran državnega portala za podjetja in podjetnike ...........................14
Slika 3: Povezanost informacijskega sistema e-VEM z ostalimi institucijami .........................15

x

Slika 4: Podjetniška zakonodaja in njene spremembe .......................................................38

KAZALO PRILOG
Priloga 1: Anketni vprašalnik za samostojne podjetnike.....................................................77
Priloga 2: Anketni vprašalnik za podjetniške svetovalce.....................................................84

SEZNAM UPORABLJENIH KRATIC
AJPES
BDP
DDV
DURS
EKT
ELENA
EMMAS
EU
HOK
JAPTI
MJU
OZS
PCMG
PRS
RS
RUJP
SCM
UE
VEM
ZGD
ZIN

Agencija za javnopravne evidence
bruto domači proizvod
davek na dodano vrednost
Davčna uprava Republike Slovenije
enotna kontaktna točka
Elektronicher entgeltnachweis
enotna metodologija za merjenje administrativnih stroškov
Evropska unija
Hrvatska obrtnička komora
Javna agencija za podjetništvo in tuje investicije
Ministrstvo za javno upravo
Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije
Pospeševalni center za malo gospodarstvo
Poslovni register Slovenije
Republika Slovenija
Republiška uprava za javne prihodke
Standard cost model
Upravna enota
vse na enem mestu
Zakon o gospodarskih družbah
Zakon o inšpekcijskem nadzoru

xi

1

UVOD

V magistrskem delu z naslovom »Ukrepi za odpravo administrativnih ovir in podjetniki« sem
obravnaval učinek ukrepov vladnega programa za odpravo administrativnih ovir na področju
podjetništva, pri čemer sem raziskovanje omejil na samostojne podjetnike. Glavni problem, ki
sem ga izpostavil, je učinkovitost ukrepov antibirokratskega programa za samostojne
podjetnike. Omejil se bom na dva ukrepa. Prvi odpravlja obveznost pridobitve ugotovitvene
odločbe o izpolnjevanju minimalnih pogojev za opravljanje dejavnosti pred začetkom
opravljanja dejavnosti. Podjetniki sedaj lažje začnejo opravljati dejavnost, saj več ne
potrebujejo ugotovitvene odločbe Upravne enote, postopek vpisa podjetnika v Poslovni
register Slovenije je tako veliko hitrejši in cenejši, zato podjetnik lahko začne z opravljanjem
dejavnosti, izdajanjem računov in tudi s plačevanjem davkov veliko hitreje kot pred uvedbo
tega ukrepa. Podjetnik pa je sedaj v bolj negotovem položaju glede izpolnjevanja pogojev za
opravljanje dejavnosti kot pa pred uvedbo ukrepa. Drugi obravnavani ukrep je možnost, da
bodoči podjetnik sam opravi vpis dejavnosti v Poslovni register Slovenije. Prej to ni bilo
možno, saj je bil vpis v pristojnosti davčnih uradov. Ker pa je pogoj, da lahko bodoči
podjetnik sam registrira svoj s.p., pridobitev kvalificiranega digitalnega potrdila, je bodočemu
podjetniku dana možnost, da vpis zanj na vstopni točki VEM opravi e-VEM referent (vse na
enem mestu), to je javni uslužbenec, ki je posebej usposobljen za taka opravila.
Problem in predmet raziskovanja sta osnova za postavitev hipotez, ki sem jih v delu preverjal
in dokazoval. V nalogi sem postavil tri hipoteze:
Hipoteza 1: Vzpostavitev samo virtualne enotne kontaktne točke (EKT) ne bo zadostovala
za dejansko uporabo EKT s strani podjetnikov.

Hipoteza 2: Ukrep, da lahko podjetnik sam registrira svoj s.p., ni dosegel pričakovanih
učinkov.

Hipoteza 3: Podjetniki so pripravljeni plačati storitev preverjanja izpolnjevanja pogojev za
opravljanje dejavnosti ob ustrezni zagotovitvi, da za opravljanje svoje dejavnosti izpolnjujejo
vse pogoje.

Vse hipoteze sem skušal dokazati z različnimi metodami. Glavno orodje sta predstavljali
anketi, ki sem ju izvedel med samostojnimi podjetniki in podjetniškimi svetovalci. Ciljno
skupino podjetnikov so predstavljali samostojni podjetniki, vpisani v Poslovni register
Slovenije; ciljno skupino podjetniških svetovalcev pa tisti svetovalci, ki opravljajo podjetniške
svetovalne storitve na območnih obrtno-podjetniških zbornicah, gospodarskih zbornicah in na
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vstopnih točkah VEM, ki preko JAPTI izvajajo celovite podporne storitve za podjetništvo na
lokalnem nivoju. Na dan 31. 12. 2010 je bilo v Poslovni register Slovenije vpisanih 75.175
samostojnih podjetnikov. Anketi sem izvajal hkrati – na elektronske naslove podjetniških
svetovalcev prej omenjenih institucij in vstopnih točk VEM sem poslal vprašalnik za
podjetniške svetovalce in vprašalnik za samostojne podjetnike. Svetovalci so odgovarjali na
vprašalnik za podjetniške svetovalce, vprašalnik za samostojne podjetnike pa so poslali po
svojih bazah elektronskih naslovov samostojnim podjetnikom. Anketna vprašalnika sta tako
dosegla 292 podjetniških svetovalcev in 1284 samostojnih podjetnikov. Vprašalnik za
podjetniške svetovalce je sestavljen iz trinajstih vprašanj, vprašalnik za samostojne
podjetnike pa iz tridesetih. Anketo sem izvajal v decembru 2010 in v januarju 2011.
Prvo hipotezo sem poskušal dokazati z zbiranjem statističnih podatkov iz javno dostopnih baz
in z analizo izvedenih anket, drugo hipotezo pa sem s preučitvijo državnih dokumentov,
analizo dejansko izvedenih ukrepov in njihovih pričakovanih učinkov, analizo statističnih
podatkov Agencije za javnopravne evidence in storitve (AJPES) ter z analizo izvedenih anket.
Tretjo hipotezo pa sem preverjal predvsem z analizo ankete. Pri magistrskem delu sem
uporabil metodo deskripcije pri teoretičnem proučevanju domače in tuje literature, virov,
člankov, publikacij, internetnih prispevkov pri opisu določenega pojava; metodo kompilacije
pri povzemanju ugotovitev različnih avtorjev; metodo analize pri analiziranju obstoječega
stanja na opisanem področju ter statistično metodo, s katero sem s pomočjo tabel in grafov
predstavil učinkovitost opisanega pojava. Dejansko učinkovitost ukrepov sem med
samostojnimi podjetniki in podjetniškimi svetovalci preveril z anketo.
Namen naloge je bil ugotoviti, ali so ukrepi za zmanjšanje administrativnih ovir učinkoviti za
državo in za tiste, katerim so namenjeni (v našem primeru so to samostojni podjetniki) in ali
so učinki ukrepov v skladu z namenom uvedbe. Prav tako sem želel odgovoriti na vprašanje,
ali podjetniki na eni in podjetniški svetovalci na drugi strani enako vidijo učinke uvedenih
ukrepov.
Osnovni cilji magistrske naloge so bili: preučiti ukrepe proti administrativnim oviram,
ugotoviti, kateri ukrepi so bili predvideni, kakšni učinki teh ukrepov so bili predvideni, kateri
ukrepi so se dejansko uveljavili, kakšni so učinki teh ukrepov in ali ukrepi učinkujejo v skladu
s predvidevanji.
V nalogi sem skušal odgovoriti na naslednja vprašanja: Kakšna je razlika med zakonodajo, ki
jo za opravljanje dejavnosti predpisuje EU in kakšna je zakonodaja v Sloveniji? Ali uvajanje
ukrepov za spodbujanje podjetništva v obliki nižjih zahtev glede opravljanja dejavnosti res
deluje tako, kot je bilo načrtovano? Ali sprememba predpisov vpliva na število registracij s.p.?
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Pri pregledu knjižničnega informacijskega sistema Cobiss sem ugotovil, da je bilo na temo
odprave administrativnih ovir na dodiplomskem in podiplomskem študiju že opravljenih nekaj
raziskav, ki so uporabne za splošni del moje naloge. Tako sem zasledil magistrsko delo iz leta
2006 z naslovom Analiza povezave med učinkovitostjo državne uprave in podjetniškim
razvojem: Primer Upravne enote Radovljica; magistrsko delo iz leta 2010 z naslovom
Odpravljanje administrativnih ovir za povečanje konkurenčnosti; nato magistrsko delo iz leta
2011 z naslovom Odprava administrativnih ovir s sistemom e-VEM za gospodarske družbe ter
še nekatere druge. Ministrstvo za javno upravo je objavilo štiri poročila o dogajanju na
področju boljših predpisov, konkretnih raziskav o mnenju podjetnikov o učinkih ukrepov pa
nisem zasledil.
Magistrsko delo je razdeljeno na šest poglavij.
V prvem poglavju sem v uvodnih mislih predstavil temo magistrskega dela in hipoteze, ki sem
jih skušal skozi raziskavo ter analizo podjetniškega okolja potrditi ali zavreči. V tem poglavju
sem predstavil tudi metode dela, cilje raziskave in izhodišča, iz katerih sem izhajal v svojem
magistrskem delu.
V drugem poglavju sem obravnaval ukrepe za odpravo administrativnih ovir na splošno in še
posebej na področju podjetništva. Predstavil sem regulacijo in projekt odprave
administrativnih ovir na ravni EU in na ravni naše države, predvidene ukrepe na področju
podjetništva, nekatere njihove cilje in realizacijo, na koncu poglavja pa sem predmet moje
raziskave primerjal še s tujino.
Tretje poglavje sem namenil oceni učinkov izbranih ukrepov za samostojne podjetnike in
predstavil postopek in pravno podlago vpisa samostojnega podjetnika v Poslovni register
Slovenije pred in po obravnavani poenostavitvi. V tem poglavju sem prav tako analiziral
anketi, opravljeni med podjetniškimi svetovalci in samostojnimi podjetniki, na koncu pa sem
podal nekaj predlogov za izboljšanje obstoječega stanja.
Četrto poglavje sem namenil rezultatom raziskave - opisal sem, ali sem postavljene hipoteze
potrdil ali zavrnil.
Peto poglavje sem namenil prispevkom rezultatov raziskave k znanosti in uporabnosti
rezultatov.
V zadnjem poglavju sem predstavil poglavitne ugotovitve raziskave, pomanjkljivosti moje
raziskave ter nakazal še nekaj možnosti za nadaljnje raziskave.
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2
UKREPI ODPRAVE ADMINISTRATIVNIH OVIR NA
PODROČJU PODJETNIŠTVA IN PRIMERJAVA S TUJINO

2.1

REGULACIJA IN PROJEKT ODPRAVE ADMINISTRATIVNIH OVIR NA
RAVNI EVROPSKE UNIJE

Gospod Gunter Verheugena, ki je bil v tistem času podpredsednik Evropske komisije, je v
času predsedovanja Slovenije Evropski uniji na konferenci o odpravi administrativnih ovir za
mala in srednja podjetja v svojem govoru poudaril, da bodo boljši predpisi eno ključnih gonil
rasti Evropske unije in njene zaposlovalne politike. S takšno strategijo želi Evropska komisija
Evropo pripraviti na prihodnost, krepiti njeno konkurenčnost in večati gospodarsko moč, da
bo lahko nudila svojim državljanom visok življenjski standard, več in boljše zaposlitve ter
ekonomski in socialni sistem v skladu z našimi prednostmi (MJU, 2011). Podobno Klun in
Slabe-Erker menita, da postaja odpravljanje administrativnih bremen prioritetna politična
tema vseh razvitih držav. Če pogledamo iz ekonomskega vidika je za konkurenčnost
gospodarstva odprava administrativnih bremen ključnega pomena, saj omogoča porabo
sredstev za inovacije, izboljša ekonomsko učinkovitost in uspešnost ter utrjuje konkurenčnost
(2009). »Na podlagi raziskav je bilo namreč ugotovljeno, da so za prevelike administrativne
obremenitve gospodarstva krive države članice same, ker pri prenašanju evropske
zakonodaje na nacionalni nivo uvajajo nepotrebne birokratske postopke« (Zatler, 2009, str.
288). Administrativna bremena se pojavljajo tako na ravni zakonodaje članic EU kot na ravni
evropske zakonodaje, in sicer zaradi birokratskega načina pripravljavcev predpisov,
odsotnosti analize učinkov predpisov, zanemarjanja pomena dejanske izvedljivosti predpisov
in težnje po povečanju moči (Virant, 2009b).
Zaradi zgoraj navedenega so se prve težnje za boljše evropske predpise pojavile na
evropskem vrhu decembra 1992 v Edinburghu, saj je Evropska unija želela izboljšati svoje
zakonodajno okolje. Zaradi težavnosti zadane naloge ter zaradi pomanjkanja politične volje so
bili rezultati v naslednjih desetih letih omejeni (Klun, 2010, str. 42). Kasneje se je na podlagi
Lizbonske pogodbe na ravni EU začel izvajati širši projekt odpravljanja administrativnih ovir in
zmanjševanja birokracije. Projekt poteka na več načinov. Preko izvajanja presoje učinkov
(ang. impact assessment) se v postopku sprejemanja novih predpisov preprečuje nastajanje
novih, nepotrebnih administrativnih ovir. V okviru projektov poenostavitve evropske
zakonodaje in zniževanja administrativnih bremen pa potekajo aktivnosti za preveritev in
izčistitev obstoječe zakonodaje. V okviru projekta izvajanja presoje učinkov v postopku
sprejemanja novih predpisov se izvajajo aktivnosti, s katerimi je potrebno poskrbeti, da novi
predpisi ne prinašajo novih, nepotrebnih administrativnih obremenitev. V smernicah, kako
izvajati presojo učinkov predpisov je zapisano, da v primeru, ko je mogoče predvideti, da bi
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lahko novi evropski predpis povzročil večje administrativne stroške, je potrebno izvesti
presojo učinkov, ki vključuje tudi izračun administrativnih stroškov (Evropska komisija, 2009).
Komisija je za dosledno izvajanje sprejetih zavez ustanovila neodvisno telo, ki mu je nadela
ime Impact assessment board. To telo preverja, če dokumenti, ki se nanašajo na presojo
učinkov, vsebujejo vse potrebne elemente in če so ustrezno pripravljeni. Pravila pisanja
predpisov, ki jih je Evropska komisija objavila leta 2003, zahtevajo, naj bodo predpisi jasni,
razumljivi, nedvoumni, v večji meri naj se uporabljajo izrazi, ki se uporabljajo tudi v
pogovornem jeziku, isti pojmi v povezanih zakonih naj bodo enaki, terminologija naj bo
koherentna, izogibati se je potrebno navzkrižnemu napotovanju, napotovanje na druge
predpise naj bo minimalno (Klun, 2009, str. 96).
Smernice Evropske komisije so pomembno orodje za izboljšanje predpisov na ravni EU. Tako
morajo pripravljavci o učinkih, ki jih prinaša nova oziroma spremenjena zakonodaja, pripraviti
celovito analizo. V okviru gospodarstva je posebna pozornost namenjena malim in srednjim
podjetjem. Pripravljavec predpisa mora zaradi programa zniževanja administrativnih bremen
izdelati oceno administrativnih stroškov, saj obstaja bojazen, da v primeru, če pri nastajanju
novih predpisov pozornost ne bi bila usmerjena v administrativne stroške, do konca leta 2012
ne bi imeli neto učinka zniževanja administrativnih bremen (Zatler, 2009). Cilj programa
poenostavitve že sprejete zakonodaje EU, skupaj z odpravo administrativnih ovir in s
programom za zniževanje administrativnih bremen, je preveriti, modernizirati in poenostaviti
evropsko zakonodajno okolje, obenem pa tudi zmanjšati stroške evropskega gospodarstva.
Tekoči program za poenostavitve vsebuje 100 pobud za obdobje do leta 2008, Komisija pa ga
je sprejela leta 2005. Program je bil vsako leto posodobljen z novimi pobudami, postopno pa
je bil razširjen na vsa področja politik. Pomemben del procesa so bili predlogi državljanov,
držav članic in zainteresiranih strani. Komisija je poleg poenostavljanja svojo zakonodajo tudi
kodificirala, osnovni predpis in njegove kasnejše spremembe je združila v eno besedilo, s tem
pa so predpisi postali jasnejši, obseg zakonodaje pa naj bi se zmanjšal za skoraj 10
odstotkov. Namen poenostavljanja je pregledati celotno zakonodajo, ki vpliva na področje
politike ter ugotoviti možnosti za zmanjšanje zakonodajnih obremenitev. »Rezultat
predvidevanj je jasnejša in dostopnejša zakonodaja, ki podjetjem in državljanom prinaša
oprijemljive koristi« (Zatler, 2009, str. 290).
Aktivnosti v okviru programa zniževanja administrativnih bremen so usmerjene predvsem v
razbremenitev gospodarstva. Te aktivnosti zasledujejo cilje Lizbonske strategije in EU jih
izvaja na več področjih. Na eni strani se izvajajo ukrepi za spremembo že obstoječe
zakonodaje, na drugi pa aktivnosti sistematičnega merjenja administrativnih stroškov in
preverjanja zakonodaje v postopku njenega spreminjanja. Evropa izvaja tudi »ad hoc«
ukrepe, na podlagi katerih se izvajajo tako imenovane »fast track« aktivnosti, kar je drugi
izraz za hitre ukrepe tehnične narave, ki prinašajo takojšnje ekonomske učinke. Prvi tak paket
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predlogov je bil s strani Komisije sprejet leta 2007, skupaj z drugim paketom, ki je bil sprejet
v letu 2008, v katerem naj bi Komisiji evropskemu gospodarstvu uspelo prihraniti približno
2,3 milijarde evrov. Slovenija je v družbi še 23 članic EU, ki so na tem področju zelo aktivne,
saj so si vse te države postavile ambiciozne cilje za znižanje administrativnih bremen za
minus 25 odstotkov do leta 2012 (Zatler, 2009).
Leta 1997 je Evropska unija za področje malega gospodarstva sprejela Priporočilo 97/344/EC
o izboljšanju in poenostavitvi pogojev za začetek opravljanja dejavnosti (Commision of the
European Communities, 1997). EU je ugotovila, da nacionalne zakonodaje držav članic
predstavljajo največje ovire za razvoj majhnih podjetij, saj zakonodaja daleč presega obseg
zakonodaje, ki je sprejeta s strani EU. Zapleten in prepočasen proces odločanja in izdaje
dovoljenj za opravljanje dejavnosti pa predstavlja še dodatno breme za večji razmah
podjetništva (Evropska komisija, 2010).
Voditelji vlad držav članic EU so se na vrhu Evropskega sveta v Lizboni marca leta 2000
dogovorili o novem strateškem cilju Evropske unije, in sicer do leta 2010 postati najbolj
konkurenčno, dinamično ter na znanju temelječe gospodarstvo na svetu. Od tedaj je
napovedani cilj in proces izvrševanja tako imenovane lizbonske strategije doživel kar nekaj
modifikacij in prehod v novo fazo. V prizadevanjih za zmanjševanje administrativnih bremen
je bila potrjena zavezanost k nadaljevanju pobude za boljšo pripravo predpisov (- 25 % do
2012) (Evropska komisija, 2010).
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Preglednica 1: Nacionalni cilji in roki za zmanjšanje administrativnih bremen do
leta 2012
Države članice

Faze
Doseženi
cilj (%)

Leto
odločitve

Roki za izvedbo

Pristop za merjenje:
vseobsežen (F),
na področjih (S)

Avstrija
Belgija

25%
25%

2007
2009

2010
2012

F
F

Bolgarija

20%

2009

2012

F

Ciper
Češka

20%
20%

2008
2005

2012
2010

F
F

Danska

25%

2005

2010

F

Estonija
Finska
Francija

-1
25%
25%

2009
2009
2006

2012
2012
2011

S
F
F

Nemčija
Grčija

25%
25%

2006
2007

2011
2012

F
F

Madžarska

25%

2008

2012

F

Irska
Italija

25%
25%

2008
2007

2012
2012

F
F

Latvija

25%

2008

2013

S

Litva
Luksemburg

30%
15%

2009
2009

2011
2012

S
S

Malta

15%

2008

2012

S

Nizozemska
Poljska

25%
25%

2007
2008

2011
2010

F(2)
S

Portugalska

25%

2008

2012

F

Romunija
Slovaška

25%
25%

2008
2007

2012
2012

F
F

Slovenija
Španija
Švedska

25%
30%
25%

2007
2007
2006

2012
2012
2010

S
F
F

Združeno
Kraljestvo

25%

2006

2010

F

Vir: European Commission, annex E (2009, str. 108).
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V preteklosti so se države lotevale odprave administrativnih ovir po segmentih, na primer v
okviru enega ministrstva, dandanes pa se večina držav odloča za celosten pristop, torej na
področju celotnega javnega sektorja (Klun, 2007, str. 139).
Evropska listina o malih podjetjih je bila s strani držav članic potrjena v Fieri, junija 2000. Ta
listina temelji na odprti metodi koordinacije1, v njej pa je definiranih 10 prednostnih področij
aktivnosti držav članic in Komisije za izboljšanje okolja za mala podjetja. Ta področja so:
-

spodbujanje podjetniškega duha z izobraževanjem in usposabljanjem za podjetništvo,
zagotavljanje strokovnega znanja z usposabljanjem in svetovanjem, prilagojenim
potrebam malega gospodarstva,
oblikovanje notranjega trga, ki bo prijazen do majhnih podjetij na področjih, ki so
pomembna za njihov razvoj,
zagotavljanje cenejšega in hitrejšega zagona (možnost registracije preko interneta),
izboljšanje on-line dostopa malih podjetij do storitev in informacij državne uprave,
izboljšanje zakonodaje in regulative,
prilagoditev davčnega sistema potrebam majhnih podjetij in izboljšan dostop do
finančnih virov,
razvijanje močnejšega in učinkovitejšega zastopanja malega gospodarstva na ravni EU
kot tudi na nacionalni ravni,
krepitev tehnoloških sposobnosti majhnih podjetij,
uporaba uspešnih modelov elektronskega poslovanja in razvijanje vrhunskih storitev
podpore malemu gospodarstvu.

