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POVZETEK
Magistrsko delo z naslovom Izbrani procesno-pravni vidiki registracije samostojnih
podjetnikov opisuje in predstavlja poenostavljen sistem registracije samostojnega
podjetnika na točki VEM in vodenje upravnega postopka. Vsebina temelji predvsem na
postopkih in konkretnih podatkih, ki jih vodi Agencija Republike Slovenije za javnopravne
evidence in storitve izpostava Ljubljana. AJPES je v skladu z Zakonom o gospodarskih
družbah na podlagi sprememb v letu 2004 s 1. 7. 2005 postal registrski organ za
samostojne podjetnike posameznike. Prvi del dela je namenjen predstavitvi AJPES, opisu
značilnosti samostojnega podjetnika in predstavitvi projekta e-VEM (vse na enem mestu).
V delu je obravnavan projekt e-VEM, ki je zaživel za samostojne podjetnike posameznike v
letu 2005 in pomeni zgodovinski premik na področju e-storitev za gospodarske subjekte.
Projekt e-VEM se je za nekatere gospodarske družbe začel izvajati že junija 2004 v okviru
programa projektov »e-Uprava«, ki je sestavni del Akcijskega načrta e-uprave do leta
2004, sprejetega na seji Vlade Republike Slovenije v oktobru 2002. V drugem delu je
predstavljen praktični vidik postopkov, ki jih vodi AJPES izpostava Ljubljana, in sicer
številčnost postopkov registracije samostojnih podjetnikov v obdobju od leta 2006 do
2011 ter vodenje postopkov po uradni dolžnosti; konkretno izbrisni razlogi in izbrisi, ki jih
nalaga in ureja Zakon o gospodarskih družbah. Delo ponuja pogled na registracijo
samostojnega podjetnika preko sistema e-VEM, ki se je zaradi odprave administrativnih
ovir pohitrila, pocenila in poenostavila. Z omenjenim projektom je uprava omogočila
uporabniku hitrejši, cenejši, uporabniku prijaznejši način in časovno dostopnejšo storitev.
V raziskavi je bilo ugotovljeno, da se je zaradi poenostavitev število registracij podjetnikov
od leta 2006 do 2011 vsako leto povečalo. K povečanju registracij je pripomogla
predvsem hitrost storitve in seveda brezplačni postopki. Ugotovljeno je bilo tudi, da AJPES
vodi največ postopkov po uradni dolžnosti zoper tuje fizične osebe in osebe, ki nimajo
urejenih prebivališč v Sloveniji, kar povzroča težave pri vodenju upravnega postopka in
tudi težave pri vročanjih uradnih dokumentov. Prav tako je bilo ugotovljeno, da je število
postopkov, ki jih vodi AJPES po uradni dolžnosti, vsako leto več.

Ključne besede: AJPES (Agencija za javnopravne evidence in storitve), samostojni
podjetnik, registracija, raba ZUP, odprava administrativnih ovir, odločba, vročanje, uradna
dolžnost.
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SUMMARY
Selected procedural legal aspects of registration of entrepreneurs
Master thesis, entitled Selected procedural legal aspects of registration of entrepreneurs
shows simplified way of registration entrepreneur on so called one-stop-shop and how the
administrative procedure is lead. The content is based primarily on procedures and
specific information provided by the Agency in Ljubljana Branch. In accordance with
amendments to the Companies Act the Companies Act-H (Official Gazette RS, No.
139/2004) 1. 7. 2005 Agency became the registration authority for entrepreneurs. The
first chapters of master thesis describe organization of the Agency, characteristics of
entrepreneur, there is also a chapter that describes so called project e-VEM (one-stopshop). Project e-VEM which is discussed in master thesis is a project, which was realized
in 2005 for entrepreneurs and means great importance in electronic services sphere for
entity. E-VEM project was carried out in June 2004 under the project »e-Government«,
which is an integral part of the Action Plan eGovernment up to 2004, approved at the
government session in October 2002. The second part presents practical procedures,
which are based on data and carried out by Ljubljana Branch. It describes the number of
registration of entrepreneurs during the period from 2006 to 2011 and directing
procedures by official duty, specifically about cancellation of the registration and
cancellation reasons obligated by the Companies Act. The thesis provides a view of the
entrepreneur through the registration system e-VEM, which is due to the elimination of
administrative barriers faster, cheaper and simpler. With this project the administration
allows the user a faster, cheaper, more user-friendly way and time accessible services.