V nalogi sem se osredotočil predvsem na področje zagotavljanja strokovnega znanja z
usposabljanjem in svetovanjem, prilagojenim potrebam malega gospodarstva, zagotavljanja
cenejšega in hitrejšega zagona (možnost registracije preko interneta), izboljšanja on-line
dostopa malih podjetij do storitev in informacij državne uprave ter področju izboljšanja
zakonodaje in regulative.
Evropski svet je marca 2007 sprejel program, s katerim naj bi do leta 2012 zmanjšali
administrativna bremena na ravni EU zakonodaje za 25 %. V programu je bilo določeno, naj
si vsaka država določi ukrepe za izvajanje tega programa ter primerljivo ambiciozne
nacionalne cilje (MJU, 2009).
_____________________
1

Odprta metoda koordinacije je posebno poimenovanje postopkov sodelovanja držav članic EU ter
evropskih institucij na tistih področjih, kjer pogodbe o ustanovitvi evropskih skupnosti dajejo zelo malo
ali nič pristojnosti za neposredno delovanje institucij v okviru EU.
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2.2

REGULACIJA IN PROJEKT ODPRAVE ADMINISTRATIVNIH OVIR V
SLOVENIJI

V Sloveniji so bile leta 2001 z ustanovitvijo medresorske Komisije za odpravo administrativnih
ovir podane prve pobude za ureditev tega področja. Naloga Komisije, ki jo je ustanovila Vlada
RS, je bila pospešeno odpravljanje oziroma popravljanje nekaterih ponesrečenih rešitev v
predpisih in praksi, ki povzročajo zapletene in dolgotrajne upravne postopke (Evropska
komisija, 2010). Maja 2001 je Komisija sprejela prvi akcijski načrt za odpravo administrativnih
ovir, bolj znan kot antibirokratski program. Drugi akcijski načrt za odpravo administrativnih
ovir v letu 2004 je bil objavljen istega leta, nato pa so sledili trije programi za odpravo
administrativnih ovir, in sicer decembra 2005 za leto 2006, decembra 2006 za leto 2007 in
konec leta 2007 za leti 2008 in 2009 (Vlada RS, 2010a). Leta 2007 je Vlada RS ustanovila
stalno medresorsko skupino za boljšo pripravo predpisov in odpravo administrativnih ovir.
Maja 2009 pa je bil sprejet Program Vlade RS za odpravo administrativnih ovir in zmanjšanje
administrativnih bremen za 25 % do leta 2012, z Akcijskim načrtom odprave administrativnih
bremen za 25 % na področju delovno-pravne zakonodaje. Rok za realizacijo je bil postavljen
na leto 2010 (MJU, 2009).
Skupaj s prvim akcijskim načrtom je Vlada na predlog Komisije sprejela tudi izhodišča za
pripravo dolgoročnih programov ministrstev za odpravo administrativnih ovir. Ministrstva so
predhodno opravila analizo stanja v ministrstvih, ki je vključevala: analizo vseh zakonskih in
podzakonskih predpisov in internih aktov, razen aktov delovno-pravnega značaja na področju
njihovega dela; analizo pristojnosti ministrstva, organov v sestavi ter agencij in skladov, ki
sodijo v delokrog ministrstva; analizo postopkov, razen delovno-pravnih , ki se vodijo v
ministrstvu, organih in organizacijah v sestavi ter v agencijah in skladih, ki sodijo v njihov
delokrog; analizo zbirk podatkov in evidenc, razen delovno-pravnih, njihovo povezljivost z
drugimi zbirkami oz. evidencami, analizo organizacije dela, t.j. načrtovanje in izvajanje
aktivnosti; medsebojno koordinacijo v ministrstvu ter pretok informacij, analizo javnosti dela
ministrstva, t.j. dostopnost do predpisov, vzorčnih aktov, informacij na spletnih straneh,
obravnavo prijav, pobud posameznikov, njihovo obveščanje o svojih stališčih oziroma ukrepih
ter analizo usposobljenosti zaposlenih za izvajanje nalog, za katere so pristojni (Vlada RS,
2011). Analize so pokazale, da se problemi pojavljajo na področju registracije, začetka
opravljanja dejavnosti gospodarskih družb, na področju posegov v prostor, malega
gospodarstva, delovno-pravne zakonodaje, upravnih postopkov, potrošniških posojil,
dostopnosti do uradnih listov preko interneta in dostopnosti do sodnega registra. Na področju
začetka opravljanja dejavnosti gospodarskih družb je bilo ugotovljeno, da je postopek
registracije gospodarskih subjektov zelo dolgotrajen, da so stroški registracije previsoki, da je
izdajanje odločb o izpolnjevanju pogojev za opravljanje dejavnosti večinoma nepotrebno, še
posebno v primerih, ko ni posebnega zakona, ki bi določal posebne pogoje, ki bi morali biti
izpolnjeni za opravljanje dejavnosti. Raziskave so pokazale tudi, da pridobivanje obrtnega
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dovoljenja za posamezne dejavnosti podaljšuje postopek za začetek opravljanja dejavnosti.
Na področju posegov v prostor so raziskave opozorile na predolgotrajno pripravo gradiva, na
podlagi katerega Vlada RS ugotovi skladnost predlogov občinskih prostorskih planskih aktov z
obveznimi izhodišči državnih prostorskih planskih aktov, prav tako so predolgi in prezapleteni
postopki pridobivanja dovoljenj za posege v prostor, ugotovljeno pa je bilo tudi, da je
pridobivanje podatkov o stavbnih zemljiščih na območju cele države zamudno in vodenje teh
podatkov neenotno. Na področju malega gospodarstva je nejasna opredelitev opravljanja
različnih delov mojstrskega izpita za posamezne kandidate, kot slabost se je pokazala
časovna omejitev za opravljanje gostinske dejavnosti pri sobodajalcih brez registracije,
ugotovljeno pa je bilo tudi, da so informacije za podjetnike razpršene in premalo kvalitetne.
Na področju delovne zakonodaje je bilo ugotovljeno, da so postopki pridobivanja delovnih
dovoljenj dolgotrajni. Veliko pomanjkljivosti je bilo ugotovljenih tudi na področju upravnih
postopkov, zlasti glede dostopa do evidenc drugih državnih organov v postopku reševanja
upravnih vlog, glede dolgotrajnih postopkov pri reševanju vlog za državljanstvo, pri reševanju
prošenj za azil, pri reševanju vlog tujcev, pri podeljevanju pravice opravljanja tehničnih
pregledov, ugotovljeno je bilo, da so postopki mestoma pretirano formalizirani, ugotovljene
so bile formalne ovire za elektronsko upravno poslovanje, togost plačevanja upravnih taks,
nestandardizirane vloge za upravne postopke na upravnih enotah, nestandardizirana
predstavitev posameznih postopkov na upravnih enotah, neusklajene uradne ure območnih
enot upravnih organov, neusklajeno upravno poslovanje po telefonu in elektronskih medijih,
na področju dela s strankami pa je bilo ugotovljeno, da je strankam ponekod dostop do
uprave otežen ter da uprava posluje s strankami na neustrezen način. Pri potrošniških
posojilih so bile ugotovljene pomanjkljivosti na področju administrativnih kriterijev za
dodelitev posojila. Na področju dostopnosti do uradnih listov preko interneta je bilo
ugotovljeno, da ni možnosti prostega dostopa do le teh preko interneta, na področju
dostopnosti do sodnega registra pa je bilo ugotovljeno, da ti podatki niso dostopni (Vlada RS,
2011).
V prve tri programe za odpravo administrativnih ovir za leta 2006, 2007 ter 2008 in 2009 je
bilo vključenih 108 ukrepov. Program za leto 2006 je bil realiziran 92 %, za leto 2007 76,66
%, za leto 2008 pa 48,75 %. Dopolnjen in revidiran program, ki zajema tudi nerealizirane
ukrepe za leto 2008, zajema 41 ukrepov, dobra polovica pa jih je namenjena razbremenitvi
gospodarstva. Ta program, za razliko od aktivnosti na ravni EU, zajema tudi ukrepe,
namenjene državljanom (Zatler, 2009, str. 294).
V poročilu leta 2005 je bilo opisanih 40 ukrepov, ki pa niso bili finančno ovrednoteni, leta
2006 pa je vlada sprejela program konkretnih ukrepov za zmanjšanje administrativnih
bremen, kjer pa so nekatere že finančno ocenili. Tak ukrep je bil na primer letni prihranek
lokalne oblasti za nekatere javne storitve. Leta 2006 je Vlada RS v okviru Ministrstva za javno
upravo ustanovila Sektor za upravne procese in odpravo administrativnih ovir (MJU, 2011).
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Leta 2007 je bilo v Akcijski načrt vključenih 30 ukrepov, zlasti na področju tako imenovanih
življenjskih dogodkov, ki so za državljane in podjetje zelo pomembni in se z njimi srečujejo v
svojem vsakdanu. Takrat še ni bilo podanih ocen, na podlagi katerih bi ocenjevali uspešnost
izvajanja teh ukrepov, zato je bilo potrebno takšen model ocenjevanja še razviti. Razvili so ga
v letu 2007. Ima več prednosti, saj je bil testiran v več državah, omogoča pa tudi primerjalne
analize. Kot sem že omenil, je bila v tem obdobju ustanovljena tudi stalna medresorska
delovna skupina za boljšo pripravo predpisov in odpravo administrativnih ovir (Klun, 2007,
str. 148), vendar se žal v Sloveniji kljub navodilu predlagateljem predpisov, da je potrebno pri
predlogu predpisa ovrednotiti tudi njegov ekonomski učinek na gospodarstvo, to
ovrednotenje ne izvaja. Za takšno stanje je deloma krivo na primer pomanjkanje znanja,
formalizem, na določen predpis se včasih gleda preveč ozko pravno, zato je potrebno javnost
nujno vključevati v oblikovanje predpisov, saj je javnost prva, ki zazna nepotrebno
administrativno breme. Javnost bi torej morala biti resno upoštevana s strani predlagateljev
predpisov, predlagatelji pa bi morali iz vseh pripomb izluščiti tisto, kar je povezano s
kakovostjo regulative. Žal pa te zrelosti v trenutnem okolju v Sloveniji ni mogoče doseči, saj
so spremembe predpisov in predpisi sami pripravljeni čez noč in mnogokrat tudi kopija
predpisov iz tujine ter prehitro implementirani (Klun, 2009, str. 97).
Slovenija mora slediti strategiji za zmanjšanje administrativnih ovir v EU za 25 % do leta
2012, ki jo je Evropska komisija sprejela novembra 2006. Slovenija mora za uresničitev cilja,
ki si ga je postavila EU, velikost stroškov dejansko izmeriti in le na podlagi tako izmerjenih
vrednosti lahko določi ciljno vrednost zmanjševanja teh stroškov. Evropska komisija je za
ovrednotenje teh stroškov priporočila uporabo SCM (Standard cost model), ki so ga razvili na
Nizozemskem (Klun et al., 2008).
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Slika 1: Postopek ocene administrativnih stroškov in administrativnih bremen

model EMMAS

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

čas x

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

+ izdatki + zunanji
stroški

cena posamezne administrativne aktivnosti (P)

populacija

x

x

frekvenca

količina (Q)

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

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

Vir: MJU, 2010, str. 22
Prvi akcijski načrt in večina prizadevanj za odpravo administrativnih ovir še do leta 2005 so
bili usmerjeni predvsem na razbremenitev državljanov, kar predstavlja razliko med projekti na
ravni EU in ostalimi članicami ter Slovenijo (Kosmina, 2011, str. 45). »V tem je naša
primerjalna prednost, ki povečuje popularnost procesa debirokratizacije in omogoča širši
domet političnemu sporočilu« (Virant, 2010, str. 4).
Tako si je Slovenija s prvim akcijskim načrtom zadala, da bo odpravila najbolj obremenjujoče
administrativne ovire na področju registracije, začetka opravljanja dejavnosti, posegov v
prostor, malega gospodarstva, delovne zakonodaje, upravnih postopkov, potrošniških posojil,
dostopnosti uradnih listov preko interneta in na področju dostopnosti do sodnega registra
(Vlada RS, 2001). Od leta 2005 do 2008 so se med drugim zgodile nekatere pomembne
spremembe v smislu odprave administrativnih ovir in s tem zniževanja administrativnih
stroškov za državljane, predvsem za gospodarstvo. »Cutting red tape« oz. odpravljanje
administrativnih bremen postaja v vseh razvitih državah zelo pomembna politična tema, saj
deregulacija pomembno vpliva predvsem na razvoj malih podjetij (Yakovlev, Zhuravskaya,
2007). Maja 2006 je bil posodobljen portal e-uprava, kjer lahko državljani preko spleta
dostopamo do informacij in storitev javne uprave. Vsebine so razdeljene po »življenjskih
dogodkih« in tako lahko najdemo opise storitev in tudi nekatere storitve povezane s točno
določenim upravnim postopkom na enem mestu. Portal zagotavlja storitve širšega obsega, in
sicer nudi storitve za državljane (G2C), pravne osebe (G2B) ter javno upravo (G2G). Portal
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omogoča dostop do aplikacije Elektronske upravne zadeve - EUZ, ki zagotavlja podporo
elektronskim procesom upravljanja z upravnimi obrazci v centralno vodenih registrih.
Aplikacija je na voljo vsem državljanom, opremljenim z digitalnimi certifikati, veljavnimi v
Sloveniji. (Državni portal e-uprava, 2011). Kot primer, na enem mestu so opisane vse
aktivnosti, ki jih moramo opraviti, če hočemo podaljšati vozniško dovoljenje. Poleg te storitve
ponuja portal e-uprava še druge storitve, ki jih je možno opraviti elektronsko. Taka storitev je
tudi registracija vozila, prav tako je mogoče poslati elektronski obrazec za obnovo potapljaške
licence, pa tudi za plačilo letnih pristojbin za uporabo cest, s tem, da se lahko plačilo izvede
elektronsko (Klun, 2007, str. 148). Junija 2005 je bil ustanovljen portal e-VEM, ki
uporabnikom ponuja enostavne in prijazne storitve ob vsakem času. ”Podjetja lahko z
elektronskim poslovanjem z upravo precej poenostavijo svoje delovne procese. Ker bodo
obveznosti do države hitreje in učinkoviteje opravila preko interneta, se bodo sama lahko
osredotočala na bistvo svojega obstoja” (Kovačič et al., 2004, st. 282). Ustvarja se okolje, ki
je za podjetnika spodbudno, omogoča poenostavljanje upravnih postopkov, odpravlja
administrativne ovire in združuje storitve po načelu vse na enem mestu (VEM) (Batagelj et
al., 2008, str 59). Tako se lahko potencialni uporabnik preko tega portala vpiše v Poslovni
register Slovenije (PRS) kot samostojni podjetnik, posreduje podatke davčni upravi, prijavi se
lahko v obvezno zdravstveno zavarovanje pri Zavodu za zdravstveno zavarovanje Slovenije,
prav tako portal omogoča podjetniku, da spreminja podatke v PRS in da se kot samostojni
podjetnik tudi izbriše iz PRS. Za storitve, ki jih ponuja portal e-VEM, je potrebno pri
pristojnem organu pridobiti kvalificirano digitalno potrdilo. Prav tako lahko vse zgoraj opisane
storitve za potencialnega podjetnika opravijo referenti na eni od vstopnih točk VEM. Leta
2007 so portal e-VEM razširili s storitvijo registracije enostavne d.o.o. (Klun, 2007, str 148).
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Slika 2: Predstavitvena stran državnega portala za podjetja in podjetnike

Vir: MJU, 2011
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Slika 3: Povezanost informacijskega sistema e-VEM z ostalimi institucijami

TOČKE VEM
NOTARSKE PISARNE
OKROŽNA SODIŠČA
PODJETJA

DURS

MNZ

RDZ

CRP

DURS

GURS
RPE

AJPES
PRS
EDP

Prijava
davčnih
podatkov
Identifikacija za
namene DDV

AJPES/VRHOVNO SODIŠČE
Vpisi/spremembe/izbrisi
Vpisi/spremembe/izbrisi v SRG
Vpisi/spremembe/izbrisi
/spremembe/izbrisi v PRS
Vpisi

Digitalni certifikati:
SIGEN-CA
SIGOV-CA
Pošta Slovenije-CA
Nlb-CA
MJU-TSA
CREASign

OZS

Pridobitev
obrtnega
dovoljenja
dovoljenja

Dodelitev
davčne
številke

E-NOTAR
MINISTRSTVO ZA JAVNO
UPRAVO

SKB

Z

ZPI

E-VEM

ZZZS

ZZZS

CEH

OZZ

Prijave/spremembe/od
Prijave/spremembe/od
jave v obvezno
socialno zavarovanje

Posredovanje
podatkov za
pokojninsko

ZRSZ

E-TRR

Prijava potrebe
po delavcu

ZRSZ
PD
DD

Copyright (©) 2008 Ministrstvo za javno upravo

Vir: MJU, 2008
V januarju 2006 je bil na Ministrstvu za javno upravo vzpostavljen elektronski naslov
oao.predlogi@gov.si, na katerega lahko institucije, podjetja, podjetniki, posamezniki (skratka
vsakdo) podajo predloge o izboljšanju posameznih predpisov ali postopkov. Od leta 2006 do
oktobra 2008 so na Ministrstvo za javno upravo prejeli več kot 900 predlogov, od teh jih je
kar 90 % prispelo na naslov oao.predlogi@gov.si. Najboljši predlogi za izboljšanje postopkov
ali predpisov so vključeni v program Vlade (Zatler, 2009).
Ministrstvo za javno upravo usklajuje in nadzoruje izvajanje programov za odpravo
administrativnih ovir in vsako leto do 31. 03. pripravi poročilo za Vlado. Vsakokratni programi,
ki jih sprejme le-ta, zavezujejo vsa ministrstva in vsebujejo konkretne sezname ukrepov, ki
jih je potrebno realizirati. Programi se lahko dopolnjujejo, naslednji program pa vsebuje tudi
še nerealizirane ukrepe prejšnjega. V okviru programov je bilo do leta 2008 realiziranih veliko
poenostavitev, ki so pomenile za državljane olajšanje življenja, za podjetja pa znižanje
stroškov poslovanja. Ocenjena vrednost prihrankov za državljane in podjetja je okoli 250
milijonov evrov. Vzpostavljena mreža zunanje strokovne javnosti aktivno sodeluje v procesu
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preprečevanja administrativnih ovir, prav tako pa sodeluje pri pripravi programov in njihovi
realizaciji (Milavec, 2010, str. 69).
Kot že omenjeno, je bil v letu 2009 sprejet Program Vlade RS za odpravo administrativnih
ovir in zmanjšanje administrativnih bremen za 25 % do leta 2012. To je temeljni strateški in
operativni dokument zmanjševanja in odprave administrativnih ovir, predstavlja pa del
prizadevanj za boljšo javno upravo oziroma je del celotnega projekta odprave
administrativnih ovir, hkrati pa gre za nadaljevanje in nadgradnjo načrtnega in
sistematičnega delovanja Vlade (MJU, 2011). Cilj programa je zniževanje administrativnih
bremen za državljane in poslovne subjekte. Program ima dva dela, prvi se nanaša na
sistematično »čiščenje« predpisov s ciljem znižanja za 25 %, drugi del pa vsebuje 41
konkretnih ukrepov za dosego cilja (Zatler, 2009). Leta 2009 je bil uveden tudi projekt
Merjenje administrativnih stroškov in bremen v predpisih Republike Slovenije. K uvedbi tega
projekta je prispevala potreba po razbremenitvi gospodarstva in državljanov z nepotrebnimi
administrativnimi postopki, kar je v trenutkih svetovne finančne in gospodarske krize zelo
pomembno. Država Slovenija bo s takšnim sistematičnim pristopom odprave administrativnih
ovir - hkrati s ciljem razbremenitve gospodarstva in državljanov - povečala učinkovitost
znotraj javne uprave. Aktivnosti so se začele odvijati z namenom določanja (mapiranja)
informacijskih obveznosti in administrativnih aktivnosti, usposabljanja zaposlenih za izvajanje
meritev in pripravo analiz. Prav tako je namen izvajanja aktivnosti odpraviti administrativna
bremena in administrativne stroške v predpisih Republike Slovenije. Z vsem tem pa bo
zagotovljena podatkovna in vsebinska podpora za zbiranje predlogov za poenostavitev
postopkov, za zmanjševanje administrativnih bremen in odpravo administrativnih ovir. V
okviru projekta je Vlada za izmero določila seznam šestinšestdesetih zakonov (MJU, 2011).
V obdobju 2009-2010 so potekale meritve administrativnih bremen s pomočjo enotne
metodologije za merjenje administrativnih stroškov oziroma bremen (EMMAS), povzete po
metodologiji Standard cost model (SCM). Za te meritve so do leta 2010 ključna prednostna
področja: davki, varstvo okolja, pravo družb, delovna pravna zakonodaja, kmetijstvo, finance
in promet. Aktivnosti po izvedenih meritvah bodo potekale podobno kot v drugih državah
članicah in podobno kot na ravni celotne EU. V letih 2010 in 2011 bo izdelano poročilo s
predlogi za spremembo zakonodaje, torej predlogi za razbremenitev državljanov in
gospodarstva; v obdobju 2011 do 2012 pa naj bi dejanska sprememba zakonodaje tudi
potekala. V letu 2012 bo meritev, s katero bo ugotovljen neto učinek projekta, torej kolikšen
prihranek bo zagotovil ta projekt. Za spremljanje izvajanja programa je odgovorno Ministrstvo
za javno upravo, vsako leto pa program dopolni še z novimi ukrepi, s katerimi na sistematičen
način odpravlja ovire, hkrati pa preprečuje nastajanje novih. V zvezi z zmanjševanjem
administrativnih ovir pa v procesu odločanja MJU tesno sodeluje tudi z ostalimi
zainteresiranimi stranmi (Zatler, 2009).
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2.3

PREDVIDENI UKREPI NA PODROČJU PODJETNIŠTVA, NJIHOVI CILJI
IN REALIZACIJA

Zmanjšanje administrativnih ovir je ključno za nadaljnji razvoj podjetništva, zato si je
Slovenija s Programom za odpravo administrativnih ovir med drugim zadala, da odpravi
določene administrativne ovire tudi na področju podjetništva. Podjetništvo in ostale
gospodarske dejavnosti so opredeljeni z delovanjem trga, vendar tudi država z določanjem
institucionalnega okolja usmerja njihovo delovanje. Tako lahko država preko javnih institucij,
ki ne delujejo kakovostno, negativno deluje na delovanje gospodarstva, saj se z
nekakovostnim delom javnih institucij pojavljajo mnoge administrativne ovire. Takšno
delovanje negativno vpliva na konkurenčnost podjetij na evropskem in tujih trgih, prav tako
pa zmanjšuje odzivnost podjetij in omejuje vstop na trg (Klun, 2008, str. 11). Podobno meni
tudi Kampuš Trop, ki je v svojem delu Ustanavljanje in rast podjetij z raziskavo novih malih
podjetij v Sloveniji ugotovila, da so jo »izsledki raziskave privedli do spoznanja, da na
podjetniške učinke pomembno vpliva tudi okolje, v katerem podjetje posluje«. Prav tako je
ugotovila, da je lahko podjetnik s svojo usposobljenostjo, informiranostjo in motiviranostjo
uspešen šele v interakciji z ustreznim podjetniškim okoljem (2003, str. 318).
Preglednica 2: Smeri delovanja države za spodbujanje razvoja podjetništva
ZAGOTAVLJANJA DOBREGA
DELOVANJA TRGOV
- Konkurenčni trg proizvodov in storitev

ZMANJŠEVANJE BREMEN DRŽAVE ZA
MSP

- Deregulacija monopolnih sektorjev

- Zmanjšanje upravnih stroškov in bremen

- Spodbujanje konkurenc
- Učinkovit trg kapitala, zlasti tveganega
kapitala in garancijske sheme

- Poenostavitev obdavčitve podjetja

- Fleksibilni trg dela

- Poenostavitev prenehanja poslovanja

- Večja mobilnost ljudi

- Znižanje stroškov zapiranja podjetij in
stečajev neuspešnih podjetij

- Fleksibilen sistem plačil
- Olajšanje položaja podjetnikov, če podjetje
ne uspe (socialna varnost, podpora za
brezposelnost)