The thesis showes that the number of registrations of entrepreneurs has increased each
year since 2006 – 2011. The increase is attributed to free and speed of the procedures.
The most procedures carried out by AJPES are the one by official duty against foreign
entrepreneurs, because they usually don’t have residence in Slovenia. That causes
problems with leading administrative procedures and because of that difficulties with
handing the acts. Findings of master thesis show, that number of procedures held by
official duty are increasing every year.

Key words: AJPES (Agency of the Republic of Slovenia for Public Legal Records and
Related Services), entrepreneuer, registration, application of General Administrative
Procedure Act , elimination of administrative barriers, decision, serving, official duty.
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1 UVOD
Projekt e-VEM je pomemben del načrta za odpravljanje administrativnih ovir za državljane
in podjetja ter za uresničevanje ciljev Vlade Republike Slovenije (v nadaljevanju RS) v
smislu vzpostavitve podjetnikom prijaznega okolja in povečanja podjetniške pobude.
Njegov namen je pospešiti, poceniti in poenostaviti postopke registracije, kar se že odraža
v času in denarju, saj so postopki brezplačni, hitri in povezljivi z ostalimi institucijami in
tako ne potujejo od okenca do okenca posamezniki temveč papirji. Dosežki nove ureditve
registracije prek e-VEM sistema so pomembno prispevali k razvoju slovenskega
poslovnega okolja oziroma njegove konkurenčnosti tudi v mednarodnem smislu.
Projekt e-VEM, ki deluje od 1. 7. 2005, omogoča brezplačno registracijo samostojnega
podjetnika posameznika in spremljajoče postopke na enem mestu. Med razlogi za nizko
konkurenčnost slovenskega gospodarstva so bili grajani tudi dolgotrajni postopki
registracije, in te je slovenska vlada s projekti, kot je e-VEM, odpravila (MJU, 2010a).
Pri projektu gre za sodelovanje različnih ustanov javne uprave (bivše Ministrstvo za javno
upravo, sedanje Ministrstvo za pravosodje in javno upravo, Ministrstvo za notranje
zadeve, bivše Ministrstvo za gospodarstvo, sedanje Ministrstvo za gospodarski razvoj in
tehnologijo, Ministrstvo za finance, Davčna uprava RS, Statistični urad RS, Agencija RS za
javnopravne evidence in storitve, Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Zavod za
pokojninsko in invalidsko zavarovanje, Zavod RS za zaposlovanje, Gospodarska zbornica
Slovenije in Obrtna zbornica Slovenije). Projekt povezuje različne infrastrukture in
evidence posameznih ustanov (MJU, 2010b).
V skladu z Zakonom o gospodarskih družbah (UL RS, št. 30/1993, 29/1994, 82/1994,
20/1998, 84/1998, 6/1999, 45/2001, 57/2004) je z Zakonom o spremembah in
dopolnitvah Zakona o gospodarskih družbah - ZGD-H (UL RS, št. 139/2004) Agencija
Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve s 1. 7. 2005 postala registrski
organ za samostojne podjetnike posameznike, torej je vpis podjetnika v Poslovni register
Slovenije (v nadaljevanju PRS) hkrati njegova registracija. S 1. 7. 2005 je bil odpravljen
Vpisnik samostojnih podjetnikov pri Davčni upravi RS in prenehal se je uporabljati obrazec
»Priglasitveni list« PL. Fizična oseba s pravnoorganizacijsko obliko samostojni podjetnik
pridobi pravico opravljanja gospodarske dejavnosti z vpisom v Poslovni register Slovenije
pri AJPES.
V magistrskem delu je predstavljen AJPES, kot nosilec javnega pooblastila, ki mu je bilo
podeljeno z Zakonom o plačilnem prometu. Analizirano je delo AJPES kot registrskega
organa za samostojne podjetnike; postopki dela referenta VEM in postopki dela referenta
Poslovnega registra Slovenije.
Eden od namenov je predstaviti AJPES v različnih vlogah - v vlogi nosilca javnih pooblastil
podeljenih z zakonom, v vlogi registrskega organa, ki odloča v upravnih postopkih
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registracije samostojnih podjetnikov, in v vlogah, ki jih ima v sistemu e-VEM. V sistemu eVEM poleg opravljanja nalog točke VEM opravlja tudi naloge integratorja oziroma
preveritelja tehnične pravilnosti vlog, prejetih od vseh točk VEM, notarjev in prek
oddaljenega dostopa za postopke vpisov v sodni register, vlogo upravljavca
informacijskega sistema sodnega registra ter izvaja javne objave podatkov in
dokumentov, nastalih v postopkih registracije gospodarskih družb in drugih subjektov
vpisa v sodni register.
Tema je aktualna, saj je v magistrskem delu na enem mestu predstavljena naloga AJPES
kot registrskega organa za samostojne podjetnike in vloga stranke v registracijskem
postopku. Aktualna je tudi zato, ker se sistem e-VEM konstantno nadgrajuje. Tako je
prišlo do prve pomembnejše nadgradnje že oktobra leta 2005, predvsem v zalednih
sistemih portala. Nadgradnja je omogočila višjo stopnjo avtomatske integracije med
portalom in zalednim sistemi. V letu 2007 je bila spletna aplikacija e-VEM dopolnjena za
namene izvajanja postopkov vpisa podatkov o podjetnikih, ki jih AJPES opravlja po uradni
dolžnosti. Med zadnjimi pomembnejšimi nadgradnjami je bila gotovo vzpostavitev portala
za registracijo gospodarskih družb, in sicer 1. 2. 2008. V letu 2009 so bile predvidene
nove funkcionalnosti portala, pri čemer je šlo za tehnološko zahteven poseg, saj je prišlo
do združitve sistemov za samostojne podjetnike in gospodarske družbe. Združeni portal je
tako začel delovati 1. 6. 2010.
Problem, ki je izpostavljen v magistrskem delu, so postopki izbrisov iz registra po uradni
dolžnosti na podlagi 75. člena Zakona o gospodarskih družbah (UL RS, št. 65/2009; v
nadaljevanju ZGD-1) in s tem povezane težave pri vročanju upravnih aktov samostojnim
podjetnikom. Poenostavitev registracije samostojnega podjetnika je s sabo prinesla poleg
pozitivnih učinkov tudi nekatere negativne. Gre predvsem za dilemo, kako hkrati zadostiti
določbam, ki urejajo vročanje, na eni strani in kako zadostiti načelu varstva pravic strank
na drugi strani, saj se v tem primeru izključujeta. Izkazalo se je, da je največ težav pri
vročanju pri tistih fizičnih osebah, ki imajo stalno prebivališče v tujini, poslovni naslov
podjetnika pa imajo prijavljen na začasnem naslovu v Sloveniji.
V postopkih registracije samostojnih podjetnikov ter vpisu podatkov o teh poslovnih
subjektih v PRS, ki je za te poslovne subjekte primarni register, AJPES uporablja določbe
Zakona o Poslovnem registru Slovenije (UL RS, št. 49/06 in 33/07-ZSReg-B) in subsidiarno
določbe Zakona o splošnem upravnem postopku (UL RS, št. 24/06 - prečiščeno besedilo,
105/06-ZUS-1, 126/07, 65/08 in 8/10; v nadaljevanju ZUP).