- Možnost enostavnega zaposlovanja in
odpuščanja

Vir: Glas v: Možina et al., 2002, str. 131
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Z empiričnimi poskusi so dokazali pozitiven vpliv kakovostne regulative na makroekonomsko
politiko posameznih držav, prav tako pa je bil viden pozitiven vpliv takšne regulative na
gospodarsko rast, merjeno z BDP na prebivalca (Jalilian et al., 2007). Temeljna sprememba,
ki so jo na Ministrstvu za gospodarstvo v sodelovanju z MJU želeli doseči na tem področju, je
bila povečanje učinkovitosti države, kar naj bi dosegli z višjimi standardi profesionalnosti in
preglednosti delovanja javne uprave, z izboljšanjem kakovosti njenih storitev in s krepitvijo
njene svetovalne vloge. Uvedli so sistem presoje vplivov predpisov z vidika nepotrebnih
administrativnih in regulatornih omejitev konkurence in gospodarske dejavnosti ter ukrepe za
odpravo teh omejitev. Ukrepe so strnili v Programu za odpravo administrativnih ovir (VLADA
RS, 2010b). Ta program se je skozi leta dopolnjeval in spreminjal. Za dosego cilja
poenostavitve zakonodaje je Vlada RS ustanovila Svet za gospodarstvu prijazno upravo, ki je
bil nekakšen "antibirokratski filter", katerega cilj je bil predvsem zmanjševanje
administrativnih ovir pri nastanku in poslovanju podjetij, saj le-te po nepotrebnem zapletajo
postopke in povzročajo podjetjem dodatne stroške. Svet je pri svojem delu oblikoval
predloge, ki vodijo v zmanjševanje administrativnih bremen za podjetja in zagotavljajo večjo
preglednost pogojev poslovanja, pri čemer so najpomembnejše vodilo potrebe slovenskega
gospodarstva. Prednostni ukrepi so: uvedba obvezne predhodne presoje učinkov predpisov,
razvoj metodologije ocenjevanja vplivov na gospodarstvo in izvedba poskusnih projektov,
vzpostavitev standardov uspešnosti in učinkovitosti ter metodologije primerjav med organi
javne uprave; analiza poslovnih procesov uprave kot podlaga za optimizacijo, standardizacijo
in informatizacijo postopkov; izboljšanje usklajevanja oblikovanja in izvajanja razvojne
funkcije države (gospodarstvo, sociala, okolje).
V nadaljevanju opisujem predvidene ukrepe, njihov predvideni učinek in realizacijo. Opis
vsebuje predloge in realizacijo ukrepov, ki so nastali v obdobju od leta 2002 do zadnjih
razpoložljivih podatkov (MJU, 2009).
V Sloveniji smo prvo spremembo v smeri poenostavitve zakonodaje za podjetja in podjetnike
uvedli junija 2001 s spremembo 6. odstavka 4. člena Zakona o gospodarskih družbah (Ur. l.
RS, št. 45/2001), ko je bila odpravljena pristojnost upravnih enot za izdajanje odločb o
izpolnjevanju pogojev za vse dejavnosti, razen za gostinstvo. To pa še ne pomeni, da
podjetnikom ni potrebno izpolnjevati vseh predpisanih pogojev za opravljanje dejavnosti.
Podjetnik mora še vedno izpolnjevati vse pogoje za opravljanje dejavnosti, kar preverjajo
pristojne inšpekcije. Dovoljenja, dokazila, odločbe in licence pa si morajo pridobiti le, kadar je
to predpisano v zakonu, ki ureja opravljanje te dejavnosti.
Uredba o upravljanju in poslovanju (Ur. l. RS, št. 20/2005) je združila več prejšnjih uredb in
postopkov ter uvedla mehanizme državljanu prijazne javne uprave (npr. dolžnost organa, da
pridobi informacije iz uradnih registrov) in odpravila krajevno pristojnost za številne postopke.
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Leta 2006 so v program ukrepov zapisali, da želijo razširiti program VEM na vse gospodarske
subjekte. Cilj tega ukrepa je bila elektronska registracija gospodarskih družb na daljavo in na
vseh vstopnih točkah VEM ter vse druge statusne spremembe in druge storitve za poslovanje
podjetja. Program VEM temelji na Državnem portalu za poslovne subjekte in samostojne
podjetnike. Ukrep je realiziran, saj podjetnik, ki želi registrirati podjetje, lahko to stori po
elektronski poti na več kot 200 vstopnih točkah VEM po Sloveniji. Postopki so brezplačni,
enostavni in trajajo največ 4 dni. Zmanjšanje števila potrebnih obrtnih dovoljenj in
poenostavitev postopka priglasitve obrti podobnih dejavnosti je naslednji realiziran ukrep,
katerega cilj je zmanjšanje števila dejavnosti, za katere je potrebno posebno obrtno
dovoljenje. Zmanjšalo se je število tistih dejavnosti, za katere je potrebno izpolnjevati še
posebne izobrazbene pogoje. Postopki priglasitve obrti so se vključili v projekt VEM. Posebni
izobrazbeni pogoji so po novem določeni le še za tiste dejavnosti, ki so pomembne za zdravje
ljudi in varovanje okolja. Naslednji realiziran ukrep je zaposlovanje tujcev ter sezonsko delo,
ki je s poenostavitvijo zmanjšal administrativne stroške predvsem za delodajalce. Skrajšali so
se postopki za izdajo delovnih dovoljenj in postopki za pridobitev dovoljenja za začasno
prebivanje tujcev. Rok za pridobitev delovnega dovoljenja se je bistveno skrajšal, področje
pridobivanja dovoljenj za začasno prebivanje tujcev pa se je realiziral v okviru projekta VIZA
VEM. Nadalje je realiziran ukrep odprave dvojnega posredovanja podatkov za gospodarske
subjekte, v okviru katerega je bilo odpravljeno dvojno oddajanje dokumentov. Na davčni
napovedi se samo označi, da so bili dokumenti že oddani. Naslednji realiziran ukrep na
področju podjetništva je poenostavitev postopkov za oddajo napovedi za odmero davka od
dohodkov iz dejavnosti. Poenostavitev se kaže v tem, da k davčnemu obračunu akontacije
dohodnine od dohodka, doseženega z opravljanjem dejavnosti, zavezanci popisnih listov niso
več dolžni prilagati. Nadalje je ukinjena obveznost polaganja gotovine na transakcijske račune
zasebnikov. Davčna uprava Republike Slovenije je s pojasnili za izvajanje davčnih predpisov
olajšala vsem podjetnikom razumevanje in izvajanje davčnih predpisov s tem, da zavezanci
lahko preko sistema »VIDA« postavljajo vprašanja. V skladu z navodilom DURS inšpektorji v
praksi sedaj priznavajo amortizacijo za poslovne objekte. Ukrep je bil realiziran s
podzakonskim predpisom. Naslednji ukrep so spremembe v sodnem registru zaradi
spremembe evra. Take spremembe so po novem proste taks. V postopku realizacije je prišlo
do razširitve v smeri celotne odprave obveznosti spreminjanja notranjih aktov. Podjetja ne
izvajajo nikakršnih postopkov za spremembo aktov zaradi spremembe valute. Naslednji ukrep
je odprava obveznosti pridobivanja dovoljenj za opravljanje dejavnosti v stanovanju, saj je v
zakonu opredeljeno, da takšno dovoljenje ni več potrebno. Gospodarstvo potrebuje hiter in
enostaven postopek pridobivanja poslovnih vizumov, zato so s spremembo Zakona o tujcih
vzpostavili enotno evidenco garantnih pisem, ki omogoča enostaven postopek pridobitve
poslovnih vizumov. Velik korak naprej je državna uprava naredila s poenostavitvijo postopkov
javnega naročanja. Postopek prijave na javni razpis je za podjetja enostaven in praviloma
brez stroškov, ker ni potrebno prilagati nikakršnih dokazil, ki se nanašajo na obstoj podjetja,
finančno sposobnost in podobno. V zvezi z naslednjim ukrepom se je vzpostavil enotni
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poslovni register vseh subjektov, ki opravljajo gospodarsko dejavnost. S tem je bila
odpravljena obveznost podjetij, v skladu s katero so morali pridobivati izpiske iz sodnih
registrov, kar je povzročilo finančne in administrativne obremenitve.
V letu 2007 je bil Program posodobljen in dopolnjen, v njem pa so sprejeli, realizirali ali delno
realizirali naslednje opisane ukrepe. Najprej so se lotili problema celovitega pristopa k
evidentiranju in odpravljanju administrativnih ovir pri ustanavljanju in poslovanju podjetij.
JAPTI je v okviru tega ukrepa realizirala javni razpis z namenom izbora vstopnih točk VEM, v
katerem so naloge stalnega spremljanja in identificiranja administrativnih ovir neposredno v
praksi in z uporabniki, zapisane kot sestavina storitev, ki so jih točke VEM dolžne zagotavljati.
V okviru naslednjega ukrepa so bila državnim organom in drugim javnim institucijam
posredovana posebna navodila glede oblikovanja razpisne dokumentacije. Ta mora biti
pripravljena tako, da bo iz nje jasno razvidno, katero dokumentacijo mora priložiti stranka in
katero pridobi organ sam po uradni dolžnosti. Stranka (podjetnik) ne prilaga dokumentacije,
ki je dostopna iz javnih evidenc. Naslednji ukrep je poenostavitev postopkov pri pridobivanju
ustreznih dovoljenj za opravljanje dopolnilnih dejavnosti v turizmu in kmetijstvu. Ta ukrep je
bil v postopku realizacije, saj naj bi bili v novem zakonu ustrezno znižani in poenostavljeni
postopki za pridobitev teh dovoljenj. Prav tako je realiziran ukrep, ki obravnava spremembo
postopka registracije samostojnih podjetnikov tujcev, ki morajo za opravljanje dejavnosti
pridobiti delovno dovoljenje. Zakon se je spremenil tudi glede postopka registracije osebnih
gospodarskih družb in vpisa v Poslovni register s.p. Tujec mora najprej pri Zavodu RS za
zaposlovanje pridobiti osebno delovno dovoljenje za samozaposlitev. Naslednji ukrep je
povezan z ukinitvijo delovne knjižice in vzpostavitvijo registra zaposlitev. Klasična delovna
knjižica je bila ukinjena s 01. 01. 2009, ustanovljena pa je bila posebna delovna skupina za
pripravo in izvedbo projekta »Elektronska delovna knjižica«. V zvezi z ukrepom glede
vzpostavitve sodnega registra kot javne knjige je mogoče na spletnem portalu AJPES
brezplačno dostopati do vseh podatkov o registraciji podjetij. Davčni organ ob vzpostavitvi
novega davčnega informacijskega sistema, ko razkriva podatke, ki so davčna tajnost, na
podlagi soglasja te razkriva tako, da podatke posreduje kot pisni odgovor na pisno zahtevo za
razkritje zahtevanih podatkov. Gre za možnost dostopa izvajalcev plačilnega prometa do
podatkov in evidenc DURS. Potrebno je poudariti, da gre tu za odpravo obvezne priloge
potrdila DURS o plačanih davkih in prispevkih ob odprtju TRR za s.p. Ukrep za poenostavitev
postopkov za znižanje zavarovalnih osnov je bil leta 2007 še v postopku realizacije.
Podjetnikom, ki zaidejo v finančne težave zaradi slabih poslovnih izidov ali bolezni, naj bi bilo
zagotovljeno na preprost način znižati zavarovalno osnovo, ki mu je bila na podlagi
predhodnih davčnih podatkov določena z odločbo. Takrat je bil pripravljen akt, ki
poenostavlja znižanja zavarovalne osnove. Za namen realizacije ukrepa zmanjšanja
obveznosti za podjetja na področju zbiranja statističnih podatkov je bila ustanovljena širša
medresorska delovna skupina, ki je pripravila akcijski načrt zmanjšanja obveznosti za
podjetnike za leto 2008 in 2009. Z naslednjim ukrepom so razbremenili male delodajalce na
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področju predpisov, ki urejajo varstvo osebnih podatkov. Zakon je podjetnikom in obrtnikom
nalagal prevelike administrativne obremenitve, saj ni upošteval nikakršnih izjem za mala
podjetja in obrtnike, za katere bi lahko glede na dejavnost logično sklepali, da ne sodijo v
tisto skupino subjektov, kjer bi bila pomembno ogrožena varnost osebnih podatkov. Tako
gospodarskim subjektom, ki imajo manj kot 50 zaposlenih, ni več treba izpolnjevati
obveznosti, ki se nanašajo na izdelavo notranjega akta (pravilnika), kataloga zbirk osebnih
podatkov in prijavljanja opisa zbirk osebnih podatkov v Register zbirk osebnih podatkov
(Vlada RS, 2007).
V Program za odpravo administrativnih ovir za leto 2008 je bil vključen in realiziran le en
ukrep s področja podjetništva in še ta delno. Gre za ukrep poenostavitve postopkov pri
upokojevanju samostojnih podjetnikov posameznikov. Tudi v letu 2009 je bil ta ukrep še
vedno v isti fazi. Naslednji ukrep, ki je bil delno izveden, je racionalizacija vodenja evidenc na
področju dela pri manjših delodajalcih. Pri delodajalcih, ki se v skladu s predpisi štejejo za
manjše, za evidenco štejejo tudi podatki, zbrani za posameznega delavca v fizičnih ali
elektronskih dokumentih, če so dosegljivi in primerni za izdelavo poročil v skladu z veljavnimi
predpisi s področja davkov, statističnih raziskovanj in obveznih socialnih zavarovanj ter je na
njihovi podlagi mogoče opraviti nadzor nad zakonitostjo poslovanja delodajalca. Predlog
odprave administrativnih ovir je bil tudi izjema glede usposabljanja za prvo pomoč za s.p., ki
so samozaposleni oziroma za manjše delodajalce. Tega ukrepa po mnenju pristojnega
ministra ni mogoče realizirati. Pri naslednjem ukrepu naj bi bilo potrebno odpraviti krajevno
pristojnost vodenja matične evidence zavarovancev iz pokojninskega in invalidskega
zavarovanja ter spremeniti obveznosti določanja registrske številke zavezanca za vlaganje
prijav v zavarovanje. Ukrep je bil delno realiziran. Naslednji delno realiziran ukrep je
poenostavitev sistema plačevanja davkov in drugih obveznih dajatev. Odprave fizične
prisotnosti pri odprtju transakcijskega računa po mnenju pristojnega ministra ni mogoče
realizirati. Gospodarskim subjektom (s.p. in d.o.o.), ki se registrirajo na točkah VEM, naj bi se
omogočilo odprtje transakcijskega računa neposredno na točki VEM. V letu 2008 začeta
odprava ovir pri odprtju transakcijskega računa ter uvedba elektronske vloge pridobitve
potrdila o plačanih davkih, je bila realizirana v letu 2009.

2.4

PRIMERJAVA S TUJINO

Na Hrvaškem so glede odprave administrativnih ovir še precej na začetku, saj na najvišji
politični ravni še niso sprejeli nobenega dokumenta na to temo. Glede na to, da Hrvaška ni
članica EU in je k odpravi administrativnih ovir ne zavezuje Program EU za odpravo
administrativnih ovir in zaveze članic, ki izhajajo iz Lizbonske strategije, Hrvaška še ne
pripravlja resnega programa. Hrvaška obrtna zbornica (HOK) je v letu 2008 naredila prvi
korak s tem, da je Vladi RH predložila 30 ukrepov za izhod iz krize. Med temi jih je velika
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večina namenjena ravno razbremenitvi gospodarstva in obrti. Obrt in podjetništvo na
Hrvaškem predstavljata večino gospodarstva in sta motor razvoja. Na področju samostojnega
podjetništva so vzpostavili portal HITRO.HR, kjer lahko bodoči in že delujoči podjetniki
dostopajo do podatkov, ki so potrebni za vpis v poslovni register. Gre za portal, ki je podoben
našemu e-VEM portalu, vendar na Hrvaškem podjetniki še ne morejo sami registrirati svoje
obrti. Prijava se tako vrši na pristojnem krajevnem uradu, kjer bo sedež podjetja. To pomeni,
da še ni odpravljena krajevna pristojnost, tako kot je to urejeno v Sloveniji. Preglednica št. 3
kaže primerjavo med slovenskim samostojnim podjetnikom in hrvaškim ekvivalentom, ki pa v
Sloveniji bolj ustreza obrtni dejavnosti.
Za poenostavitev in pospešitev aktivnosti z odpiranjem podjetja je Hrvaška ustanovila vladni
servis z imenom: www.HITRO.HR, ki ima 20 pisarn po vsej državi. Za izpeljavo postopka je z
uporabo njihovih storitev potrebnih približno 10 dni (HITRO.HR, 2010).
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Preglednica 3: Primerjava samostojnega podjetnika v Sloveniji in na Hrvaškem
Slovenija

Hrvaška

Osnovni kapital

Brez

Brez

Stroški ustanovitve

Brezplačno

cca 1000 HRK (cca 153 €)

Čas ustanovitve

Max. 3 delovne dni

Max. 15 dni

Mesto registracije

AJPES, vstopna točka VEM, preko Pristojni urad državne uprave
portala e-VEM

Odgovornost

Z vsem svojim premoženjem

Z vsem svojim premoženjem

Knjigovodstvo

Enostavno ali dvostavno

Enostavno

Članstvo v zbornici

Obvezno članstvo v Obrtnopodjetniški zbornici
(če opravlja obrtno ali obrti
podobno dejavnost)

Obvezno članstvo v hrvaški
obrtni zbornici

Dejavnosti

Neomejeno – potrebno
spoštovati pogoje za opravljanje
delavnosti

Neomejeno – potrebno
spoštovati pogoje za
opravljanje delavnosti

Davčne stopnje

16%, 27%, 41% - glede na davčno 15%, 25%, 35%, 45% - odvisno
osnovo
od višine dohodka

Plačilo DDV

Na izdane račune

Na izdane račune

Vir: ICE, 2011
Tako v Sloveniji kot tudi na Hrvaškem se srečujemo s podobnimi problemi. Po besedah
predsednika HOK, gospoda Topića, je največji problem Hrvaške v krizi siva ekonomija, ki
znaša kar 35 % BDP (v Sloveniji 27,5 %), kot problem pa je izpostavil tudi financiranje
podjetništva in obrti, ki je nezadostno. Prav tako bi bilo po njegovih besedah potrebno uvesti
davčne olajšave za novonastala podjetja, saj država v prvih letih poslovanja nima veliko od
teh podjetnikov, njim samim pa bi zelo olajšalo poslovanje in začetek podjetniške poti (Portal
Ja TRGOVAC, 2010). To bi bilo potrebno storiti tudi v Sloveniji, saj je edina spodbuda za nove
podjetnike (na ravni celotne države) subvencija za samozaposlovanje brezposelnih. Za
državna sredstva lahko kandidirajo podjetja z zaprto finančno konstrukcijo, kar pa od
podjetnika zahteva pozitivno poslovanje. Do tega pa je malemu podjetniku v teh kriznih časih
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brez vzpodbude države zelo težko priti. Tako na Hrvaškem kot v Sloveniji obstaja problem
tudi na področju kreditiranja malih podjetnikov, saj po besedah predsednika HOK banke na
Hrvaškem skoraj ne dajo priložnosti najemanja kredita malim podjetnikom. V Sloveniji ni
zgodba prav nič drugačna.
Tudi Nemčija se je lotila odprave administrativnih ovir zaradi podobnih razlogov kot ostale
evropske države. Glavna razloga sta bila nepotrebna birokracija in prekomerna regulacija, ki
dušita predvsem tamkajšnje malo gospodarstvo. Nemci so se lotili odprave administrativnih
ovir na njim lasten sistematičen način. Najprej so pregledali vso pomembnejšo zakonodajo, jo
analizirali in nato obdelali podatke. Tako so dobili sliko, kateri zakoni in predpisi so
nepotrebni, katere pa je potrebno spremeniti in prilagoditi trenutnim razmeram. Postavili so si
časovno najbolj ambiciozen načrt v Evropi, saj so si za odpravo administrativnih ovir in
zmanjševanje administrativnih bremen za 25 % postavili rok do konca letošnjega leta. Naj
spomnim, da so smernice EU za takšno znižanje administrativnih bremen do konca leta 2012.
Nemčija želi s temi ukrepi predvsem ustvariti nove svoboščine za investicije, inovacije in
zaposlitve, zato so si postavili zelo ambiciozne cilje za odpravo birokracije (JAPTI, 2011a). V
analizi zakonodaje so ugotovili, da se v administrativnih postopkih duši predvsem malo
gospodarstvo, ki pa je motor celotnega razvoja v EU, nič drugače pa ni v Nemčiji, zato so v
žarišče Programa za odpravo administrativnih postopkov postavili ravno mala in srednja
podjetja. Da bi lahko ta program uresničili, so v Nemčiji že leta 2006 sprejeli prvi Zakon za
razbremenitev malih in srednjih podjetij (MEG I), ki je vseboval 16 ukrepov, s katerimi naj bi
razbremenili malo gospodarstvo. Teh 16 ukrepov je orientiranih predvsem v obveznosti za
statistično poročanje in knjigovodstvo. Ocenjujejo, da so s tem zakonom prihranili okoli 970
milijonov €. Temu je sredi leta 2009 sledil drugi zakon (MEG II), ki je vseboval 19 ukrepov. V
teh 19 ukrepov je bilo vključenih več področij: poročanje za statistiko, knjigovodstvo malih in
srednjih podjetij, podjetništvo, cenovna politika … Ocenjujejo, da so s tem zakonom
privarčevali okoli 200 milijonov €. Nato je leta 2009 sledil še tretji zakon (MEG III), ki pa se
še izvaja in zato še niso mogli izmeriti učinkov. Ta zakon vsebuje sveženj olajšav za mala in
srednja podjetja, kot tudi za celotno področje podjetništva (BMWi, 2011).
V Nemčiji so vzpostavili spletni portal ELENA, katerega namen je olajšati obvezno poročanje
podjetij za statistiko. Tako so razbremenili podjetja, ki morajo obvezno poročati oblastem,
ocenjujejo pa, da so s tem prihranili okoli 85,6 milijonov € (ELEKTRONISCHER
ENTGELTNACHWEIS, 2011).
Tudi avstrijska vlada si je tako kot slovenska zadala, da bo svojim podjetjem do leta 2012
zmanjšala administrativne stroške za 25 %. Te ovire naj bi bile odpravljene v dveh fazah.
Prva faza je ta, da naj bi tiste ovire, katerih razlog je nacionalna zakonodaja, odpravili do
konca prejšnjega leta, tiste ovire, ki pa imajo izvor v zakonodaji EU, pa do konca leta 2012. V
Avstriji so uvedli reformo javne uprave v okviru zmanjšanja administrativnih obremenitev. S
to reformo bodo državljanom zagotovili prijazno javno upravo, s tem pa se javna uprava vse
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bolj razvija in lahko državljanom zagotavlja kvalitetne in hitre storitve (SCM NETWORK,
2011a). Reforma je bila uvedena s ciljem razdelitve odgovornosti med regionalne in lokalne
oblasti. Skupina strokovnjakov je pripravila predloge za konkretne ukrepe s ciljem sprejeti
zavezujoč načrt porabe iz proračuna za leto 2009. Cilj načrta je podpora discipline v porabi in
trajnostna proračunska politika ter povečanje varnosti načrtovanja. Ministrstva si naloge
načrtujejo tako, da se neporabljena sredstva ne vračajo v integralni proračun, ampak bi se
morala porabiti skladno s prednostnimi nalogami. To naj bi bila stimulacija, da bi ministrstva
bolj učinkovito porabljala svoja sredstva. Avstrija ni najbolj ugodna država za poslovanje,
zato si z uvedbo ukrepov za znižanje administrativnih ovir prizadeva znižati stroške za
podjetja in povečati produktivnost. Marca 2008 je v ta namen sprejela 133 ukrepov (JAPTI,
2011b). Avstrijska vlada je sprejela številne zakonodajne ukrepe, s katerimi želi izboljšati
poslovanje malih in srednjih podjetij. Posledica vseh že sprejetih ukrepov je povečanje deleža
ustanavljanja lastnih podjetij v Avstriji. Podporo nezaposlenim v Avstriji nudi tudi Zavod za
zaposlovanje, ki spodbuja brezposelne k samozaposlitvi. Pomoč jim namenjajo v obliki
svetovanja, mini kreditov za podjetja, ki imajo do 50 zaposlenih, veliko svetovanja pa je
namenjenega ženskemu podjetništvu. Leta 2007 je bilo 42 % sredstev za svetovanje
dodeljenih ženskam (SCM NETWORK, 2011b).
Elektronski portal poslovnih storitev so poimenovali »Unternehmensservisportal USP«.
Avstrija ga je vzpostavila januarja 2010, da lahko podjetja preko njega dostopajo do
podatkov javne uprave. Preko tega portala je mogoče pridobiti različne informacije in opraviti
različne transakcije. Na ta način opravijo podjetja obveznost obveščanja in zmanjšujejo
administrativne obremenitve. S prijavo lahko podjetja hitreje in učinkoviteje opravljajo
transakcije z vlado, pridobivajo boljše informacije, izognejo pa se lahko tudi podvajanju
poročanja podatkov. Predviden prihranek vzpostavitve portala naj bi znašal okoli 300
milijonov € letno, nadgradnja pa poteka v več fazah in se bo odvijala od leta 2010 do 2012.
Tako kot v večini drugih evropskih držav so bile tudi v Avstriji opravljene raziskave s pomočjo
SCM metode, pri kateri je bilo zajetih 561 pravnih predpisov, ki vsebujejo 5687 informacijskih
obveznosti. Obveznost poročanja znaša glede na meritve v EU 2,8 % BDP, v Avstriji pa 1,6 %
BDP. Največ stroškov povzročajo predpisi s področja gospodarstva, dela, financ in pravosodja
(SCM NETWORK, 2011c).
V Italiji je bil poslovni register v elektronski obliki vzpostavljen leta 1993. Do takrat so
območne gospodarske zbornice in združenje InfoCamere vodili vzporedni register podjetij, ki
je vključeval družbe in druge subjekte, leta 1993 pa se je ta register združil z registrom družb
pri sodiščih in nastal je enotni poslovni register v informatizirani obliki. Od takrat naprej je
upravljanje z registrom v pristojnosti območnih gospodarskih zbornic in združenja InfoCamere
kot krovne družbe. Italija je za potrebe registracije podjetij vzpostavila spletni portal, ki
uporabnikom omogoča dostop do dokumentov, ki so bili v poslovni register posredovani
elektronsko, spremljajo lahko statuse registracijskega postopka, posredujejo lahko vloge za
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izvedbo postopkov, prav tako lahko posredujejo zahtevo za rezervacijo številke DDV,
uporabniki pa imajo tudi možnost, da poizvedujejo po podjetju ali odgovornih osebah (Berčič,
2007).
Na Norveškem so leta 1995 vzpostavili centralno voden register pravnih oseb, kar je povezalo
do tedaj samostojne in ločene registre, hkrati pa so uvedli samo eno identifikacijsko oznako
poslovnega subjekta. Pravna oseba se vpiše v poslovni register in takoj pridobi pravno
subjektiviteto, informacija o tem poslovnem subjektu pa je objavljena na internetu v realnem
času. S tem, ko so uvedli centralno voden register, jim je uspelo odpraviti obveznost
poročanja in posredovanja podatkov različnim registrom in državnim registrom. Z uvedbo
centralnega registra se je povečala učinkovitost javnega sektorja, izboljšala se je kvaliteta
podatkov in informacij v registrih, saj je bila od tedaj naprej izmenjava podatkov in informacij
med posameznimi registri in institucijami ustrezno koordinirana (Berčič, 2007).
Francija je v letih 2000 do 2003 popolnoma avtomatizirala postopke registracije poslovnih
subjektov. Postopek registracije se tako zdaj zaključi v štiriindvajsetih urah. Pred tem so v
Franciji razvojne aktivnosti na področju registra in registracije podjetij usmerili predvsem na
širitev elektronskega načina registracije. Prav tako so velik napor vložili v zagotavljanje
varnosti poslovanja z uporabo elektronskega podpisa in v širitev elektronske izmenjave
podatkov med posameznimi državnimi organi in institucijami (Berčič, 2007).
Rusija je med letoma 2001 in 2004 sprejela celo vrsto zakonov, s katerimi je močno
poenostavila postopke in zmanjšala administrativna bremena na področju registracije
podjetij. Po novih zakonih je potrebno za registracijo podjetja obiskati le eno vladno agencijo
(one-stop-shop), kjer je mogoče na enem mestu opraviti vse potrebne postopke. Prej se je
bilo potrebno za registracijo podjetja prijaviti na različnih institucijah, ki jih je bilo potrebno
tudi fizično obiskati in ker so bile na različnih lokacijah, je to bodočemu podjetniku vzelo
veliko dragocenega časa. Po novem pa je mogoče podjetje registrirati na enem mestu, pri
lokalnem davčnem uradu (Yakovlev in Zhurskaya, 2007).
Na Češkem je bil leta 1991 vzpostavljen poslovni register, ki je spadal pod Ministrstvo za
pravosodje in je bil voden na sedmih lokalnih sodiščih v državi. Tehnične posodobitve v ta
register so vnesli med letoma 1992 in 1994. Ta register v času implementacije tehničnih
posodobitev ni bil prenovljen, vse dokler niso leta 1995 prenovili tehnično opremljenost
sodišč. Kasneje so se z objavo poslovnega registra na internetu začele odvijati večje
spremembe tudi v organizacijskem smislu. Evropska direktiva 2003/58/EU obvezuje vse
članice EU, da dokumente, navedene v drugem členu, shranjujejo najpozneje od 1. januarja
2007 v elektronski obliki in tako uporabnikom omogočijo neposredno elektronsko registracijo.
Tako je od leta 2007 tudi na Češkem možno izbirati med elektronskim in klasičnim načinom
postopka registracije poslovnih subjektov (Berčič, 2007).
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Evropska direktiva 2006/123/ES je vse članice EU zavezala, da morajo vzpostaviti enotno
kontaktno točko (EKT), že leta 1997 pa je EU za področje malega gospodarstva sprejela
Priporočilo 97/344/EC o izboljšanju in poenostavitvi pogojev za začetek opravljanja dejavnosti
(Commision of the European Communities, 1997). 26. 02. 2010 je bilo izdano Poročilo
Generalnega sekretariata Sveta Evrope, kjer je opisano stanje implementacije zgoraj
omenjene direktive v državah članicah do februarja 2010. Poročilo navaja, da morata Grčija
in Slovenija dokončati pregled nacionalne zakonodaje, saj je to pogoj za izvedbo potrebnih
zakonskih sprememb. Poročilo nadalje navaja, da je večina članic sprejela nacionalni zakon o
implementaciji storitev iz Direktive, Nemčija in Francija pa sta za implementacijo storitev
sprejeli več posameznih zakonskih aktov. Slovenski nacionalni zakon za implementacijo
storitev iz Direktive se imenuje Zakon o storitvah na notranjem trgu (Ur. l. RS, št. 21/2010).
Do takrat je 21 držav članic vzpostavilo EKT, med temi pa ni Romunije, Poljske, Grčije,
Slovaške, Italije in Slovenije. Da bi države vzpostavile EKT so oblikovale seznam overitev epodpisov (»trusted lists«). Takšen seznam je oblikovala tudi Slovenija (MJU, 2011).
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3

RAZVOJ PODJETNIŠTVA V REPUBLIKI SLOVENIJI

3.1

MIKRO MALA IN SREDNJA PODJETJA V SLOVENIJI

Gonilo evropskega gospodarstva so mikro, mala in srednja podjetja. V EU ustvarjajo
inovativnost in podjetniški duh, so pomemben vir zaposlitve ter so ključna za pospeševanje
zaposlovanja in konkurenčnosti (European Comission, 2006a).
Pred osamosvojitvijo so v Sloveniji gonilo gospodarstva predstavljala velika podjetja. Že ob
koncu osemdesetih let pa se je v strukturi slovenskega gospodarstva začel večati pomen
malih in srednjih podjetij (MSP). V prid MSP se je struktura podjetij v Sloveniji začela
spreminjati z Zakonom o podjetjih (ZPod, Ur. list SFRJ, št. 77/1988) in razpadom velikih
državnih podjetij po letu 1990. Po osamosvojitvi se je Slovenija lotila reform poslovnega
sektorja, ki so bile podprte z ukrepi ekonomske politike in s spremembo zakonodaje. Reforme
so bile usmerjene v preoblikovanje organizacij združenega dela v gospodarske družbe, v
spodbujanje razvoja zasebnega sektorja in v izgradnjo tržnega poslovnega okolja. S tem se
pri nas začne novo obdobje v razvoju MSP, saj njihova vloga postaja vedno bolj pomembna z
vidika krepitve konkurenčnega okolja, zagotavljanja novih delovnih mest, prav tako pa tudi z
vidika ustvarjanja velikega deleža dodane vrednosti ter inovativnosti in razvoja. V
devetdesetih letih je velikostna struktura podjetij v slovenskem gospodarstvu postala
primerljiva s strukturo ostalih razvitih gospodarstev (Žakelj, 2004, str. 31). Tako je v Sloveniji
nov sistem tržnega gospodarstva po vzoru vseh ostalih razvitih gospodarstev začel spodbujati
razvoj malih in srednjih podjetij. Po zasnovi in strukturi so MSP zelo fleksibilna, so konstanten
vir inovacij in idej in zato predstavljajo enega glavnih generatorjev novih delovnih mest
Antončič et al., 2002, str 38-40).
Podjetja, ki zaposlujejo manj ljudi od predpisanega števila zaposlenih, so definirana kot MSP.
To število pa se po posameznih nacionalnih statističnih sistemih razlikuje. V Evropi je
najpogosteje postavljena zgornja meja 250 ljudi, na primer v ZDA pa je ta meja postavljena
na 500. Kriteriji za določanje velikosti podjetja pa so poleg števila zaposlenih najpogosteje še
vrednost aktive, letni prihodek od prodaje in bilančna vsota (Žakelj, 2004, str. 12). V Sloveniji
za opredelitev MSP uporabljamo dve definiciji. Prva je definicija EU, druga pa je slovenska
definicija. Slovenska definicija je opredeljena v ZGD, EU definicija pa velja od 1. 1. 2005 in
določa, da med MSP spadajo vsa tista podjetja, ki imajo do 250 zaposlenih, njihova vrednost
aktive ne presega 43 milijonov evrov, njihovi čisti prihodki od prodaje pa ne presegajo 50
milijonov evrov. Vsa ostala podjetja, ki izpolnjujejo samo enega od teh kriterijev oziroma, ki
presegajo omenjene omejitve, se štejejo za velika podjetja (European Comission, 2006, str.
14). Definicija, ki je bila leta 2009 opredeljena z ZGD, se razlikuje od definicije EU v dveh
kriterijih, in sicer v znesku vrednosti aktive in v znesku čistih prihodkov od prodaje. Ta dva
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kriterija sta razlog, da veliko podjetij, ki pri nas veljajo za velika po definiciji EU, sodi v
skupino MSP. Preglednica 4 kaže podobnosti in razlike obeh definicij.
Preglednica 4: Zakonski kriteriji za mikro, mala in srednja podjetja v EU in
Sloveniji
Vrsta podjetja
po velikosti

Mikro podjetje
Majhno podjetje
Srednje podjetje

Povprečno število
zaposlenih
EU
SLO

Čisti prihodki od
prodaje v EUR
EU
SLO

Vrednost aktive v
EUR
EU
SLO

manjše od
10
manjše od
50

manjše od
10
manjše od
50

manj od
2 mio
manj od
10 mio

manj od
2 mio
manj od
8,8 mio

manj od
2 mio
manj od
10 mio

manj od
2 mio
manj od
4,5 mio

manjše od
250

manjše od
250

manj od
50 mio

manjše od
35 mio

manj od
43 mio

manj od
17 mio

Vir: European Comission, 2006 in ZGD
Velika večina podjetij v Sloveniji in v EU spada med MSP, kar pomeni, da je celotno evropsko
gospodarstvo močno odvisno od njih in od vlaganj v razvoj in inovacije. Zato je podjetništvo
potrebno spodbujati v čim večji meri in mu omogočiti preprost dostop do finančnih spodbud
in ostalih virov financiranja.
Svetovna banka vsako leto na podlagi lastne metodologije objavi rezultate raziskav o
razvitosti podjetništva in primernosti poslovnega okolja. Raziskava se imenuje Doing business
in glede na izsledke te raziskave se je Slovenija v letu 2010 uvrstila na 53. mesto. V raziskavo
je bilo vključenih 183 držav. Naš položaj se je glede na leto 2009 izboljšal za 5 mest, to pa
predvsem zaradi kazalca, ki meri hitrost in birokracijo pri ustanavljanju novih podjetij. Za tak
napredek so zaslužni predvsem portal e-VEM in vstopne točke VEM, s katerimi so bila
poenostavljena birokratska opravila pri ustanavljanju podjetij.
Dostop do tveganega kapitala in neformalnega kapitala, dveh alternativnih virov financiranja,
je v Sloveniji otežen in je slabši kot v večini držav EU. Ta kazalnik, ki prikazuje razpoložljivost
informacij in finančnih sredstev za obstoj in financiranje podjetij, je pri nas zelo slab in nas
uvršča v drugo polovico na lestvici. Še večji problem pa predstavlja delovno-pravna
zakonodaja. Indikatorja, ki v sklopu zaposlovanja merita rigidnost zaposlovanja v Sloveniji,
sta togost zaposlovanja in strošek presežnih delavcev. Slovenija je po obeh indikatorjih
uvrščena na konec lestvice, še več, najslabše od vseh novih članic EU. Pri merjenju kazalnika
rigidnosti zaposlovanja smo v letu 2010 kljub splošnemu napredovanju nazadovali za 3 mesta
(Doing business, 2010).

29

Preglednica 5: Število s.p. in zaposlenih delavcev 1 pri s.p v letih 2003-2010
Leto

Število s.p.

2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010

53.396
59.770
62.675
64.297
67.117
70.903
73.892
75.157

št. zaposlenih
delavcev pri s.p.
59.218
58.908
59.164
58.920
61.548
63.371
58.642
51.199

Vir: AJPES, 2011
Kot je razvidno iz preglednice številka 5, se je število s.p. od leta 2003 do leta 2010 nenehno
povečevalo. Leta 2003 je bilo v Poslovni register Slovenije vpisanih 53.396, v letu 2010 pa
75.157 s.p. V tem času se je število s.p. v Sloveniji povečalo za 21.761. V tem obdobju
beležimo največji porast iz leta 2003 na leto 2004, ko je število s.p. glede na prejšnje leto
poskočilo za 6.374. K temu je pripomogla tudi odprava administrativne ovire pridobitve
ugotovitvene odločbe Upravne enote pred pričetkom opravljanja dejavnosti samostojnega
podjetnika. Od leta 2004 naprej pa se nadaljuje trend zviševanja števila s.p. za približno
3.000 na leto. Samostojni podjetniki so v letih 2003 do 2010 zaposlovali od največ 63.371
delavcev v letu 2008 do najmanj 51.199 delavcev v letu 2010. Največji padec števila
zaposlenih je bil zabeležen ravno iz leta 2008 na leto 2009 in iz leta 2009 na leto 2010, vzrok
za to pa lahko najdemo v svetovni finančni in gospodarski krizi.

_____________________
Podjetniki kot lastniki in nosilci dejavnosti niso vključeni v število zaposlenih.
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3.2

PODPORNO OKOLJE ZA PODJETNIŠTVO

Zakon o podpornem okolju za podjetništvo (ZPOP-1, Ur. l. RS, št. 102/2007) določa »ukrepe
za spodbujanje podjetništva in organiziranost na tem področju ter postopke za dodeljevanje
sredstev, namenjenih oblikovanju podpornega okolja za podjetništvo«. Glavni cilji zakona so:
vzpostavitev učinkovitega podpornega okolja na lokalni, pokrajinski in regionalni ravni,
ustvarjanje zavesti o pomenu podjetništva za gospodarski razvoj in uresničevanje ustvarjalnih
podjetniških potencialov državljanov, povečanje možnosti za ustanavljanje novih podjetij,
spodbujanje njihove rasti in ustvarjanja novih delovnih mest, pospešitev izkoriščanja
podjetniških in inovacijskih potencialov, vzpostavitev učinkovitega podpornega okolja za
potencialne podjetnike in podjetnice in delujoča podjetja v vseh fazah njihovega razvoja, za
dostop do celovitih podpornih storitev ter spodbuditev povezovanja med raziskovalnimi in
izobraževalnimi organizacijami in gospodarstvom (ZPOP-1, 2. člen).
Pri vzpostavitvi in koordinaciji podpornega okolja za podjetništvo in s tem nastajanju,
razvijanju in rasti MSP je vloga države zelo pomembna, saj ima država dvojno vlogo pri
pospeševanju podjetništva. Najprej mora zagotoviti stabilno in konkurenčno ekonomsko
okolje, obenem pa mora voditi aktivno politiko spodbujanja podjetij k čim hitrejšemu
prilagajanju strukturnim spremembam in politiko usposabljanja podjetij. »Trde« in »mehke«
oblike podpore so podpore, s katerimi država spodbuja podjetništvo. Za »mehke« oblike
podpore štejemo svetovalne programe, možnosti usposabljanja in izobraževanja ter podporne
storitve, »trde« oblike pa so razne vrste finančnih spodbud (Ruzzier et al., 2008).
V Sloveniji smo z Zakonom o razvoju malega gospodarstva (ZRMG, Ur. l. RS, št. 18/1991)
začeli vzpostavljati podporno mrežo za podjetništvo. Na podlagi ZRMG je bilo mogoče
ustanoviti Sklad Republike Slovenije za razvoj malega gospodarstva, ta pa je omogočil razvoj
novosti na področju podporne mreže. Javna agencija za podjetništvo in tuje investicije
(JAPTI) ima predhodnika v leta 1992 ustanovljenem Pospeševalnem centru za malo
gospodarstvo (PCMG). PCMG je bil ustanovljen kot krovna inštitucija za vzdrževanje in
razvijanje podpornega okolja za podjetništvo in je takrat združeval podjetniške centre, sekcijo
Združenja podjetnikov in kluba podjetnikov, slovensko združenje rizičnega kapitala, sekcijo
svetovalcev za malo gospodarstvo in slovensko-podjetniško inovacijsko mrežo. Podjetniško
mrežo danes poleg vsega naštetega tvorijo še gospodarske zbornice, obrtno-podjetniške
zbornice, lokalni podjetniški centri, regionalne in druge razvojne agencije, območni uradi za
zaposlovanje, tehnološki parki, razni skladi in storitvene agencije. V Sloveniji imamo različne
sisteme pospeševanja in podpore podjetništva. Z njimi se lahko podjetja povezujejo in na ta
način izkoriščajo prednosti, ki jim jih omogoča država (Ščap, 2010).
JAPTI je bila ustanovljena leta 2005 kot naslednica PCMG. Danes JAPTI deluje na naslednjih
področjih: podjetništvo in podjetniško okolje, razvoj in pospeševanje finančnega okolja,
znanje za gospodarstvo in zagotavljanje informacij, znanje in viri financiranj za podjetja, z
namenom ustvarjanja konkurenčnega gospodarstva in inovativnega okolja, tuje neposredne
investicije, internacionalizacija podjetij ter partnerstvo med akademsko in gospodarsko sfero.
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JAPTI je krovna organizacija za izvajanje razvojne politike na področju razvoja podjetništva in
konkurenčnosti v Sloveniji. Naloge izvaja v medsebojno povezanih korakih, ki tvorijo celovite
podporne storitve za podjetništvo. Najprej gre za promocijo in animacijo za razvoj okolja,
sledi izvajanje podpornih storitev v obliki svetovanja in informiranja, dodeljuje pa tudi
finančne spodbude za razvoj podjetij. Ključne aktivnosti se odvijajo v dveh sklopih. Vsebinski
sklop je namenjen izvajanju ključnih programskih usmeritev na področju razvoja podjetništva
in konkurenčnosti, delovanja predstavništev slovenskega gospodarstva, tujih neposrednih
investicij in internacionalizacije. Drugi sklop pa je podporni sklop, ki je namenjen celoviti
promociji in dviganju prepoznavnosti storitev JAPTI, pa tudi vseh ostalih storitev, ki jih ponuja
celotno podporno okolje. Podporni sklop je namenjen tudi izvajanju študij vrednotenja in
drugih primerjalnih študij doseganja programskih in razvojnih ciljev. JAPTI v okviru svojega
programa razpisuje več neposrednih spodbud za razvoj podjetništva. Trenutno je najbolj
aktualen javni razpis za spodbujanje tujih neposrednih investicij v letih 2010 in 2011,
aktualno je tudi povabilo k sodelovanju v naboru inovacij v okviru 6. Slovenskega foruma
inovacij, vsako leto JAPTI objavi tudi tri javne razpise (Procesni vavčer, mentorski vavčer in
inovacijski vavčer), v okviru katerih lahko podjetja koristijo finančne spodbude z omenjenih
področij. JAPTI prav tako razpisuje spodbude za udeležbo na raznih mednarodnih sejmih in
na različnih gospodarskih delegacijah v tujino (JAPTI, 2011c).
Slovenski podjetniški sklad (SPS) je nacionalna finančna institucija, ki zagotavlja ugodna
finančna sredstva za investicijska vlaganja in tekoče poslovanje malih in srednje velikih
podjetij. SPS je izvajalska institucija Vlade RS za finančno podporo podjetniškemu sektorju in
kot taka vsako leto razpisuje državne pomoči za razvojno-širitvene investicije za MSP. V letu
2011 SPS tako razpisuje naslednje produkte: Garancije Sklada za bančne kredite s subvencijo
obrestne mere (60 do 80 % garancije izdanega kredita, Instrumenti lastniškega financiranja
(naložbe tveganega in mezzanin kapitala preko DTK)), Garancije Sklada za bančne kredite
(60 do 80 % garancije izdanega kredita), Garancije Sklada za ugodne bančne kredite za
tehnološko-inovativne projekte in Pogarancije za regionalne garancijske sheme, Subvencije za
zagon podjetij v tehnoloških parkih in inkubatorjih (Slovenski podjetniški sklad, 2011).
Javna agencija za tehnološki razvoj Republike Slovenije (TIA) je bila ustanovljena leta 2004 in
opravlja strokovne, razvojne in izvršilne naloge na področju pospeševanja tehnološkega
razvoja in inovativnosti. Svoje poslanstvo opravlja z namenom dvigniti tehnološko-inovacijsko
raven in konkurenčnost slovenskega gospodarstva. TIA sodeluje z Ministrstvom za visoko
šolstvo, znanost in tehnologijo, Ministrstvom za gospodarstvo in Ministrstvom za obrambo,
njeni osnovni mehanizmi pa so tehnološko-inovacijski programi oziroma instrumenti, ki jih
izvaja v sodelovanju z omenjenimi ministrstvi. Trenutno je najbolj aktualen Javni razpis v
podporo nacionalnemu sistemu inovacij (TIA, 2011).
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Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije (OZS) je sodobna institucija obrti in podjetništva in
deluje kot osrednja institucija izobraževalnih in svetovalnih storitev za obrtnike in male
podjetnike, je institucija znanja, lahko pa se tudi pohvali s tem, da se lahko primerja z najbolj
dejavnimi zbornicami v EU. V OZS se borijo za boljše razmere za gospodarjenje v obrti in
mikro podjetjih, za bolj prijazen dostop do storitev države in za ustreznejše spodbujevalne
ukrepe za obrt in podjetništvo. Pod okriljem OZS se združujejo obrtniki in podjetniki s ciljem
uresničevanja svojih kratkoročnih in dolgoročnih poslovnih in strokovnih interesov v Sloveniji
in EU in da bi ob strokovni podpori svetovalcev na OZS krepili lastne obratovalnice oziroma
podjetja in da bi bili bolj konkurenčni na domačem in tujih trgih. OZS s svojimi usposobljenimi
svetovalci bistveno prispeva h kvaliteti podpornega okolja za podjetništvo (OZS, 2011).
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4