Predmet raziskovanja je vodenje postopka po uradni dolžnosti, ki ga obravnava Zakon o
gospodarskih družbah. Zadnje spremembe le-tega so začele veljati 8. 7. 2008. Gre
predvsem za sklepe, ki jih AJPES izdaja po uradni dolžnosti na podlagi obvestil državnih
organov ali posameznikov, da je pri podjetniku v PRS kot njegov poslovni naslov vpisan
naslov, na katerem ne prejema uradnih pošiljk ali nima dovoljenja lastnika, ali je naslov
na objektu, ki ne obstaja več. Poleg tega je predmet raziskovanja tudi vodenje postopka v
primeru prejema pritožbe zoper sklep, izdan na I. stopnji.
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Preveritve hipotez, ki so predstavljene v nadaljevanju, so opravljene na osnovi podatkov,
za katere je krajevno pristojna AJPES, izpostava Ljubljana. Hipoteze, ki sem jih preverila
skozi raziskave v delovnem okolju, kjer sem zaposlena, so naslednje:
H1: Odprava administrativnih ovir in vzpostavitev projekta e-VEM, s katerim je vlada
želela vzpostaviti podjetnikom prijazno okolje, je povzročilo porast registracij samostojnih
podjetnikov.
H2: Zaradi spremenjene zakonodaje (3. točka 3. odstavka 75. člena ZGD-1), ki se nanaša
na izbris podjetnikov iz Poslovnega registra Slovenije iz naslova nesprejemanja uradnih
poštnih pošiljk, je število izbrisanih samostojnih podjetnikov, ki imajo stalno prebivališče v
tujini višje od števila tistih, ki imajo prebivališče v RS.
H3: Število postopkov izbrisov, ki jih vodi AJPES po uradni dolžnosti, se je od leta 2009 do
leta 2011 povečalo.
Glede na prijavo teme magistrskega dela v maju 2010 sem zaradi aktualnosti podatkov
tedaj postavljene hipoteze ohranila, a dodala leti 2010 in 2011.
Namen dela ni razlaga določb ZUP, zato so omenjene le določene temeljne določbe in
tiste, ki jih AJPES kot registrski organ subsidiarno uporablja pri odločanju v zvezi s
postopki pri samostojnem podjetniku. Zato določbe v samem delu niso obravnavane.
Kljub poenostavitvi postopka registracije poteka postopek skladno z načeli ZUP, kar
pomeni, da morajo biti stranki zagotovljeni minimalni procesni standardi. Postopek e-VEM
omogoča vodenje postopka po skrajšanem ugotovitvenem postopku, kar predstavlja
stranki hitro, ekonomično in učinkovito odločanje o njenem zahtevku.
Sistem e-VEM je v veliki meri opravičil pričakovanja, ki so bila zadana s strani Vlade RS, s
katerimi je želela vzpostaviti podjetnikom prijazno okolje, saj se je število registracij od
leta 2006 pa do 2011 povečalo, povečalo pa se je tudi zadovoljstvo strank zaradi hitrih in
brezplačnih postopkov.
Cilji raziskovanja so v neposredni povezavi z namenom, kar pomeni, da sem raziskavo
opravila tako, da sem lahko dala konkretne odgovore na vprašanja, ki sem jih še posebej
izpostavila kot delovne hipoteze.
Pri izdelavi magistrskega dela sem uporabila naslednje metode:
•

•

metoda deskripcije oz. opisna metodo (upoštevajoč metodo deskripcije, je v
magistrskem delu »nov« sistem registracije samostojnih podjetnikov podrobno opisan,
predstavljen in ustrezno pojasnjen);
metoda kompilacije (povzeta so določena opazovanja, spoznanja, stališča, sklepi in
rezultati drugih avtorjev);
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•
•

•

•

analiza (na podlagi zbranih podatkov, ki jih AJPES vodi v evidencah oz. preglednicah,
so podatki analizirani in po njihovi obdelavi interpretirani);
izbira in raba pisnih virov, analiza primarnih virov (zakonov, podzakonskih aktov,
pravilnikov in dokumentov) ter analiza sekundarnih virov (knjig, strokovnih člankov,
informacij, pridobljenih na internetu);
izkušnje na obravnavanem področju, bila sem članica delovne skupine pri projektu
»Vzpostavitev sistema registracije samostojnega podjetnika posameznika v AJPES« in
kot referentka na okencu e-VEM;
primerjalna metoda (primerjava poslovnih registrov v RS, Italiji in na Norveškem).