OCENA UČINKOV IZBRANIH UKREPOV ZA SAMOSTOJNE
PODJETNIKE

4.1

POSTOPEK
IN
PRAVNA
PODLAGA
VPISA
SAMOSTOJNEGA
PODJETNIKA
V
POSLOVNI
REGISTER
SLOVENIJE
PRED
POENOSTAVITVIJO

Podjetnik je lahko začel opravljati dejavnost, ko je Davčni upravi Republike Slovenije priglasil
začetek opravljanja dejavnosti.
V kolikor so bili za opravljanje dejavnosti, ki jo namerava opravljati, s posebnim zakonom
predpisani posebni pogoji, jih je moral izpolniti še pred dejanskim začetkom opravljanja
dejavnosti ter pridobiti ustrezno odločbo o izpolnjevanju minimalnih pogojev za opravljanje
dejavnosti. Kot minimalni pogoji za opravljanje dejavnosti so se šteli tisti, ki se nanašajo na
tehnične, delovno-varstvene, komunalne, sanitarno-higienske lastnosti obratov in naprav,
včasih tudi pogoji o strokovni usposobljenosti podjetnika in/ali oseb, ki zanj delajo (npr. v
trgovini, gostinstvu, obrti), pogoji, ki se neposredno niso nanašali na samo dejavnost (npr.
pogoji za izdajo uporabnega dovoljenja za novo zgradbo, poslovni prostor ...), pogoji, za
katere je moral državni organ izdati odločbo o izpolnjevanju pogojev (Obrtna zbornica
Slovenije je izdajala (in še izdaja) dovoljenje za opravljanje obrtne dejavnosti.) Pogoj za
izdajo takega dovoljenja je bila dokazana strokovna usposobljenost nosilca oz. osebe, ki zanj
dela ter minimalni pogoji za opravljanje obrti (Obrtni zakon, 93. člen, Ur. list RS, št. 50/1994,
ObrZ).
Priglasitev je bila pisna in se je izdala v dveh izvodih. V priglasitveni list (kupiti ga je bilo
mogoče v papirnicah) se je vpisalo naslednje podatke (Mobisux, 2011):
1. firma podjetnika (dejavnost, ime in priimek, sedež, pošta)
2. skrajšana firma (vsaj ime, priimek in označba s.p.)
3. ime, priimek, davčna številka in prebivališče podjetnika
4. navedba dejavnosti v skladu s standardno klasifikacijo dejavnosti, ki jo bo podjetnik
opravljal
5. označba podružnice in naslov (če je potrebna)
6. ime in priimek pooblaščencev za zastopanje
Priložiti je bilo potrebno (samo v primeru, ko ima samostojni podjetnik zastopnika) overjen
podpis oseb, pooblaščenih za zastopanje z navedbo prebivališča in davčne številke (obrazec
OPP). V kolikor samostojni podjetnik ne bi bil zavarovan iz naslova opravljanja dejavnosti, je
moral priložiti potrdilo o zaposlitvi. Izpolniti je bilo potrebno še: obrazec za vpis v Vpisnik
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samostojnih podjetnikov posameznikov, izjavo o zavarovanju iz naslova opravljanja
dejavnosti (v primeru zavarovanja iz naslova opravljanja dejavnosti), prijavo za vpis
poslovnega subjekta v Poslovni register Slovenije (obrazec PRS-1). S tem je samostojni
podjetnik pridobil matično številko. Prav tako je bilo potrebno priložiti še obrazce DR03/1a do
DR03/5a in DR02/4a do DR02/5a za vpis v davčni register in DDV-P2, če naj je podjetnik
postal zavezanec za DDV ali si je to želel postati že ob pričetku poslovanja (Mobisux, 2011).
En izvod priglasitvenega lista je prejel podjetnik, drug izvod pa se je vložil v vpisni vložek.
Fizična oseba, ki naj bi opravljala dejavnost, je morala odpreti za namene v zvezi z
opravljanjem dejavnosti ločen transakcijski račun pri banki ali hranilnici. Za odprtje računa v
banki ali hranilnici je bilo potrebno predložiti potrdilo davčnega organa, da ima poravnane
davčne in druge obveznosti iz naslova opravljanja dejavnosti. Vsak podjetnik posameznik je
moral imeti tudi žig. V kolikor naj bi bil podjetnik zavarovan iz naslova samostojnega
podjetnika posameznika, se je moral v roku 8 dni od datuma na priglasitvenem listu zglasiti
na Zavodu za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, kjer so mu registrirali zavarovanje v
zdravstveni knjižici. Priložiti je moral fotokopijo priglasitvenega lista, obrazec M1/M2, delovno
knjižico, zdravstveno kartico in žig. V primeru prenehanja zavarovanja iz naslova dejavnosti je
moral na Zavodu za zdravstveno zavarovanje v roku 8 dni podati odjavo iz zavarovanja in o
tem obvestiti davčni organ (tudi v primeru stečaja) (RRA Sora, 2010).
Pri pregledu zakonodaje, ki določa pogoje za ustanovitev in poslovanje podjetnikov, obstajajo
v Sloveniji trije mejniki, ko se je zakonodaja bistveno spremenila. Leta 1988 sta bila sprejeta
Zvezni zakon o podjetjih (Ur. l. SFRJ, št. 77/1988) in nov slovenski Obrtni zakon (Ur. l. SRS,
št. 35/1988). Leta 1993 je bil sprejet Zakon o gospodarskih družbah (Ur. l. RS, št. 30/93),
leta 2001 pa je bila v okviru Antibirokratskega programa sprejeta sprememba 6. odstavka 4.
člena ZGD (Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o gospodarskih družbah, ZGD-F, Ur.
l. RS, št. 45/2001).
Leta 1988 je jugoslovanski parlament sprejel Zakon o podjetjih in s tem uzakonil ustanovitev
podjetij z zasebnim kapitalom ter s tem omogočil hitrejši razvoj podjetništva. Nizek
ustanovitveni kapital za podjetja, poceni in enostavna registracija, malo truda za ureditev
potrebne dokumentacije in registracije podjetja so botrovali velikemu številu zasebnih
podjetij, ki so bila ustanovljena v Sloveniji na podlagi Zakona o podjetjih. Vendar pa veliko
tako registriranih podjetij sploh ni začelo delovati, in sicer zaradi 147. člena zakona, ki določa,
da podjetje ne more niti začeti niti opravljati dejavnosti niti spremeniti pogojev za njeno
opravljanje, če pristojni organ ne izda odločbe o izpolnjevanju pogojev glede tehnične
opremljenosti, varstva pri delu, varstva in izboljševanja življenjskega okolja in o izpolnjevanju
drugih pogojev, predpisanih v skladu z zakonom. Do leta 1992 so te odločbe izdajale
inšpekcijske službe, po odločitvi sodišča pa upravni organi. Upravna taksa za izdajo odločbe
je bila zelo nizka (Potočnik, 2006).
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Leta 1988 je bil v Sloveniji sprejet Obrtni zakon, ki je obrtnikom dovolil opravljanje skoraj
vseh dejavnosti (razen tistih, za katere je zakon določil, da jih lahko opravljajo le organizacije
združenega dela). Samostojni obrtnik je lahko zaposloval do 20 delavcev, občinski upravni
organ pa je lahko dovolil tudi večje število zaposlenih. Obrtni zakon je dovoljeval tudi tako
imenovano popoldansko obrt (opravljanje dejavnosti kot postranski poklic). Za tako
opravljanje dejavnosti je bilo potrebno pridobiti soglasje delodajalca (Potočnik, 2006).
Leta 1991 je bila sprejeta Ustava Republike Slovenije (Ur. l. RS, št 22/1991-I), kar močno
vpliva na razvoj pravnega reda na področju podjetništva v Sloveniji, saj Ustava v svojem 74.
členu določa, da je v Sloveniji gospodarska pobuda svobodna. Gospodarska pobuda se ne
sme izvajati v nasprotju z javno koristjo, 72. člen Ustave določa, da ima vsak v skladu z
zakonom pravico do zdravega življenjskega okolja, zato zakon določa pogoje in načine za
opravljanje gospodarskih in drugih dejavnosti, saj država skrbi za zdravo življenjsko okolje.
Zaradi zagotavljanja zdravega življenjskega okolja in javne koristi lahko država z zakonom
določi pogoje in načine opravljanja gospodarske in drugih dejavnosti.
S prvo Vlado RS dobimo tudi Ministrstvo za malo gospodarstvo in že septembra tudi Zakon o
razvoju malega gospodarstva (Ur. l. RS, št. 18/1991). V malo gospodarstvo se po tem zakonu
uvrščajo podjetja z do 50 zaposlenimi v dejavnostih industrije, rudarstva in gradbeništva;
podjetja z do 125 zaposlenimi v dejavnostih prometa in zvez, trgovine na debelo, gostinstva
in turizma, obrti in obrti podobnih dejavnosti ter osebnih storitev, stanovanjsko-komunalnih
dejavnostih in urejanju prostora, finančnih, tehničnih in poslovnih storitev, obrtnih zadrugah
in zasebniki (fizične osebe, ki opravljajo registrirano gospodarsko dejavnost). V zakonu je bil
predviden tudi razvoj podjetniške infrastrukture, v okviru katere sta najpomembnejša
Pospeševalni center za malo gospodarstvo (PCMG - za razvoj oblik podpore in koordinacije
lokalne mreže) in Sklad RS za razvoj malega gospodarstva - za zagotavljanje lažjega dostopa
podjetnikov do finančnih virov. PCMG je predhodnik današnje Javne agencije za podjetništvo
in tuje investicije (JAPTI), ki deluje v okviru Ministrstva za gospodarstvo.
Slovenija dobi leta 1993 sodoben Zakon o gospodarskih družbah (Ur. l. RS, št. 30/1993), in
tako je na voljo sodobna zakonodaja za status pravnih subjektov, ki se ukvarjajo z
gospodarsko dejavnostjo. Zakon je zaradi povečanja ekonomske varnosti in zaupanja v
poslovanje z enotami malega gospodarstva zaostril tudi pogoje za ustanavljanje in poslovanje
gospodarskih družb. Kot glavno spremembo glede na predmet mojega proučevanja uvaja
status samostojnega podjetnika posameznika (s.p.) in razveljavi določbe Obrtnega zakona, ki
se nanašajo na registracijo in število zaposlenih in s tem uvede enotno zakonsko statusno
zakonodajo za vse gospodarske subjekte. Registrski organ postane Republiška uprava za
javne prihodke (RUJP). Zakon o gospodarskih družbah v 6. odstavku 4. člena določa, da
družba ne sme začeti opravljati svoje dejavnosti, preden ni vpisana v sodni register in preden
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ne izpolni z zakonom določenih pogojev za opravljanje dejavnosti in tega ne ugotovi pristojni
organ.
Strožje določbe ZGD so kljub povečanju pravne varnosti in zmanjšanju možnosti za
ustanavljanje podjetij iz špekulativnih razlogov povzročile obstoječim podjetjem in obrtnikom
veliko administrativnih težav in stroškov. Obrtniki so morali kljub veljavnim obrtnim
dovoljenjem pri občinskem upravnem organu pridobiti odločbe o izpolnjevanju predpisanih
pogojev za opravljanje dejavnosti, overiti podpis, izpolniti priglasitvene liste in nato priglasiti
svojo dejavnost na RUJP. Za vse dokumente pa so morali plačati tudi upravno takso. Enako je
veljalo tudi za podjetnike in ker ZGD ni več dovoljeval začasnih obrtnih dovoljenj, so morali
bodoči podjetniki pred opravljanjem dejavnosti izpolnjevati vse pogoje.
Leta 1994 je bil sprejet nov Obrtni zakon (Ur. l. RS, št. 50/1994), ki je prinesel nekaj ključnih
sprememb za podjetnike. Tako si je moral podjetnik, če je želel opravljati obrtno ali obrti
podobno dejavnost v skladu z zakonom urediti odločbo o izpolnjevanju z zakonom
predpisanih pogojev, ki jo je izdal občinski upravni organ (po 1. 1. 1995 pa Upravna enota),
obrtno dovoljenje pri pristojni obrtni zbornici, priglasiti pa je tudi moral dejavnost pri RUJP
oziroma Davčni upravi.
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Slika 4: Podjetniška zakonodaja in njene spremembe

1988

1991
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1994
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Vir: Kosmina, 2011

4.2

POSTOPEK
IN
PRAVNA
PODLAGA
VPISA
SAMOSTOJNEGA
PODJETNIKA V POSLOVNI REGISTER SLOVENIJE PO POENOSTAVITVI

Osnovna pravna podlaga za vpis samostojnega podjetnika v PRS po poenostavitvi je novela
Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-H, Ur. l. RS, št. 139/04), ki med drugim določa, da se
1. 7. 2005 pristojnost za registracijo podjetnikov prenese z Davčne uprave RS na AJPES. S
tem Poslovni register Slovenije postane primarni register za to vrsto poslovnih subjektov.
Tako ZGD (Ur. l. RS, št. 15/05 – prečiščeno besedilo) v prvem odstavku 75. člena določa:
»Podjetnik lahko začne opravljati dejavnost, ko je pri Agenciji za javnopravne evidence in
storitve vpisan v Poslovni register Slovenije«. Nadalje 75. člen določa, katere podatke je
potrebno vnesti za vpis, v 76. členu pa je določen postopek vpisa sprememb in izbrisa
podjetnika iz PRS. Izbris je mogoč na željo podjetnika, ZGD pa daje AJPES tudi možnost
izbrisa podjetnika iz PRS po uradni dolžnosti. Začetek uporabe ZGD v delu, ki se nanaša na
vpis podjetnikov v PRS, je določen v 40. členu prehodnih in končnih določb ZGD-H.
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Vpis podjetnikov podrobneje ureja Pravilnik o načinu in postopku vpisa ter vodenja podatkov
o samostojnih podjetnikih posameznikih v Poslovnem registru Slovenije (Ur. l. RS, št.
62/2005). Pravilnik je bil skladno z določbami ZGD-H izdan 1. 7. 2005.
S spremembo ZGD pa se niso spremenili tudi predpisi, ki so določali splošne in posebne
pogoje za opravljanje dejavnosti, zato ta sprememba ni prinesla večjih izboljšav.
Leta 2001 je PCMG izvedel Analizo pogojev in postopkov za pridobitev dovoljenj za
opravljanje pridobitnih dejavnosti. V analizi ugotavlja, da so postopki ostali enaki tako z vidika
potrebnih korakov kot z vidika časa in števila potrebnih dokumentov ter stroškov. Po
spremembi ZGD so morali podjetniki sami preverjati, ali izpolnjujejo pogoje za opravljanje
dejavnosti, kar pa je bila glede na neusklajene predpise težka naloga celo za usposobljene
uradnike na upravnih enotah (Potočnik, 2006).
Kot že omenjeno, lahko potencialni podjetnik od leta 2001, po spremembi 6. odstavka 4.
člena ZGD (ZGD-F), ko je bila v duhu odpravljanja administrativnih ovir odpravljena
obveznost pridobitve ugotovitvene odločbe Upravne enote kot obveznosti pred začetkom
opravljanja dejavnosti, svoj s.p. registrira sam preko portala e-VEM, vendar za to potrebuje
kvalificirano digitalno potrdilo. Druga možnost pa je, da se zglasi na vstopni točki VEM in tam
referent v podjetnikovem imenu opravi vpis v PRS. Na vstopni točki VEM lahko podjetnik
opravi naslednje storitve (Državni portal za podjetja in podjetnike, 2011):
- Registracija samostojnega podjetnika (vpis v poslovni register).
- Prijava sprememb podjetnika v poslovni register.
- Izbris podjetnika iz poslovnega registra.
- Prijava davčnih podatkov (vpis v davčni register, obvestilo o spremembi davčnega
obdobja, davčni obračun).
- Oddaja zahtevka za izdajo identifikacijske številke za DDV (obrazec DDV-P2).
- Prijava samostojnega podjetnika in delavca v obvezna socialna zavarovanja (obrazec
M-1).
- Odjava samostojnega podjetnika in delavca iz obveznih socialnih zavarovanj (obrazec
M-2).
- Prijava sprememb podatkov o obveznih socialnih zavarovanjih na odprtih zavarovanjih
(Obrazec M-3).
- Prijava družinskih članov v obvezno zdravstveno zavarovanje (obrazec M-DČ).
- Sprememba podatkov o družinskih članih v obveznem zdravstvenem zavarovanju
(obrazec M-DČ).
- Odjava družinskih članov iz obveznega zdravstvenega zavarovanja (obrazec M-DČ).
- Pridobitev obrtnega dovoljenja za samostojne podjetnike.
- Pooblaščanje oseb za delo s sistemom e-VEM.
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Na točkah VEM potrebuje potencialni podjetnik osebni dokument in svojo davčno številko. Če
storitve opravlja pooblaščenec, mora predložiti tudi pooblastilo za opravljanje postopkov. Pri
nekaterih postopkih je treba priložiti določene priloge. Poznati pa morajo podatke, ki jih bo
referent VEM v njihovem imenu preko portala e-VEM posredoval pristojnim ustanovam.
Storitve, ki jih nudijo točke VEM, so brezplačne. Ves postopek se lahko opravi na enem mestu
in ni potrebno obiskovanje različnih uradov (Državni portal za podjetja in podjetnike, 2010).

4.3

ANALIZA ANKET, OPRAVLJENIH MED SAMOSTOJNIMI PODJETNIKI
IN PODJETNIŠKIMI SVETOVALCI

Podjetništvo je dejavnost, ki zahteva celega človeka. Najpogosteje samostojni podjetnik
posameznik začne svojo podjetniško pot sam, torej brez zaposlenih sodelavcev. Obvlada
svoje delo in navadno v prvih letih poslovanja sam poskrbi za veliko večino opravljenega dela.
Skrbi za pridobivanje strank, prodajo izdelka ali storitve, nekateri celo za vodenje računov.
Podjetnik v prvi faz razvoja še sam obvlada ves posel, zato mu tudi posveča skoraj ves svoj
čas. Ko se podjetje razširi do te mere, da podjetnik več ne more sam obvladati vsega, zaposli
potrebne ljudi, ki zanj opravljajo določena dela. To pa še ne pomeni, da je zdaj podjetnik
manj predan svojemu poslu. To pomeni, da mora dober in skrben podjetnik zdaj še več
svojega časa vložiti v posel, saj je dolžan zagotoviti dovolj dela in s tem tudi zaslužka še za
sodelavce. Tu je treba iskati odgovore, zakaj se podjetniki neradi ukvarjajo s stvarmi, ki niso
neposredno povezane z njihovim poslom. Sem pa zagotovo sodi tudi izpolnjevanje anket in
vprašalnikov.
Anketo za ciljno skupino samostojnih podjetnikov sem izvajal v decembru 2010 in januarju
2011. Pošiljal sem jo po elektronski pošti na naslove območnih obrtno-podjetniških zbornic,
gospodarskih zbornic in na naslove točk VEM, ki v okviru JAPTI opravljajo celovite podporne
storitve za podjetništvo na lokalnem nivoju. Vse te institucije pa so nato anketo poslale po
svojih elektronskih bazah. Anketa je bila poslana na 1284 naslovov, prejel pa sem 125
odgovorov. Odzivnost samostojnih podjetnikov je bila 9,7 %, število prejetih odgovorov pa
predstavlja 0,16 % celotne populacije samostojnih podjetnikov v Sloveniji, saj je bilo na dan
31. 12. 2010 v Poslovni register Slovenije vpisanih 75.157 samostojnih podjetnikov (AJPES,
2010).
Anketni vprašalnik je sestavljen iz tridesetih vprašanj, od katerih jih je štiriindvajset zaprtega
tipa, in sicer je štirinajst dihotomnih, deset pa z večstransko izbiro. Dve vprašanji sta
odprtega tipa, štiri vprašanja pa so kombinacija odprtega in zaprtega tipa. Z vprašalnikom
sem skušal pridobiti čim bolj natančne in nedvoumne odgovore, zato je večina vprašanj
zaprtega tipa.
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Anketo za ciljno skupino podjetniških svetovalcev sem izvajal hkrati z anketo za ciljno skupino
samostojnih podjetnikov, torej v decembru 2010 in januarju 2011. Poslana je bila skupaj z
anketo za samostojne podjetnike na zgoraj omenjene naslove institucij, ki izvajajo
podjetniško svetovanje, in sicer 292 podjetniškim svetovalcem. Prejel pa sem 39 odgovorov,
kar pomeni, da je bila odzivnost podjetniških svetovalcev 13,6 %.
Anketni vprašalnik je sestavljen iz trinajstih vprašanj, od katerih je enajst vprašanja zaprtega
tipa, od tega so tri dihotomna, osem je vprašanj z večstransko izbiro. Dve vprašanji sta
odprtega tipa. Večina vprašanja je tudi pri tej anketi zaprtega tipa, saj sem tudi tu želel
pridobiti čim bolj natančne in nedvoumne odgovore.
Kljub temu, da sem anketni vprašalnik poslal na zelo veliko naslovov, mi je uspelo pridobiti
nekaj več kot 120 odgovorov podjetnikov (Slika 1). Oba spola sta bila pri odgovorih
zastopana približno enako, pridobil sem nekoliko manj odgovorov podjetnic.

Graf 1: Število pridobljenih odgovorov po spolu

Vir: anketa, 2010
Zelo zanimiv se mi zdi podatek, da je kar 69 % vprašanih podjetnikov ustanovilo svoj s.p. v
starosti 26-35 let. Morda bi bilo zanimivo preučiti, zakaj ravno v teh letih, saj je odstotek res
visok. Z odgovorom na to vprašanje bi lahko v prihodnje pomagali usmeriti državno politiko
glede spodbujanja samozaposlovanja. Ugotovil sem tudi, da je zelo malo samostojnih
podjetnikov, ki imajo najnižjo stopnjo izobrazbe – osnovno šolo ali nižje, največ pa takih z
visoko strokovno izobrazbo. Prav tako je velik delež tistih, ki imajo univerzitetno izobrazbo ali
več.
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Graf 2: Struktura prejetih odgovorov podjetnikov po starosti ob ustanovitvi s.p.

Vir: anketa, 2010
Graf 3: Struktura prejetih odgovorov podjetnikov po izobrazbi

Vir: anketa, 2010
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Kot že omenjeno, se je spremenil ZGD in od takrat za opravljanje dejavnosti ni več potrebno
pridobiti ugotovitvene odločbe o izpolnjevanju minimalnih tehničnih pogojev za opravljanje
dejavnosti. Podjetnik je moral pred spremembo zakona na Upravni enoti, kjer je imel
prijavljen sedež podjetja, pridobiti odločbo, da izpolnjuje vse pogoje za opravljanje svojih
dejavnosti. Da pa je lahko dobil pozitivno odločbo, je moral pri različnih institucijah pridobiti
različna, z zakonom predpisana dovoljenja. Podjetniku je to vzelo veliko časa in energije in z
opravljanjem dejavnosti ni mogel pričeti pred pridobitvijo te odločbe. To pa je lahko vplivalo
tudi na njegov obstoj, saj je podjetniško okolje zelo dinamično in nemalokrat zahteva
takojšen odziv podjetnika. Po spremembi zakona pa podjetnik lahko prične opravljati svojo
dejavnost, tudi če še nima formalno izpolnjenih vseh pogojev za opravljanje vseh registriranih
dejavnosti, čeprav jih je dolžan zagotoviti in delovati po zakonu. Ugotovil sem, da nekoliko
več podjetnikov ve, da je bilo pred letom 2004 pred pričetkom opravljanja dejavnosti
potrebno pridobiti Ugotovitveno odločbo s strani Upravne enote, kar pa ne preseneča, saj je
odstotek tistih podjetnikov, ki so svoj s.p. registrirali pred letom 2004 približno enak tistemu
odstotku vprašanih, ki so na to vprašanje odgovorili pritrdilno.

Graf 4: Informiranost podjetnikov o potrebi pridobitve ugotovitvene odločbe
Upravne enote pred pričetkom opravljanja dejavnosti

Vir: anketa, 2010
Cilj obravnavanega ukrepa je bilo znižanje administrativnih stroškov za državo in za
podjetnike. Odgovori anketiranih podjetnikov kažejo, da podjetniki sodijo, da so bili ti stroški
znižani do srednje mere, saj jih je na 5-stopenjski ocenjevalni lestvici (kjer 1 pomeni, da
stroški sploh niso bili znižani; 5 pa, da so bili znižani v najvišji možni meri) 28 % označilo
številko 3, 31 % številko 2, 23 % pa številko 4. Da stroški sploh niso bili znižani meni 4 %, da
pa so bili znižani v največji možni meri pa meni 14 % anketiranih podjetnikov. Povprečna
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ocena je bila 3,2. Glede znižanja stroškov v zvezi z obravnavnim ukrepom znižanja stroškov
in o ugodnostih te spremembe pa podjetniški svetovalci mislijo malenkost drugače, saj jih je
na 5-stopenjski ocenjevalni lestvici (kjer 1 pomeni, da stroški sploh niso bili znižani; 5 pa, da
so bili znižani v najvišji možni meri) 28 % označilo številko 3, 42 % pa številko 2. Da stroški
sploh niso bili znižani meni 5 %, da pa so bili znižani v največji možni meri pa meni prav tako
5 % anketiranih svetovalcev. Povprečna ocena je bila 2,8. Glede na povprečno oceno pri
podjetnikih in svetovalcih lahko ugotovimo, da so podjetniki v primerjavi s svetovalci bolje
ocenili znižanje stroškov pri ustanovitvi s.p.. Menim, da je višji povprečni oceni pri podjetnikih
botrovalo to, da so podjetniki bolj razmišljali o znižanju stroškov za podjetnike, svetovalci pa
bolj o znižanju stroškov za državo. Sam menim, da so se stroški za podjetnike zmanjšali v
večji meri kot za državo.
Graf 5: Mnenje podjetnikov in svetovalcev o znižanju stroškov s poenostavitvijo

Vir: anketa, 2010
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Mnenje anketiranih podjetnikov je nekoliko boljše pri vprašanju o ugodnosti take spremembe
za podjetnike, saj jih je 31 % označilo številko 3, 22 % številko 2. Da taka sprememba sploh
ni ugodna, meni 6 %, da pa je taka sprememba zelo ugodna, meni 19 % anketiranih
podjetnikov. Povprečna ocena je bila 3,3. Povprečna ocena pri istem vprašanju pri odgovorih
svetovalcev pa je bila 2,4. Menim, da je ta sprememba za podjetnike zelo ugodna, saj lahko
podjetniki takoj (ko registrirajo svoj s.p.) že začnejo s pridobivanjem strank in z morebitnim
podpisom pogodb o poslovnem sodelovanju. Tudi če podjetnik še nima vseh dovoljenj za
opravljanje dejavnosti lahko legalno podpiše vse vrste pogodb. Ko je podjetnik prepričan, da
bo imel delo zagotovljeno, lažje pridobi potrebne kvalifikacije in dovoljenja za poslovanje.
Seveda pa je po drugi strani taka ugodnost lahko dvorezni meč, saj ga lahko »uspava« in si
kljub temu, da je pridobil zadosti dela ali pa ravno zaradi tega, ne pridobi vseh potrebnih
dovoljenj za opravljanje dejavnosti. Tako je lahko podjetnik zaradi pomanjkanja časa v
prekršku, kar ima zelo hude posledice. Tudi tržni inšpektorji imajo zaradi tega zdaj več dela z
»malenkostmi«. Ko je bilo potrebno pridobiti Ugotovitveno odločbo, se je štelo, da podjetniki
izpolnjujejo vse osnovne pogoje za opravljanje dejavnosti in tako so se lahko inšpektorji
posvetili bolj zapletenim in potencialno verjetnejšim možnostim zlorabe.
Graf 6: Ugodnost ukinitve pridobitve ugotovitvene odločbe za podjetnike odgovori podjetnikov in svetovalcev

Vir: anketa, 2010
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Z vprašanjem znižanja stroškov in ugodnosti take spremembe za podjetnike je povezano tudi
vprašanje glede zahtevnosti postopka in o smiselnosti možnosti, da podjetnik pod določenimi
pogoji sam opravi postopek vpisa v Poslovni register Slovenije. Večini vprašanih podjetnikov
se postopek za registracijo s.p. sploh ne zdi zahteven (št. 5 na lestvici), saj se je za to
možnost opredelilo 38 % vprašanih podjetnikov, 29 % jih je označilo številko 4, številko 2 je
označilo 16 %, 12 % pa meni, da je postopek zelo zahteven. Povprečna ocena je bila 3,6.
Nekoliko drugačno mnenje imajo glede istih vprašanj podjetniški svetovalci. Večina, 52 %, jih
je na lestvici označilo številko 3, kar pomeni, da se jim zdi postopek srednje zapleten, kar
39 % pa meni, da možnost podjetnikov, da sami registrirajo s.p., ni smiselna. Pri podjetniških
svetovalcih je bila povprečna ocena 3,2. Kljub temu, da večina podjetnikov meni, da postopek
za registracijo s.p. sploh ni zahteven, 61 % vprašanih meni, da možnost, da podjetnik sam
registrira s.p., ni smiselna. Ostali menijo, da je ta možnost smiselna. Povprečni oceni pri
podjetnikih in podjetniških svetovalcih se ne razlikujeta veliko, zanimiv pa je podatek, da je
večina podjetnikov odgovorila, da postopek sploh ni zahteven, medtem ko se je za to
možnost odločilo le okoli 10 % svetovalcev. Menim, da je do te razlike prišlo, ker podjetniki
ne poznajo dejanskega postopka registracije. Na mnenje podjetnikov o zahtevnosti postopka
vpliva tudi kvaliteta svetovalca, saj lahko bolje usposobljen svetovalec postopek opravi hitreje
kot manj usposobljen.
Sam menim, da je postopek registracije za podjetnika zelo zahteven in da je ta možnost
nesmiselna tako z vidika praktičnosti kot tudi z vidika prihranka časa. V primeru, da želi
podjetnik sam registrirati svoj s.p., potrebuje kvalificirano digitalno potrdilo, za kar pa mora
najmanj do najbližjega davčnega urada, saj mora tam z lastnoročnim podpisom prevzeti svoje
digitalno potrdilo. Že samo zaradi tega podjetnik prihrani veliko časa, če se oglasi na vstopno
točko VEM in tam referent za podjetnika opravi vpis v Poslovni register Slovenije. Hkrati pa
lahko referent VEM podjetniku posreduje še številne druge informacije in odgovori na njegova
vprašanja. Osebni stik podjetnika in svetovalca se mi zdi zelo pomemben, saj tako lahko tudi
svetovalec pomaga podjetniku v dani situaciji in lahko svetovalec na podlagi svojih izkušenj
ugotovi, kaj bi bilo za podjetnika najbolje.
V praksi ta možnost registracije in opravljanja tudi drugih postopkov preko sistema e-VEM ni
zaživela, kar kažejo tudi podatki o opravljenih postopkih na daljavo (to pomeni, da so
podjetniki take postopke opravili sami).
Od 1. 1. 2008 do 31. 12. 2008 je bilo preko vstopnih točk VEM opravljenih 4664 registracij
s.p., od doma pa je bilo opravljenih 16 registracij s.p. Od 1. 1. 2009 do 31. 12. 2009 pa je
bilo preko vstopnih točk VEM opravljenih 11.841 registracij s.p., od doma pa 806. Ta podatek
nazorno kaže, da bodoči podjetniki zelo malo uporabljajo možnost registracije lastnega s.p.
od doma (Državni portal za podjetja in podjetnike, 2010). Kljub temu, da se malo podjetnikov
odloča za registracijo lastnega s.p. od doma, pa je na podlagi razpoložljivih podatkov mogoče
ugotoviti, da ta delež raste.
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Preglednica 6: Registracije s.p. na daljavo in preko vstopnih točk VEM za leta
2008, 2009 in 2010
Registracije
(točke VEM)

Registracije
(od doma)

Registracije
(točke VEM) v %

Registracije
(od doma) v %

2008

4.664

16

99,7

0,3

2009

11.841

806

93,6

6,4

2010

10.216

773

93,0

7,0

Vir: Državni portal za podjetja in podjetnike (2011)

Graf 7: Zahtevnost postopka registracije s.p., če ga podjetnik opravi sam

Vir: anketa, 2010
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Graf 8: Smiselnost možnosti, da podjetnik sam registrira svoj s.p.

Vir: anketa, 2010

Iz ankete sem ugotovil, da 78 % vprašanih podjetnikov ve, da je na svetovnem spletu
mogoče najti vse zahtevane pogoje za opravljanje dejavnosti, vsi ti pa tudi vedo, kje te
informacije najti. Zanimivo pa je, da 14 % teh vseeno ni prepričanih, če izpolnjujejo vse
pogoje za opravljanje svoje dejavnosti. Še več, čeprav vedo, kje najti informacije, se tega ne
poslužujejo, saj se je kar 63 % takih (ki so označili, da vedo kje poiskati informacije na
spletu) odločilo, da se za informacije obrnejo na neko institucijo (obrtna zbornica, točka
VEM), skratka na neko osebo – svetovalca. Tudi to dokazuje, da bi bilo poleg spletnega
mesta potrebno uvesti tudi urade, kjer bi referenti osebno svetovali podjetnikom glede
njihovih dejavnosti.
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Graf 9: Vedenje podjetnikov o tem, da je na svetovnem spletu mogoče najti vse
zahtevane pogoje za opravljanje dejavnosti

Vir: anketa, 2010

Graf 10: Mnenje podjetnikov o tem, ali izpolnjujejo vse pogoje za opravljanje
svojih dejavnosti

Vir: anketa, 2010
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Graf 11: Podatki o tem, na koga se podjetniki obrnejo po informacije

Vir: anketa, 2010
Zelo zanimivo je, da se podjetniki v 65 % obrnejo po informacije na svetovni splet, vendar
kar 84 % tistih, ki so napisali, da za informacije uporabljajo svetovni splet, pravi, da niso
dobili popolnih informacij. Tako se potem vseeno odpravijo do neke institucije (svetovalca) in
tam dobijo zadostne informacije. Tisti pa, ki so se v začetku obrnili na podjetniškega
svetovalca, odgovarjajo (77 %), da so dobili popolne informacije.
Na podlagi zgoraj napisanega menim, da bi bilo potrebno uvesti skupno spletno mesto, kjer
bi našli vse informacije o izpolnjevanju pogojev za opravljanje dejavnosti, in sicer predvsem
tako, da bi ga znali uporabljati svetovalci pri svetovanju podjetnikom. To svetovanje bi lahko
opravljali svetovalci na vstopnih točkah VEM, saj to počnejo že sedaj. Bi pa bilo potrebno
referente vseskozi ustrezno izobraževati, saj se zakonodaja zelo hitro spreminja in si
svetovalci ob obilici drugega dela ne morejo vzeti časa za spremljanje celotne zakonodaje.
Podjetniški svetovalec lahko podaja osnovne odgovore z veliko različnih področij, saj to od
njega zahtevajo podjetniki, in lahko skozi delo in izkušnje vedno hitreje podaja te osnovne
informacije, za kakšne bolj kompleksne odgovore na vprašanja pa si mora svetovalec vzeti
veliko časa, saj so informacije, ki obstajajo na internetu razpršene in dostikrat nepopolne,
zato se morajo svetovalci obračati neposredno na pristojne za določena področja. To so
različna ministrstva, ki pa za odgovore nemalokrat potrebujejo veliko časa. Vse to pa vzame
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svetovalcu toliko časa, da zaradi obilice drugega dela, ki prav tako mora biti opravljeno, ne
more pravočasno pridobiti dovolj kvalitetnih odgovorov.
Koliko je poenostavitev, da podjetnikom ni več potrebno pridobiti ugotovitvene odločbe iz
Upravne enote, pomembna za podjetnike, kažejo tudi odgovori na vprašanje, če bi podjetniki
doregistrirali morebitno dodatno dejavnost, če bi bilo potrebno pridobiti ugotovitveno
odločbo. Zgolj 18 % vprašanih je odgovorilo, da bi to storili, vsi ostali pa so dali negativen
odgovor, ali pa so označili odgovor, da bi o tem resno razmislili.

Graf 12: Mnenje podjetnikov o tem, ali bi, če bi bilo potrebno za opravljanje nove
dejavnosti pridobiti odločbo o izpolnjevanju minimalnih tehničnih pogojev,
razširili svojo dejavnost

Vir: anketa, 2010
Velika večina vprašanih (86 %) je odgovorila, da so pred pričetkom opravljanja dejavnosti
preverili, ali izpolnjujejo pogoje za to in več kot polovica (60 %) jih je označila odgovor, da je
možnost inšpekcijskega nadzora nad izpolnjevanjem pogojev za opravljanje dejavnosti zelo
vplivala na to, da so preverili izpolnjevanje pogojev pred pričetkom opravljanja dejavnosti.
Povprečna ocena pri tem vprašanju je bila 1,9, pri čemer je 1 pomenilo, da je možnost
inšpekcijskega nadzora zelo vplivala na to, da so pred začetkom poslovanja preverili, ali
izpolnjujejo vse pogoje; številka 5 pa, da možnost nadzora sploh ni vplivala na to. Prav je, da
podjetniki pred začetkom opravljanja svoje dejavnosti vedo, katere pogoje morajo
izpolnjevati in v katerem času je možno zadostiti tem pogojem. Dobro je, da obstajajo
inštitucije, zaradi katerih podjetniki delajo pošteno. Glede na podatke tržni inšpektorji dobro
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opravljajo svoje delo, saj si podjetniki želijo delati po zakonu. Zato je toliko bolj pomembno
podjetnikom začetnikom omogočiti svetovanje, da bi bil trg čim bolj urejen.
Graf 13: Podatki o tem, ali so podjetniki na začetku svoje podjetniške poti
preverili, kakšni so pogoji za opravljanje njihovih dejavnosti

Vir: anketa, 2010
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Graf 14: Mnenje podjetnikov o tem, v kolikšni meri je možnost inšpekcijskega
nadzora vplivala na to, da so pred začetkom opravljanja dejavnosti preverili, če za
to izpolnjujejo vse pogoje

Vir: anketa, 2010

Podjetniki na vprašanja o inšpekcijskem nadzoru niso odgovarjali v tej meri, da bi lahko
odgovore posplošil, zato jih v nalogi nisem obravnaval. Ugotovil sem, da večino vprašanih
podjetnikov (73 %) tržni inšpektor do sedaj še ni obiskal. Še več vprašanih podjetnikov pa je
odgovorilo, da tržni inšpektor v zvezi z opravljanjem njihovih dejavnosti ni ugotovil nobenih
nepravilnosti. Podatki iz Poslovnega poročila tržnega inšpektorata Republike Slovenije za leto
2010, pa kažejo, da v 83,4 % primerov niso izrekli nobenega ukrepa, v 8,1 % primerov zgolj
opozorilo ZIN in v 8,5 % primerov upravno odločbo. Od tistih, ki so potrdili, da je tržni
inšpektor ugotovil nepravilnosti v zvezi z opravljanjem njihovih dejavnosti, pa jih je 12 (7,5 %
vprašanih) – toliko jih je namreč odgovorilo na to vprašanje – obkrožilo odgovor, da je
inšpektor izrekel ustno opozorilo po Zakonu o inšpekcijskem nadzoru. To je primerljivo s
podatki iz poročila inšpektorata (Tržni inšpektorat Republike Slovenije, 2011).
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Graf 15: Obiski tržnih inšpektorjev pri podjetnikih od registracije s.p.

Vir: anketa, 2010
Preglednica 7: Ugotovitve tržnih inšpektorjev o nepravilnostih v zvezi s pogoji za
opravljanje dejavnosti glede na odgovore podjetnikov
Odgovor

Število odgovorov

Da
Ne

22
103

Vir: anketa, 2010

Podjetniki prav tako v veliki večini niso odgovarjali na vprašanja o vstopni točki VEM, na
katero so se obrnili po informacije, zato tudi tu ne morem upoštevati podanih odgovorov.
Na vprašanje, ali bi si podjetniki želeli, da bi na trgu obstajal ponudnik storitev preverjanja
izpolnjevanja pogojev za opravljanje dejavnosti in bi jim na koncu ustrezno zagotovil, da
izpolnjuje vse predpisane pogoje, je kar 86 % vprašanih odgovorilo pritrdilno. Poleg tega jih
je zgolj 10 %, ki so tako odgovorili, pri naslednjem vprašanju, kjer sem jih spraševal, koliko
bi bili pripravljeni plačati za tako storitev, označilo odgovor 0 €. Največ (72 %) jih je označilo
odgovora 20-50 in 50-100 €. 2 % jih je označilo, da bi plačali, kolikor bi bilo pač potrebno,
vendar ne več kot 500 €. To dokazuje, da podjetniki želijo in potrebujejo zagotovilo, da
izpolnjujejo vse pogoje za opravljanje svoje (svojih) dejavnosti ter da so za to zagotovilo
pripravljeni tudi plačati.
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Graf 16: Želje podjetnikov o tem, da bi na trgu obstajal ponudnik storitev
preverjanja izpolnjevanja pogojev za opravljanje dejavnosti in bi jim ob koncu
preverjanja ustrezno zagotovil, da izpolnjujejo vse pogoje za opravljanje svoje
dejavnosti

Vir: anketa, 2010
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Graf 17: Višina zneska, ki so ga podjetniki pripravljeni plačati za storitev
preverjanja izpolnjevanja pogojev

Vir: anketa, 2010
Evropska direktiva 2006/123/ES od Slovenije zahteva vzpostavitev enotne kontaktne točke
(EKT), katere namen je vzpostavitev preglednega in enostavnega načina pridobivanja

informacij o regulacijah na enem mestu in iskanje ustreznih informacijskih rešitev za
enostavno pridobivanje dovoljenj tako za domače kot tudi tuje ponudnike.
Eden od pomembnih ciljev projekta EKT je povezan s pospešitvijo vzpostavitve enotnega trga
storitev v EU in zagotavljanjem enostavnejšega poslovanja v Sloveniji za vse ponudnike in
prejemnike storitev. Pri tem je treba opozoriti, da vzpostavitev EKT predstavlja le eno od
zahtev direktive, bistveni del implementacije pa je povezan s prilagoditvijo zakonodaje s
ciljem pospešitve delovanja notranjega trga na ravni EU. Slovenija zamuja v postopkih
vzpostavitve EKT, saj je v skladu z direktivo implementacijski rok potekel 28. 12. 2009. Vse
aktivnosti za vzpostavitev EKT bi morali pospešiti, vključno z izvedbo natančne analize stanja
regulacij na področju reguliranih dejavnosti (MJU, 2010).
Raziskava je pokazala, da 15 % vprašanih podjetnikov ne ve, kaj je to EKT, še več pa jih ne
ve, katere storitve naj bi ponujala. Še bolj zanimiv podatek pa je, da tudi 64 % vprašanih
podjetniških svetovalcev ne pozna pojma EKT. To dokazuje, da Slovenija še vedno ne
razmišlja dovolj o vzpostavitvi take točke. Raziskava je pokazala, da ve za pojem EKT več
podjetnikov kot pa podjetniških svetovalcev, kar me je presenetilo, saj bi pričakoval, da
podjetniški svetovalci redno spremljajo aktualne in tudi napovedane dogodke na področju
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podjetništva. Bolj pričakovan je rezultat pri poznavanju storitev EKT, saj več podjetniških
svetovalcev ve, katere storitve naj bi EKT ponujala. Še vedno pa se mi zdi, da bi moralo več
svetovalcev vedeti, kaj je EKT in katere storitve naj bi ponujala.

Graf 18: Vedenje podjetnikov o tem, kaj je enotna kontaktna točka in katere
storitve naj bi ponujala

Vir: anketa, 2010
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Graf 19: Vedenje podjetniških svetovalcev o tem, kaj je enotna kontaktna točka in
katere storitve naj bi ponujala

Vir: anketa, 2010
Sam sem mnenja, da je postopek za registracijo s.p. za večino novih podjetnikov
prezahteven, saj mora podjetnik kljub temu, da ne potrebuje več odločbe o izpolnjevanju
pogojev za opravljanje dejavnosti, te še vedno izpolnjevati glede na zakonska določila. Zato
se mi ta možnost tudi ne zdi smiselna. Raziskava je pokazala, da velika večina (82 %)
vprašanih podjetnikov, ne bi sama opravila registracije lastnega s.p. Tu dodajam, da je
večina vprašanih podjetnikov (67 %) pri vprašanju o zahtevnosti postopka registracije
označilo številko 4 oziroma 5 na 5-stopenjski lestvici, kar pomeni, da za njih postopek sploh
ni zahteven.
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Graf 20: Mnenje podjetnikov, ali bi, v primeru, da bi na novo ustanovili s.p., ta
postopek izpeljali sami, brez pomoči e-VEM referenta ali kakega drugega
svetovalca

Vir: anketa, 2010
Zanimiv se mi zdi tudi podatek, ki izhaja iz ankete za podjetniške svetovalce, da se niti 36 %
podjetniških svetovalcev ne bi odločilo za možnost, da sami registrirajo svoj s.p.
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Graf 21: Mnenje podjetniških svetovalcev, ali bi, v primeru, da bi na novo
ustanovili s.p., ta postopek izpeljali sami, brez pomoči e-VEM referenta ali kakega
drugega svetovalca

Vir: anketa, 2010

4.4

PREDLOGI UKREPOV ZA IZBOLJŠANJE OBSTOJEČEGA STANJA

Analiza anket je pokazala, da večina podjetnikov ne pozna pojma enotna kontaktna točka
(EKT) in katere storitve naj bi ponujala. Večina podjetniških svetovalcev prav tako ne ve,
katere storitve naj bi EKT ponujala. In glede na to, da bi Slovenija že morala imeti
vzpostavljen portal EKT se mi zdi nujno, da bi v promocijo portala vložili veliko truda in
sredstev, saj so odgovori podjetnikov pokazali, da si želijo, da bi obstajal na trgu ponudnik, ki
bi ponujal podobne storitve kot portal EKT. Podjetniški svetovalci na vstopnih točkah VEM pri
svojem delu kot orodje za pridobitev odgovorov na vprašanja podjetnikov uporabljajo tudi
svetovni splet in opravljajo svetovanja, ki so povezana s storitvami, ki jih bo ponujal portal
EKT, zato bi bilo smotrno, da bi s pomočjo portala svetovalci na točkah VEM opravljali še
storitve, ki jih bo ponujala EKT. Hkrati bi svetovalci lahko podjetnikom svetovali še glede
njihovih drugih težav in dilem. Tako bi vzpostavili portal EKT, ki bi ga lahko uporabljali
podjetniki sami in brez pomoči svetovalcev, hkrati pa bi imeli možnost, da se še pogovorijo s
»svojim« svetovalcem. Pojem »svojim« uporabljam zato, ker je raziskava v okviru
magistrskega dela z naslovom Odprava administrativnih ovir s sistemom e-VEM za
gospodarske družbe pokazala, da se podjetja v nekaj več kot 57 % odločajo, da poiščejo
informacije na vstopnih točkah VEM na Upravnih enotah in v kar 100 % na vstopnih točkah
VEM na obrtnih zbornicah, ker svetovalce tam osebno poznajo.
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Graf 22: Razlogi za izbiro točke VEM UE (v %)
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Vir: Kosmina, 2011
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Graf 23: Razlogi za izbiro točke VEM OZS (v %)
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Vir: Kosmina, 2011
Vstopne točke VEM delujejo preko javnega poziva, ki ga vsaki dve leti objavi JAPTI in na
podlagi tega opravljajo celovite podporne storitve za podjetništvo na lokalnem nivoju. Vse,
kar bi bilo potrebno sistemsko spremeniti je, da bi v javni poziv vnesli še to obveznost.
Seveda pa bi bilo potrebno zagotoviti tudi večja denarna sredstva, saj bi verjetno že tako
preobremenjene vstopne točke VEM potrebovale kakšno dodatno pomoč v smislu
svetovalcev. Na tem mestu dodajam, da so storitve, ki jih ponujajo vstopne točke VEM v
okviru javnega poziva JAPTI, brezplačne.
V vzpostavitvi samo portala EKT in ne tudi fizičnih uradov, kjer bi bili na voljo svetovalci za
pomoč uporabnikom portala, pa vidim poslovno priložnost za vse, morda tudi za bodoče
samostojne podjetnike, saj bi lahko storitve, ki jih bo ponujal portal, tržili. Tu bi šlo za
sekundarno uporabo javnih baz podatkov, tako kot to na področju prava počne na primer
pravni informacijski portal IUS-INFO. Raziskava je pokazala, da so podjetniki pripravljeni
plačati za to, da bi bili prepričani, da izpolnjujejo vse pogoje za opravljanje dejavnosti. V tem
primeru bi bilo potrebno takim ponudnikom podeliti koncesijo, da bi lahko izdajali
verodostojna potrdila, da podjetniki res izpolnjujejo vse pogoje. Lahko pa bi to dejavnost
popolnoma odprli za trg in bi se iz tega razvila podobna dejavnost, kot na primer
računovodski servisi.
Iz raziskave izhaja, da se zelo malo podjetnikov odloča, da bodo sami, na daljavo, registrirali
svoj s.p. Odstotek takih registracij se sicer povečuje, zato bi bilo smotrno raziskati, kateri
podjetniki in zakaj so se odločili za takšno registracijo in potem na podlagi odgovorov
izoblikovati strategijo promocije takšne možnosti za bodoče podjetnike. Zanimivo je tudi, da
38 % vprašanih podjetnikov meni, da postopek za registracijo sploh ni zahteven; od tega pa
bi, če bi na novo registrirali svoj s.p., le 12 % izbralo možnost, da ta s.p. registrirajo na
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daljavo, torej sami. Dobro bi bilo raziskati, zakaj bi se za to možnost odločili le redki, čeprav
se jim postopek sploh ne zdi zahteven. Tudi odgovori podjetniških svetovalcev kažejo na to,
da svetovalci sami ne bi registrirali svojega s.p. na daljavo, čeprav je to ena njihovih nalog pri
svetovanju podjetnikov. Raziskava, ki bi preučila, zakaj ti svetovalci ne bi ustanovili lastnega
s.p. na daljavo, bi lahko postregla z zelo zanimivimi podatki.
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5