Največjo težavo pri nastajanju dela je predstavljalo pridobivanje podatkov o številu
izbrisanih podjetnikov po uradni dolžnosti, saj AJPES vodi evidenco o izbrisanih podjetnikih
v skupnem številu, za delo pa so bili potrebni podatki po posameznih izbrisnih razlogih,
navedeni v 75. členu ZGD-1 (preoblikovanje, dedovanje, stečaj …). Prav tako je bilo
potrebno ročno pridobiti podatke o podjetnikih, ki imajo prebivališče v tujini, ker takšne
evidence AJPES ne vodi.
Celotno magistrsko delo je razdeljena na 8 poglavij.
V uvodu so opredeljeni problematika, namen in cilj magistrskega dela ter uporabljene
metode raziskovanja. S tem želim omogočiti kratek vpogled v predmet obravnavanega
magistrskega dela.
Drugo poglavje je namenjeno predstavitvi AJPES, pravnim podlagam za ustanovitev
AJPES, organiziranosti, nalogam; poudarek je na vodenju Poslovnega registra Slovenije
kot osrednje baze podatkov o vseh poslovnih subjektih s sedežem na območju Republike
Slovenije, ki opravljajo pridobitno ali nepridobitno dejavnost, ter drugih nalogah, ki jih
opravlja AJPES skladno s Sklepom o ustanovitvi in drugimi predpisi.
V tretjem poglavju je predstavljeno vodenje poslovnih registrov v Italji in na Norveškem.
Za primerjavo sta bili izbrani dve državi, kjer poslovni register vodijo institucije,
organizacijsko podobne AJPES.
V četrtem poglavju je opisan program ukrepov za odpravo administrativnih ovir, projekt eVEM, njegovi začetki, namen projekta e-VEM in naloge vstopnih točk.
Peto poglavje vsebuje opis samostojnega podjetnika, opis postopka registracije
samostojnega podjetnika na AJPES kot vstopni točki in hkrati kot registrskem organu, opis
postopka od prejetja vloge, do ugotavljanja resničnega dejanskega stanja, občevanja s
strankami. Opisan je tudi postopek izdaje sklepa kot upravnega akta, s katerim je
postopek vpisa registracije zaključen. Prav tako je peto poglavje namenjeno rednemu
pravnemu sredstvu. Opisuje vodenje upravnega postopka po prejetju pritožbe, na
konkretnem primeru iz prakse.
Šesto poglavje je ključno za potrditev oz. zavrženje zastavljenih hipotez, in sicer spomočjo
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evidenc, ki jih vodi AJPES.
Sedmo poglavje razkriva, ali se zastavljene hipoteze potrjujejo ali izključujejo in
uporabnost rezultatov.
V zaključnem, osmem poglavju, podajam mnenje o registraciji samostojnih podjetnikov in
odpravi administrativnih ovir, ki so postopke pohitrile, pocenile in poenostavile.
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2 AGENCIJA ZA JAVNOPRAVNE EVIDENCE IN STORITVE
2.1 STATUS JAVNE AGENCIJE TER NJENO FINANCIRANJE IN NADZOR
Prenos nalog izven državne uprave, ki je zaradi ustavnih omejitev in njene narave
izvrševanja prisilnih oblastnih nalog bolj togo urejena, povečuje tudi prilagojenost okolju,
torej uporabnikom, za katere se te naloge izvajajo, in hitrejše prilagajanje njihovim
potrebam. Navedeno je skladno s sodobnimi procesi liberalizacije in privatizacije javnega
sektorja ter povečanjem njegove tržne usmerjenosti in kompetitivnosti. Pri tem je
potrebno omeniti uveljavljanje sodobnega načela javne uprave, ki pri delovanju oblasti,
urejanju družbenih razmerij ter nudenju storitev zapoveduje uporabo najmanjšega
možnega obsega prisile, oziroma oblastnega delovanja. Izločanje izvrševanja nalog izven
državne uprave kot klasičnega oblastnega mehanizma temu načelu sledi v celoti
(Kerševan, 2004, str. 783-784).