PREVERJANJE HIPOTEZ

Hipoteza 1: Vzpostavitev samo virtualne enotne kontaktne točke (EKT) ne bo
zadostovala za dejansko uporabo EKT s strani podjetnikov.
Hipotezo sem potrdil, saj iz ugotovitev pri predstavitvi ankete izhaja, da podjetniki v večini ne
poznajo pojma EKT in tudi ne, katere storitve naj bi ponujala. Iz raziskave tudi izhaja, da
podjetniki sicer v večini iščejo informacije o pogojih za opravljanje dejavnosti na internetu,
vendar se jim te ne zdijo popolne; tisti podjetniki, ki so se obrnili na podjetniškega svetovalca
pa so odgovorili, da so v večini primerov dobili popolne informacije. Iz tega je mogoče
sklepati, da podjetniki bolj zaupajo podjetniškim svetovalcem kot pa portalom na internetu,
kar pomeni, da bodo tudi takrat, ko bo portal EKT vzpostavljen še vedno iskali informacije (ali
pa jih vsaj preverjali) pri podjetniških svetovalcih. Menim, da bi bilo potrebno uvesti skupno
spletno mesto, kjer bi našli vse informacije o izpolnjevanju pogojev za opravljanje dejavnosti
predvsem tako, da bi ga znali uporabljati svetovalci pri svetovanju podjetnikom. To
svetovanje bi lahko opravljali svetovalci na vstopnih točkah VEM preko javnega poziva JAPTI.
Dejstvo, ki izhaja iz raziskave, da so podjetniki pripravljeni celo plačati, če bi jim ustrezen
organ zagotovil, da izpolnjujejo pogoje za opravljanje dejavnosti, kaže, da se podjetniki ne
znajo ali pa morda nimajo časa, da bi se ukvarjali s preveritvijo. So pa pripravljeni plačati, da
bi to namesto njih naredil nekdo drug, zato menim, da bi bili potrebni tudi uradi s svetovalci,
da bo uporaba EKT s strani podjetnikov zaživela.
Hipoteza 2: Ukrep, da lahko podjetnik sam registrira svoj s.p., ni dosegel
pričakovanih učinkov.
Hipotezo zavračam, saj sem z analizo podjetniškega okolja, zakonodaje in z lastno raziskavo
ugotovil, da so bili želeni učinki ukrepa, da podjetnik lahko sam registrira svoj s.p. znižanje
stroškov za uporabnika (bodočega podjetnika) ter prihranek časa uporabniku in državnim
institucijam. Ugotovil sem, da so se stroški za uporabnike dejansko znižali na minimum, saj
le-ta potrebuje za registracijo lastnega s.p. le kvalificirano digitalno potrdilo, ki ga pridobi pri
pristojnem davčnem uradu in je brezplačno, ter internetno povezavo. Prav tako uporabniku ni
potrebno več obiskati nobenega urada, saj registracija poteka po elektronski poti, dokument
o vpisu v Poslovni register Slovenije pa podjetnik dobi po pošti. Ta dokument mu brezplačno
pošlje registrski organ AJPES. Prav tako sem z analizo podjetniškega okolja ugotovil, da se je
s tem, ko lahko podjetnik sam registrira svoj s.p. na daljavo in z vsemi potrebnimi zakonskimi
in sistemskimi spremembami, skrajšal tudi čas registracije s.p. s povprečno 14 dni na največ
3 delovne dni. Zaradi zgoraj navedenega zavračam drugo hipotezo.
Vendar pa je raziskava pokazala, da se je zelo malo bodočih podjetnikov (0,3 % vseh
registracij s.p. v letu 2008 in 6,4 % v letu 2009) odločilo za registracijo lastnega s.p. na
daljavo. Ugotovil sem, da delež sicer raste, vendar je ta delež dokaj nizek. Prav tako se je
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pokazalo, da se je število vlog za vpis samostojnega podjetnika v Poslovni register Slovenije v
letu 2010 glede na leto 2009 znižalo, čeprav se je skupno število vlog, posredovanih na
daljavo in preko vstopnih točk VEM, povečalo.
Kot je pokazala raziskava in tudi uradni statistični podatki, se podjetniki neradi odločajo za
samostojno opravljanje uradnih postopkov po elektronski poti, ampak se raje obrnejo na
podjetniške svetovalce. Večina se je v raziskavi odločila, da možnost, da podjetnik sam na
daljavo registrira svoj s.p., ni smiselna; za isto možnost pa se je opredelila tudi večina
podjetniških svetovalcev. Mnenje podjetnikov in podjetniških svetovalcev je glede tega
podobno, saj sta povprečni oceni znašali 3,2 oziroma 3,6 na 5-stopenjski lestvici. Zanimivo je,
da je povprečna ocena pri podjetnikih višja, kar pomeni, da so podjetniki ocenili, da je
postopek manj zahteven, kot pa so ga ocenili podjetniški svetovalci.
Hipoteza 3: Podjetniki so pripravljeni plačati storitev preverjanja izpolnjevanja
pogojev za opravljanje dejavnosti ob ustrezni zagotovitvi, da za opravljanje svoje
dejavnosti izpolnjujejo vse pogoje.
Tretjo hipotezo sem potrdil. Rezultati raziskave so pokazali, da podjetniki želijo, da bi na trgu
obstajal ponudnik storitev preverjanja izpolnjevanj pogojev za opravljanje dejavnosti in bi jim
na koncu postopka ustrezno zagotovil, da izpolnjuje vse predpisane pogoje. Več kot 72 %
vprašanih se je opredelilo, da bi bili za takšno storitev pripravljenih plačati med 20 in 100 €.
To dokazuje, da podjetniki želijo in potrebujejo zagotovilo, da izpolnjujejo vse pogoje za
opravljanje svoje (svojih) dejavnosti ter da so za to zagotovilo pripravljeni tudi plačati.
Podatki iz Poročila tržnega inšpektorata RS za leto 2010 kažejo, da se pojavljajo napake pri
preverjanju pogojev za opravljanje dejavnosti, saj so v poročilu zapisali, da so pri 16,6 %
pregledanih subjektih ugotovili nepravilnosti in so zato v 8,1 % primerov izrekli opozorilo po
Zakonu o inšpekcijskem nadzoru (ZIN, Ur. l. RS, št. 56/2002), v 8,5 % primerov pa upravno
odločbo. Ti podatki se z manjšim odstopanjem ujemajo z mojo raziskavo, saj je 80 %
vprašanih podjetnikov odgovorilo, da je prepričanih, da izpolnjujejo vse pogoje za opravljanje
dejavnosti, 20 % vprašanih pa jih v to ni bilo prepričanih. Dejstvo, da je inšpektorat v 16,6 %
primerov ugotovil nepravilnosti, je razmeroma velik odstotek, čeprav so pri približno 50 % teh
primerov izrekli zgolj opozorilo ZIN. Ko bo EKT vzpostavljena, bodo imeli podjetniki možnost,
da te napake sami odpravijo, oziroma jih že na začetku poslovanja preprečijo. Vsekakor pa
mislim, da se tega v veliki večini ne bodo lotili sami, pač pa bodo poiskali pomoč svetovalca,
ki bo to naredil za njih.
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6
PRISPEVEK REZULTATOV RAZISKAVE K ZNANOSTI IN
UPORABNOST REZULTATOV

Raziskava je pokazala, da si podjetniki želijo, da bi obstajal portal kot je EKT, saj je iz
raziskave razvidno, da se sicer v večini primerov po informacije obračajo na svetovni splet,
vendar so mnenja, da tam ne dobijo popolnih informacij; hkrati pa so tisti, ki so odgovarjali,
da se po informacije obračajo na svetovalce v 77 % odgovorili, da so dobili popolne
informacije. Podjetniki si torej želijo kvalitetnih informacij na internetu, vendar po ugotovitvah
ankete bolj zaupajo informacijam, ki jih dobijo od svetovalcev. Zato menim, da bi bilo
potrebno - poleg enotnega portala - uvesti tudi fizične kontaktne točke, kjer bi se lahko
podjetniki zglasili in dobili vse potrebne informacije, saj so že sedaj vsi podatki o pogojih za
opravljanje dejavnosti dosegljivi, sicer na različnih mestih po spletnih straneh pristojnih
ministrstev, pa jih podjetniki ne pridobivajo in za nasvete sprašujejo predvsem podjetniške
svetovalce ali pa svoje računovodje. Rezultati ankete so pokazali, da podjetniški svetovalci
menijo, da ne bi bilo potrebno ustanoviti novih uradov, iz opisnih odgovorov pa je mogoče
razbrati ravno, da so uradi potrebni. Večina svetovalcev, ki pravi, da novi uradi niso potrebni,
v opisnih odgovorih omenja, da taki uradi že obstajajo. S tem so mislili na urade, kjer delajo
– na vstopne točke VEM. To nakazuje, da bi bili takšni uradi vseeno potrebni, le naloge
preveritve pogojev za opravljanje dejavnosti bi morali prenesti na referente vstopnih točk
VEM. Prav tako bi bilo potrebno na te »nove« urade in uradnike prenesti pristojnosti, da bi
potem podjetnikom v primerni obliki zagotovili, da izpolnjujejo vse obveznosti. Iz ankete med
podjetniki namreč izhaja, da si velika večina vprašanih podjetnikov (86 %) želi, da bi obstajal
tak ponudnik za preverjanje izpolnjevanja pogojev za opravljanje dejavnosti.
Med raziskavo učinkov odprave administrativnih ovir na področju podjetništva sem naletel na
mnoga zanimiva vprašanja, ki bi jih bilo v prihodnosti mogoče preučiti z vidika boljšega
načrtovanja razvoja malega podjetništva v Sloveniji. Ugotovil sem, da je kar 69 % vprašanih
podjetnikov ustanovilo svoj s.p. v starosti 25–36 let. Prav tako sem ugotovil, da je večina
podjetnikov, ki imajo svoj s.p., visoko strokovno izobraženih in da je tistih podjetnikov z
najnižjo izobrazbo le 7 %. Verjetno bi bilo smotrno raziskati, zakaj je temu tako in ali so
morda informacije, ki so na voljo podjetnikom pred začetkom njihovega poslovanja na dovolj
visokem nivoju. Zavod za zaposlovanje Republike Slovenije spodbuja samozaposlovanje
brezposelnih. Ti morajo za pridobitev subvencije obiskovati delavnico, na kateri pridobijo
osnovne informacije o delovanju s.p.. Po mojih izkušnjah podjetniki na teh delavnicah ne
izvedo nič takega, kar bi jim (po njihovih besedah) prišlo prav pri poslovanju, saj naj bi vse to
že vedeli. Raziskava je pokazala, da okoli 14 % vprašanih podjetniških svetovalcev ne pozna
pojma EKT, več kot 87 % pa jih ne ve, katere storitve naj bi EKT ponujala. Zadnji podatek je
zaskrbljujoč, saj naj bi po direktivi 2006/123/ES Slovenija do danes že imela vzpostavljeno
EKT. Menim, da bi bilo dobro raziskati, zakaj in od kod svetovalci vedo za EKT in storitve, ki
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naj bi jih ponujala. Z raziskavo sem ugotovil, da delež registracij samostojnih podjetnikov na
daljavo raste. Mojo nalogo bi nadgradila raziskava med podjetniki, ki so svoj s.p. registrirali
od doma. Od njih bi dobili najboljše odgovore, na kakšen način bi lahko ta delež v prihodnosti
še povečali.
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7

ZAKLJUČEK

S ciljem, da bi do leta 2010 gospodarstvo EU postalo najbolj konkurenčno, dinamično in na
znanju temelječe gospodarstvo na svetu, so članice EU leta 2000 v Lizboni sprejele lizbonsko
strategijo. Takrat so sklenili, da bi bilo potrebno za dosego tega cilja zmanjšati
administrativna bremena za 25 %. Tako ali še bolj ambiciozne cilje si je v svojih zakonodajah
in nacionalnih programih zastavila večina članic EU, med njimi tudi Slovenija, ki si je cilj za
zmanjšanje administrativnih ovir za 25 % postavila s Programom Vlade Republike Slovenije
za odpravo administrativnih ovir in zmanjšanje administrativnih bremen do leta 2012.
V duhu odprave administrativnih ovir je EU sprejela direktivo 2006/123/ES, ki od vseh članic
EU zahteva vzpostavitev enotne kontaktne točke, kjer bodo lahko podjetniki na enem mestu
pregledno in enostavno pridobili informacije o regulacijah, vzpostavljene pa bodo tudi
informacijske rešitve za enostavno pridobivanje dovoljenj za domače in tuje ponudnike.
Ugotovil sem, da večina podjetnikov in podjetniških svetovalcev ne ve, katere storitve naj bi
enotna kontaktna točka ponujala, zato menim, da bi bilo potrebno znatno zvišati prizadevanja
in sredstva, namenjena za promocijo enotne kontaktne točke. Prav tako sem ugotovil, da
podjetniki večino informacij glede pogojev za opravljanje dejavnosti iščejo po svetovnem
spletu, vendar v veliki večini tam niso dobili popolnih informacij. Po drugi strani pa je
raziskava pokazala, da so tisti podjetniki, ki so se obrnili po informacije na podjetniškega
svetovalca, dobili popolne informacije. Direktiva 2006/123/ES zahteva vzpostavitev portala
enotne kontaktne točke, predvideva pa tudi urade, kjer bi svetovalci v zvezi s portalom
svetovali in pomagali podjetnikom. Slovenija se je odločila vzpostaviti zgolj portal enotne
kontaktne točke, vendar mislim, da zaradi zgoraj omenjenih dejstev zgolj vzpostavitev portala
enotne kontaktne točke ne bo zadostovala za uporabo portala s strani podjetnikov.
Kot izhaja iz študije podjetniškega okolja in iz raziskave, so bili učinki ukrepa, da lahko
podjetnik sam registrira svoj s.p. (na daljavo) doseženi, vendar sem ugotovil tudi, da je delež
tistih, ki so izkoristili to možnost, majhen. Ta delež pa se je skozi leta povečeval. Iz
odgovorov podjetnikov je bilo razbrati, da si kljub temu, da ne vedo, katere storitve naj bi
enotna kontaktna točka ponujala, želijo, da bi tak portal obstajal. Še več, za storitev
preverjanja, ali izpolnjujejo vse pogoje za opravljanje dejavnosti, so v večini pripravljeni
plačati od 20 do 100 €. Kljub temu, da večina podjetnikov ve, da je na svetovnem spletu
mogoče poiskati vse pogoje za opravljanje dejavnosti, bi raje plačali nekomu drugemu, da
preveri izpolnjevanje pogojev za njih.
Pomanjkljivost moje raziskave je majhno število pridobljenih odgovorov podjetnikov. Kljub
temu, da je bil vprašalnik poslan na 1284 elektronskih naslovov, je bila odzivnost zelo nizka.
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Morda bi bilo smotrno opraviti raziskavo, zakaj je temu tako. Menim, da bi bila dobrodošla
tudi raziskava, od koga in na kakšen način so izvedeli tisti, ki vedo, katere storitve naj bi
enotna kontaktna točka ponujala. Tako bi lahko izvedeli, kam je potrebno usmeriti napore za
boljšo prepoznavnost.
Glede na to, da je zelo malo podjetnikov izkoristilo možnost, da sami na daljavo registrirajo
svoj s.p., bi bilo po mojem mnenju nujno izvesti raziskavo med temi podjetniki in ugotoviti,
kaj jih je prepričalo, da so to naredili in s kakšnimi znanji razpolagajo. Prav tako bi bilo
zanimivo izvedeti, zakaj podjetniški svetovalci ne bi registrirali lastnega s.p. na daljavo, kljub
temu, da je to ena izmed njihovi nalog pri svetovanju podjetnikom.

69

LITERATURA IN VIRI
LITERATURA
1. ANTONČIČ, B., HISRICH, R., PETRIN, T., VAHČIČ, A. (2002). Podjetništvo. GV
Založba, Ljubljana.
2. BATAGELJ, Teja. GABRIJEL, Tadej. GREGORC, Helena. KRIČEJ, Dušan. REP, Roman.
ŠEL, Davorka. ZATLER, Renata. MIZORI ZUPAN, Tatjana. ZUPANČIČ, Maja (2008). Euprava: zavezništvo z uporabniki. Pasadena, Ljubljana, 2008.
3. BERČIČ, Barbara (2007). Zasnova informacijskega sistema za elektronsko

4.

5.
6.

7.

8.

9.

komuniciranje strank z Agencijo Republike Slovenije za javnopravne evidence in
storitve. Magistrsko delo, Univerza v Ljubljani, Ekonomska fakulteta, Ljubljana.
JALILIAN, Hossein, KIRKPATRICK, Collin, PARKER, David (2007). The impact of
Regulation on Economic Growth in Developing Countries: A Cross-Country Analisys.
World Development, št. 35, 87-103.
KAMPUŠ TROP, Vida (2003). Ustanavljanje in rast podjetij: razlogi za regionalne
razlike. Fakulteta za organizacijske vede, Kranj, 2003.
KLUN, Maja (2007). Implementation of the standard cost model (SCM) in Slovenia to
measure administrative costs for companies. V: VINTAR, Mirko, KOVAČ, Polonca (ur.):
Trends in development of public administration in south east Europe. Faculty of
administration, Ljubljana, 2007, str. 139-152).
KLUN, Maja (2009). »Stroškovna učinkovitost« regulative«. V: Zoran Lekič, Gašper
Žargi, Andrej Trebar (ur.): Kakovost ustvarja razliko, Slovensko združenje za kakovost
in odličnost, Bernardin, 2009, str. 96 in 97.
KLUN, Maja (2010). Standard cost model (SCM) in Slovenia – results of the first
measurments and further development. V: SETNIKAR-CANKAR, Stanka, PEVCIN,
Primož (ur.): Public administration role in social and ceonomic transformatoin in
south-east Europe. Faculty of administration, Ljbljana, 2010, str. 41-50).
KLUN, Maja, KUHELJ, Alenka, STARE, Janez, DEČMAN, Mitja (2008). Razvoj
metodologije za razvoj SCM (Standard cost model) v Sloveniji: zaključno poročilo.

Fakulteta za upravo, Ljubljana.
10. KLUN, Maja, SLABE-ERKER, Renata, KUHELJ, Alenka, STARE, Janez, DEČMAN, Mitja
(2008). Ovrednotenje administrativnih ovir za povečanje konkurenčnosti podjetij: ciljni

raziskovalni program za povečanje konkurenčnosti podjetij: zaključno poročilo.
Fakulteta za upravo, Ljubljana.
11. KLUN, Maja. SLABE-ERKER, Renata (2009). Business views of the quality tax,
enviroment and employment regulation and institutions: The Slovenian case. V
POLLITT, Christopher (ur.): International institute of administrative sciences. London.

70

Symposiumof public service quality: between everything and nothing. Sage
publication, 22.december 2009. Vol. 75 (3): 529-548.
12. KOSMINA, Nataša (2011). Odprava administrativnih ovir s sistemom e-VEM za
gospodarske družbe. Magistrsko delo, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za upravo,
Ljubljana.
13. KOVAČ, Polona (2009). Presoja učinkov regulacije – kje smo in kam gremo. Javna
uprava. Letnik 45, št. 1-2, str. 259-272.
14. KOVAČIČ, Andrej. GROZNIK, Aleš (2004). RIBIČ, Miroslav. Temelji elektronskega
poslovanja. Ekonomska fakulteta v Ljubljani, Ljubljana, 2004.
15. MACERL, Nives (2008). Ukinitev upravnih kolkov – zgrešena odprava administrativne
ovire? Pravna praksa. Letnik 27, št. 44, str. 8-9.
16. MILAVEC, Urška (2010). Odpravljanje administrativnih ovir za povečanje
konkurenčnosti. Magistrsko delo. Univerza v Ljubljani, Fakulteta za upravo, Ljubljana.
17. MOŽINA, Stane, ROZMAN, Rudi. GLAS, Miroslav (2002). Nova znanja za uspeh.
Didakta, Radovljica, str. 69-150.
18. POTOČNIK, Darja (2006). Analiza povezave med učinkovitostjo državne uprave in
podjetniškim razvojem: Primer Upravne enote Radovljica. Magistrsko delo, Univerza v
Ljubljani, Ekonomska fakulteta, Ljubljana.
19. RUZZIER, M., ANTONČIČ, B., BRATKOVIČ, T., HISRICH, R. (2008). Podjetništvo.
Društvo za podjetništvo in aplikativne raziskave, Koper, 2008.
20. ŠČAP, J., (2010). Podjetniška aktivnost in podporno okolje za razvoj podjetništva v
občini Lenart. Diplomsko delo, Univerza v Mariboru, Ekonomsko-poslovna fakulteta,
Maribor.
21. VIRANT, Gregor (2009a). Boljši predpisi – dejavnik kakovosti življenja in
konkurenčnosti gospodarstva. Javna uprava. Letnik 45, št. 1-2, str. 249-257.
22. VIRANT, Gregor (2009b). Sklep – presoja učinkov regulacije kot del programa
boljšega reguliranja. V: KOVAČ, Polonca (ur.): Presoja učinkov regulacije v Sloveniji.
Fakulteta za upravo, Ministrstvo za upravo, Ljubljana, 2009, str. 142 – 149.
23. VIRANT, Gregor (2010). Debirokratizacija Evrope. Dosegljivo 18.05.2011 na:
http://www.ijpucnik.si/media/Virant.pdf.
24. YAKOVLEV, Evgenij, ZHURAVSKAYA, Ekaterina (2007). Deregulation of Business.
Centre for Economic and Financial Research at New Economic School, NES working
paper series, 2007.
25. ZATLER, Renata (2009). Odprava administrativnih ovir. Javna uprava. Letnik 45, št. 12, str. 287-299.
26. ŽAKELJ, L. (2004). Razvoj malih in srednje velikih podjetij v Sloveniji in Evropski uniji,
Delovni zvezek 6, UMAR, Ljubljana.

71

VIRI
27. Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve (2011). Letno
poročilo AJPES za leto 2010. Dosegljivo 13.04.2011 na:
http://www.ajpes.si/doc/AJPES/KIJZ/Letno_porocilo_AJPES_za_leto_2010.pdf
28. BIS Department for Business Innovation & Skills (2010). Better regulation. Dosegljivo
na: http://www.bis.gov.uk/policies/better-regulation (16.11.2010).
29. Bundesministerium fur Wirtschaft und Technologie (2011). Burokratieabbau und
bessere Rechtzetzung. Dosegljivo na:
http://www.bundesregierung.de/nn_151820/Content/DE/StatischeSeiten/Breg/Reform
projekte/doorpageelement-buerokratieabbau.html (09.02.2011)
30. Bundesministerium fur Wirtschaft und Technologie (2011). Die MittelstandsEntlastungsgesetze. Dosegljivo na:
http://www.bmwi.de/BMWi/Navigation/Wirtschaft/Wirtschaftspolitik/buerokratieabbau
,did=307088.html (09.02.2011)
31. Bundesministerium fur Wirtschaft und Technologie (2011). Ehrgeizige Abbauziele
setzen und erreichen. Dosegljivo na:
http://www.bmwi.de/BMWi/Navigation/Wirtschaft/Wirtschaftspolitik/buerokratieabbau
.html (09.02.2011)
32. Bundesministerium fur Wirtschaft und Technologie (2011). Maßnahmenkatalog
Bürokratieabbau. Dosegljivo na:
http://www.bundesregierung.de/Content/DE/Archiv16/Artikel/2006/06/__Anlagen/200
6-06-29-massnahmenkatalog-zur-entlastung-desmittelstandes,property=publicationFile.pdf (09.02.2011)
33. Directorate General for Public Information Society and Media (2007). The User
Challenge: Banchmrking the supply of online public service, Report of the 7th
measurment,
Dosegljivo
08.06.2011
na
:
http://ec.europa.eu./information_society/eeurope/i2010/docs/benchmarkinh/egov_be
nchmark_2007
34. Doing business, 2010. Reforming Trough Difficult Times. Dosegljivo 07.07.2011 na:
http://doingbusiness.org/documents/fullreport/2010/DB10-full-report.pdf
35. Dopolnjen Program ukrepov za spodbujanje podjetništva in konkurenčnosti za
obdobje 2007-2010 (2009). Vlada Republike Slovenije, Ljubljana
36. Elektronischer entgeltnachweis (2011). Website fur das ELENA-Verfahren. Dosegljivo
09.02.2011 na: http://www.das-elena-verfahren.de/
37. European Commission (2006). The new SME definition. Dosegljivo 07.07.2011 na:
http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/files/sme_definition/sme_user_guide_en.
pdf
38. European Commission (2009b). Communication from the commission to the council
and the european parliament. Action Programme for Reducing Administrative Burdens
72

in the EU Sectoral Reduction Plans and 2009 Actions. Brussels, October, 2009. COM
(2009) 544 finnal. Annex.
39. European Commission (2011). Commission Impact assessment Guidelines. Dosegljivo
na:
http://ec.europa.eu/governance/impact/commission_guidelines/commission_guideline
s_en.htm
40. European Commission (2010). Impact assessment. Dosegljivo na:
http://ec.europa.eu/governance/impact/index_en.htm (16.11.2010).
41. EVROPSKA KOMISIJA (2009). Impact asessment guidelines. Dosegljivo 16.05.2011
na: http://ec.euproa.eu/governance/impact/docs_en.htm
42. EVROPSKA KOMISIJA (2011). Evropska listina o malih podjetjih. Dosegljivo na:
http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/files/charter/docs/charter_sl.pdf
(02.03.2011).
43. EVROPSKI PARLAMENT (2006). Evropska direktiva 2006/123/ES.
44. Internationalisation of Cross-Border Interpreneurship (ICE). Kako poslovati sa
Slovenijom. Dosegljivo 31.05.2011 na: http://ice.azra.hr/hr/
45. Internationalisation of Cross-Border Interpreneurship. Kako poslovati s Hrvaško.
Dosegljivo 31.05.2011 na: http://ice.mra.si/
46. IUS INFO (2011). Register predpisov. Dosegljivo na: http://www.iussoftware.si/Register/Kazalo.aspx?Src=WF2cfQSVrmEFiqP7n4TjB0XC%2fktawJtS51ui8t
I1BbFEKCR%2fVv%2bwyTkW%2fA1H%2fuRpExe%2bxsRCCSGegq9OK80Xd0d3mtCu
nf7ZjetCYyxJ3EK9QhXKbn0bthneGUVEvQXtTuCpK58wboTYMbj4vznTCdZpCzZbnvfB%
2feKO4hh2wfk%3d&Stran=1 (18.12.2010)
47. Javna agencija za podjetništvo in tuje investicije (2010). Predstavitev države.
Dosegljivo 18.12.2010 na:
http://www.izvoznookno.si/Dokumenti/Podatki_o_drzavah/Hrvaska/Predstavitev_drza
ve_4285.aspx
48. Javna agencija za podjetništvo in tuje investicije (2011a). Predstavitev države.
Dosegljivo 09.02.2011 na:
http://www.izvoznookno.si/Dokumenti/Podatki_o_drzavah/Nemcija/Predstavitev_drza
ve_4261.aspx
49. Javna agencija za podjetništvo in tuje investicije (2011b). Predstavitev države.
Dosegljivo
03.03.2011
na:
http://www.izvoznookno.si/Dokumenti/Podatki_o_drzavah/Avstrija/Predstavitev_drzav
e_4041.aspx
50. Javna agencija za podjetništvo in tuje investicije (2011c). Predstavitev agencije.
Dosegljivo 11.07.2011 na: http://www.japti.si/o-agenciji

73

51. MINISTRSTVO ZA JAVNO UPRAVO (2007). Poročilo o odpravljenih administrativnih
ovirah
v
letu
2006.
Dosegljivo
na:
http://nov.racunovodja.com/clanki.asp?clanek=1540
52. Ministrstvo za javno upravo (2009). Program za odpravo administrativnih ovir in
zmanjšanje administrativnih ovir za 25% do leta 2012. Dosegljivo 16.11.2010 na:
http://www.mju.gov.si/fileadmin/mju.gov.si/pageuploads/Boljsi_predpisi_OAO/25__Program_Vlade_RS/-_25__PROGAM_.doc
53. Ministrstvo za javno upravo (2011). Pregled mejnikov na področju odprave
administrativnih ovir in boljše priprave predpisov od leta 1997 naprej. Dosegljivo
20.05.2011
na:
http://www.mju.gov.si/fileadmin/mju.gov.si/pageuploads/Boljsi_predpisi_OAO/mejniki
_OAO_in_BR_od_1990_slo.doc
54. Ministrstvo za javno upravo (marec 2008). Ocena administrativnih stroškov,

Poenostavitev postopka ustanovitve,spremembe ali izbrisa podjetja (enostavne družbe
z omejeno odgovornostjo) z vzpostavitvijo informacijskega sistema e-VEM za g.d.
Dosegljivo
12.05.2011
na:
http://www.mju.gov.si/si/delovna_podrocja/e_uprava_in_upravni_procesi/boljsi_pred
pisi_in_odprava_administrativnih_ovir_oao/merjenje_administrativnih_stroskov
55. Ministrstvo za javno upravo. Konferenca o odpravi administrativnih ovir za mala in
srednja podjetja. Dosegljivo 11.05.2011 na:
http://www.mju.gov.si/si/delovna_podrocja/e_uprava_in_upravni_procesi/boljsi_pred
pisi_in_odprava_administrativnih_ovir_oao/arhiv/konferenca_odprava_administrativni
h_ovir_za_mala_in_srednja_podjetja/
56. Ministrstvo za javno upravo. Metodologija za merjenje administrativnih stroškov.
Dosegljivo 17.05.2011 na:
http://www.mju.gov.si/si/delovna_podrocja/e_uprava_in_upravni_procesi/boljsi_pred
pisi_in_odprava_administrativnih_ovir_oao/merjenje_administrativnih_stroskov/
57. Ministrstvo za javno upravo. Posvet o odpravi administrativnih ovir v gospodarstvu.
Dosegljivo na:
http://www.mg.gov.si/fileadmin/mg.gov.si/pageuploads/DPK/Microsoft_Word__AN_SBA_ZA_OBJAVO.pdf (16.11.2010).
58. Ministrstvo za javno upravo. Presoja posledic predlogov predpisov in politik.
Dosegljivo 11.05.2011 na:
http://www.mju.gov.si/fileadmin/mju.gov.si/pageuploads/Boljsi_predpisi_OAO/Boljsi_
predpisi/Brdo_november_2009/Zatler.ppt
59. Ministrstvo za javno upravo. Seznam že odpravljenih administrativnih ovir v letu 2005.
Dosegljivo 16.11.2010 na:
http://www.mju.gov.si/fileadmin/mju.gov.si/pageuploads/mju_dokumenti/pdf/odpravl
jene_ovire_nov2005pdf.pdf

74

60. Ministrstvo za javno upravo. Vzpostavitev poslovnega portala EKT – enotne kontaktne

točke za podporo postopkom pridobivanja dovoljenj za opravljanje reguliranih
dejavnosti v RS. Dosegljivo 16.11.2010 na:
http://www.mju.gov.si/fileadmin/mju.gov.si/pageuploads/Boljsi_predpisi_OAO/ANEKT-7-vlada-k-WEB.DOC
61. Mobisux (2011). Postopek odprtja d.o.o. in s.p. na enem mestu. Dosegljivo
24.05.2011
na:
http://www.mobisux.com/ubbthreads.php?ubb=showflat&Number=1321300
62. Obrtni zakon (ObrZ), Ur. list RS, št. 50/1994.
63. Pogoji za opravljanje dejavnosti (2009). Ministrstvo za gospodarstvo, Ljubljana.
64. Portal slovenske obrti (2011). Predstavitev OZS. Dosegljivo 11.07.2011 na:
http://www.ozs.si/
65. Portal Ja TRGOVAC (2010). Topić: Obrtnici bi mogli zaposliti 10.000 ljudi. Dosegljivo
20.05.2011 na: http://www.jatrgovac.com/2010/10/topic-obrtnici-bi-mogli-zaposliti10000-ljudi/
66. Pravilnik o načinu in postopku vpisa ter vodenja podatkov o samostojnih podjetnikih
posameznikih v Poslovnem registru Slovenije, Ur. list RS, št. 62/2005.
67. Predlog konceptov ekonomskih in socialnih reform za povečanje konkurenčnosti
slovenskega gospodarstva (2005). Vlada Republike Slovenije, Ljubljana.
68. Razvojna agencija Sora. Postopek registracije samostojnega podjetnika, ki bo opravljal

neobrtne dejavnosti (intelektualne storitve, računovodski servis, svetovanje, trgovina).
Dosegljivo 16.11.2010 na: http://www.ra-sora.si/nasvet3.htm
69. SCM network (2010). Defining European Success with Smart Regulation. Dosegljivo
16.11.2010 na: http://www.bis.gov.uk/policies/better-regulation/policy/europeanlegislation/smart-regulation-a-cleaner-fairer-and-more-competitive-eu
70. SCM NETWORK (2011a). Information about reduction targets in Austria. Dosegljivo
03.03.2011 na: http://www.administrative-burdens.com/default.asp?page=220
71. SCM NETWORK (2011b). Information about reduction targets in Austria. Dosegljivo
03.03.2011 na: http://www.administrative-burdens.com/default.asp?page=22
72. SCM NETWORK (2011c). Information about the Austrian measurements. Dosegljivo
03.03.2011 na: http://www.administrative-burdens.com/default.asp?page=218
73. Slovenski podjetniški sklad (2011). Razpisi. Dosegljivo 11.07.2011 na:
http://www.podjetniskisklad.si/
74. Strategija razvoja Slovenije (2005). Urad za makroekonomske analize in razvoj,
Ljubljana.
75. The Danish Government. SMART REGULATION A cleaner, fairer and more
competative EU. Dosegljivo 16.11.2010 na:
http://www.eogs.dk/graphics/publikationer/Administrative%20lettelser/Executive%20
Summary%20Smart%20RegulationEN.pdf
75

76. Tehnološka agencija Slovenije (2011). Predstavitev agencije. Dosegljivo 11.07.2011
na: http://www.tia.si/o_agenciji,261,0.html
77. Vlada Republike Hrvaške (2010). HITRO.HR – servis Vlade Republike Hrvaške.
Dosegljivo 18.12.2010 na: http://www.hitro.hr/Default.aspx
78. VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE (2010a). Akcijski načrt Vlade RS za odpravo
administrativnih ovir. Dosegljivo na:
http://antib.gov.si/pdf/sklep_sprejeti_akcijski_nacrt.pdf
79. VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE (2010b). Akcijski načrt za izvajanje akta za mala
podjetja (2010). Dosegljivo na:
http://www.mg.gov.si/fileadmin/mg.gov.si/pageuploads/DPK/Akcijski_nacrt.pdf
80. Vlada Republike Slovenije (2011). Tržni inšpektorat Republike Slovenije. Poslovno
poročilo tržnega inšpektorata za leto 2010. Dosegljivo 06.06.2011 na:
http://www.ti.gov.si/fileadmin/ti.gov.si/pageuploads/TIRS2010.pdf
81. VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE (2011). Akcijski načrt Vlade Republike Slovenije za
odpravo administrativnih ovir. Dosegljivo 23.05.2011 na:
http://antib.gov.si/pdf/sklep_sprejeti_akcijski_nacrt.pdf
82. VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE (2011). Državni portal e-uprava. Dosegljivo
20.05.2011 na: http://e-uprava.gov.si/e-uprava/
83. VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE (2011). Državni portal za podjetja in podjetnike.
Dosegljivo 20.05.2011 na: http://evem.gov.si/evem/
84. Vlada Republike Slovenije (2011). Odprava administrativnih ovir in zniževanje
administrativnih ovir. Dosegljivo na:
http://www.vlada.si/si/teme_in_projekti/izhod_iz_krize/odprava_administrativnih_ovir/
(16.11.2010).
85. VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE (2011). Predstavitev Komisija Vlade RS za odpravo
administrativnih ovir. Dosegljivo 21.05.2011 na: http://antib.gov.si/tekst.html
86. Zakon o gospodarskih družbah (ZGD), Ur. list RS, št. 30/1993.
87. Zakon o gospodarskih družbah (ZGD-1-UPB3), Ur. list RS, št. 65/10.
88. Zakon o inšpekcijskem nadzoru (ZIN), Ur. list RS, št. 56/2002.
89. Zakonom o podjetjih (ZPod), Ur. list SFRJ, št. 77/1988).
90. Zakon o podpornem okolju za podjetništvo (ZPOP-1), Ur. list RS, št. 102/2007)
91. Zakon o razvoju malega gospodarstva (ZRMG), Ur. list RS, št. 18/1991.
92. Zakon o storitvah na notranjem trgu (ZSNT), Ur. list RS, št 21/2010.
93. ZATLER, Renata (2009). Presoja posledic predlogov predpisov in politik. Odprava
administrativnih ovir, Brdo, 02.11.2009. Ministrstvo za javno upravo. Dosegljivo
20.05.2011
na:
http://www.mju.gov.si/fileadmin/mju.gov.si/pageuploads/Boljsi_predpisi_OAO/Boljsi_
predpisi/Brdo_november_2009/Zatler.ppt

76

PRILOGE
Priloga 1: Anketni vprašalnik za samostojne podjetnike
ANKETNI VPRAŠALNIK

1. Spol nosilca s.p.

Moški

Ženski

2. Starost nosilca s.p. ob ustanovitvi s.p.

-

od 18 do 25 let

-

od 26 do 35 let

-

od 36 do 45 let

-

nad 45 let

3. Izobrazba nosilca s.p.

-

osnovna šola ali manj
srednja šola
visoka strokovna
univerzitetna ali več

4. Mesec in leto registracije s.p.
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5. Ali veste, da so pogoji za opravljanje dejavnosti brezplačno dostopni na svetovnem spletu?

Da

Ne

6. Ali veste, kje na svetovnem spletu se te informacije nahajajo?

Da

Ne

Maja 2004 se je spremenil Zakon o gospodarskih družbah (ZGD) in od takrat za opravljanje
dejavnosti ni več potrebno pridobiti ugotovitvene odločbe o izpolnjevanju minimalnih tehničnih
pogojev za opravljanje dejavnosti (ugotovitvena odločba). To odločbo je izdala Upravna enota,
kjer je imel samostojni podjetnik svoj sedež.

7. Ali ste vedeli, da je bilo pred spremembo ZGD leta 2004 pred pričetkom opravljanja
dejavnosti potrebno pridobiti ugotovitveno odločbo?

Da

Ne

Ukinitev ugotovitvene odločbe je bila eden izmed ukrepov države za pospeševanje
podjetništva. Cilj tega ukrepa je bilo znižanje administrativnih stroškov za državo kot tudi za
podjetnike.

8. V kolikšni meri so bili po vašem mnenju ti stroški znižani?
(1 – stroški sploh niso bili znižani, 5 – stroški so bili znižani v največji možni meri)

1

2

3

4

5
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9. Ali menite, da je ta sprememba ugodna za podjetnike?
(1 – sprememba sploh ni ugodna, 5 – sprememba je zelo ugodna)

1

2

3

4

5

10. Ali menite, da je postopek za registracijo s.p. za vas kot posameznika zahteven?
(1 – postopek je zelo zahteven, 5 – postopek sploh ni zahteven)

1

2

3

4

5

Preko portala e-VEM lahko bodoči podjetnik pod določenimi pogoji sam registrira s.p. (se vpiše
v Poslovni register Slovenije).

11. Se vam zdi možnost, da lahko bodoči podjetnik sam registrira svojo dejavnost (brez pomoči
referenta) smiselna in zakaj?

12. Označite, v kolikšni meri poznate portal e-VEM za samostojne podjetnike (portal v okviru
državnega portal za podjetja in podjetnike )?
(1 – sploh ne poznam, 5 – zelo dobro poznam)

1

2

3

4

5
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13. Kje ste izvedeli/slišali za portal e-VEM?

-

povedal mi je znanec, prijatelj, sorodnik …
preko svetovnega spleta
iz medijev
drugo (vpišite)

14. Ali ste kdaj v zadnjih 3 mesecih potrebovali informacije v zvezi z opravljanjem vaše (vaših)
dejavnosti?

Da

Ne

15. Ali ste te informacije poskušali poiskati na portalu e-VEM?

Da

Ne

16. Kam ste se odpravili po informacije? Možnih je več odgovorov.

-

na svetovni splet
na vstopno točka VEME
h kolegu podjetniku oziroma znancu
drugo (vpišite)
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17. V primeru, da ste informacije poiskali na vstopni točki VEM, vas prosim, da izpolnite
spodnjo tabelo
(pri čemer je 1- najnižja ocena in 5-najvišja ocena)
LASTNOSTI vstopne točke VEM

OCENA

Dostopnost vstopne točke VEM

1

2

3

4

5

Prijaznost referentke/referenta

1

2

3

4

5

Ustrezno informiranje

1

2

3

4

5

Zadostna pomoč/navodila

1

2

3

4

5

Splošna ocena dela vstopne točke VEM

1

2

3

4

5

Prepoznavnost vstopne točke VEM

1

2

3

4

5

18. Menite, da ste dobili popolne informacije?
(1 – nič informacij, 5 – popolne informacije)

1

2

3

4

5

19. Ali ste na začetku svoje podjetniške poti preverili, kakšni so pogoji za opravljanje vaše
(vaših) dejavnosti?

Da

Ne

20. Označite, v kolikšni meri je možnost inšpekcijskega nadzora vplivala na to, da ste pred
pričetkom opravljanja dejavnosti preverili, če za to izpolnjujete vse pogoje?
(1 – zelo vplivala, 5 – sploh ni vplivala)
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1

2

3

4

5

21. Ali vas je od registracije s.p. že kdaj obiskal tržni inšpektor?

Da

Ne

22. Ali je ugotovil kakšne nepravilnosti v zvezi s pogoji za opravljanje vaše (vaših) dejavnosti?

Da

Ne

23. Kakšen ukrep je izrekel?

-

ustno opozorilo po Zakonu o inšpekcijskem nadzoru (ZIN)
izdajo upravne odločbe po ZIN
opozorilo po Zakonu o prekrških (ZP-1)
opomin po ZP-1
globo, izrečeno s plačilnim nalogom po ZP-1
globo, izrečeno z odločbo o prekršku
obdolžilni predlog
drugo (vpišite)

24. Ali ste prepričani, da izpolnjujete vse predpisane pogoje za opravljanje vaše (vaših)
dejavnosti?

Da

Ne

25. Ali bi, če bi bilo potrebno za opravljanje nove dejavnosti, ki bi jo želeli opravljati, pridobiti
odločbo o izpolnjevanju minimalnih tehničnih pogojev, razširili svojo dejavnost?
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-

da
ne
o tem bi najprej resno razmislil
drugo (vpišite)

26. Ali bi si želeli, da bi na trgu obstajal ponudnik storitev preverjanja izpolnjevanja pogojev za
opravljanje dejavnosti in bi vam ob koncu preverjanja ustrezno zagotovil, da izpolnjujete
vse pogoje za opravljanje svoje dejavnosti?

Da

Ne

27. Koliko bi bili pripravljeni plačati za tako storitev, če bi bili potem prepričani, da izpolnjujete
vse pogoje za opravljanje vaše (vaših) dejavnosti?

-

0€
0-20 €
20–50 €
50–100 €
100–200 €
kolikor bi bilo pač potrebno, vendar ne več ko 500 €

28. Ali ste že slišali za enotno kontaktno točko (EKT)?

Da

Ne

29. Ali veste, katere storitve naj bi ponujala?

Da

Ne

30. Ali bi, v primeru, da bi sedaj na novo ustanovili s.p., ta postopek izpeljali sami, brez pomoči
e-VEM referenta ali kakega druge svetovalca?
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Da

Ne

Za sodelovanje se vam najlepše zahvaljujem.
Priloga 2: Anketni vprašalnik za podjetniške svetovalce
ANKETNI VPRAŠALNIK (svetovalci)

1. Spol

Moški

Ženski

2. Starost

-

od 18 do 25 let

-

od 26 do 35 let

-

od 36 do 45 let

-

nad 45 let

3. Podjetnikom svetujem:

-

od 0 do 5 let

-

od 5 do10 let

-

od 10 do 20 let

-

več kot 20 let
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Maja 2004 se je spremenil ZGD in od takrat za opravljanje dejavnosti ni več potrebno pridobiti
ugotovitvene odločbe o izpolnjevanju minimalnih tehničnih pogojih za opravljanje dejavnosti.
Cilj tega ukrepa je bil znižanje administrativnih stroškov za državo kot tudi za podjetnike.

4. V kolikšni meri so bili po vašem mnenju ti stroški znižani?
(1 – stroški sploh niso bili znižani, 5 – stroški so bili znižani v največji možni meri)

1

2

3

4

5

5. Ali menite, da je ta sprememba ugodna za podjetnike?
(1 – sprememba sploh ni ugodna, 5 – sprememba je zelo ugodna)

1

2

3

4

5

6. Ali se vam zdi registracija s.p. zahtevna za podjetnika (če jo opravi sam)?
(1 – postopek je zelo zahteven, 5 – postopek sploh ni zahteven)

1

2

3

4

5

7. Se vam zdi možnost, da lahko bodoči podjetnik sam registrira svojo dejavnost (brez pomoči
referenta) smiselna in zakaj?
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8. Ali ste že slišali za enotno kontaktno točko (EKT)?

Da

Ne

9. Ali veste, katere storitve naj bi ponujala?

Da

Ne

10. Menite, da bi bilo koristno uvesti spletno mesto, kjer bi bilo mogoče na enem mestu
preveriti vse pogoje za opravljanje dejavnosti?
(1 – sploh ni smiselno, 5 – zelo smiselno)

1

2

3

4

5

11. V kolikšni meri bi se po vašem mnenju potencialni in aktualni podjetniki posluževali
takšnega spletnega mesta?
(1 – sploh se ga ne bi posluževali, 5 – zelo bi se ga posluževali)

1

2

3

4

5

12. Ali menite, da bi bilo smotrno poleg spletnega mesta za preverjanje izpolnjevanja pogojev
za opravljanje dejavnosti ustanoviti tudi urade, kjer bi referenti osebno svetovali bodočim
podjetnikom glede pogojev za opravljanje dejavnosti in zakaj?
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13. Ali bi, če bi ustanovili s.p., ta postopek opravili sami, brez pomoči e-VEM referenta ali
kakega drugega svetovalca?

-

Postopek bi v celoti opravil sam.

-

Postopek bi delno opravil sam, delno pa bi poiskal pomoč svetovalca.
Postopek bi v celoti zame opravil svetovalec.

Za sodelovanje se vam najlepše zahvaljujem.
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