Javna agencija se ustanovi, če je s tem omogočeno učinkovitejše in smotrnejše
opravljanje regulatornih, razvojnih in strokovnih nalog v javnem interesu, kot bi to bilo v
primeru opravljanja nalog v upravnem organu. Posamezna agencija se ustanovi glede na
pretežnost opravljanja določene funkcije, tako da lahko javna agencija opravlja poleg
svoje temeljne funkcije, npr. strokovne, tudi posamezne naloge regulacije. Smisel takšne
ureditve je v zagotovitvi neodvisnosti teh dejavnosti, predvsem od države, ker njihova
narava zahteva transnacionalno povezovanje ter povečan vpliv uporabnikov.
Pojem agencija se v javnem sektorju uporablja za organizacijsko različne javnopravne
subjekte, kot npr. Agencija za telekomunikacije, radiodifuzijo in pošto, Agencija za
energijo ipd. Poimenovanje agencija se je uporabljalo tudi za organizacije v sestavi
ministrstev na podlagi sedaj že razveljavljenega Zakona o upravi (UL RS, št. 67/1994), pri
čemer se bo ta pojem še nadalje uporabljal za ustrezne organe v sestavi ministrstev na
podlagi Zakona o državni upravi (UL RS, št. 52/2002, 56/2003, 83/2003, 61/2004,
97/2004, 123/2004, 24/2005, 93/2005, 113/2005, 48/2009, 21/2012; v nadaljevanju
ZDU-1). Kot nova podlaga za uporabo pojma agencija v javnem sektorju se je pojavil
sistemski Zakon o javnih agencijah (UL RS, št. 52/2002, 51/2004 in 33/2011; v
nadaljevanju ZJA), ki pa tudi ne omejuje uporabe poimenovanja agencija za določene
subjekte. Določeno poenotenje pojma predstavlja javna agencija, ki strogo gramatikalno
gledano predstavlja zgolj obliko organizacije, ustanovljene na podlagi ZJA. V grobem
lahko opredelimo dva glavna tipa organizacij - obliki, katerima pripada uporaba
poimenovanja »agencija«. (Kerševan, 2004, str. 788-789).
Prvi tip pripada agencijam, ki so ustanovljene kot pravne osebe javnega prava na podlagi
področnih zakonov. Med te sodijo Agencija za zavarovalni nadzor, Agencija za trg
vrednostnih papirjev, Agencija za telekomunikacije ... Navedenim agencijam je poleg
samostojne pravne subjektivitete in ustanovitve na podlagi zakona skupno tudi dejstvo,
da izvršujejo javna pooblastila, da niso vključene v organizacijsko strukturo upravnih
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organov, da organi teh agencij niso sestavljeni iz političnih funkcionarjev, da zaposleni v
njih nimajo statusa uradnikov ter da imajo dolgoročno stopnjo samostojnosti glede
notranje organizacije, kadrovanja in financiranja.
Drugi tip organizacij predstavljajo organizacije, ki so ustanovljene na podlagi ZJA. Drugi
tip javnih agencij ima lastnosti, ki so predpisane z navedenim zakonom, pri čemer se
osredotočajo na storitve, ne na regulacijo posameznih trgov. V tem smislu se seveda
razlikuje od prvega tipa agencij. Tudi storitvene javne agencije so v skladu z ZJA prav
tako samostojne pravne osebe javnega prava, ki jih lahko ustanovi država oziroma lokalna
skupnost (ali več ustanoviteljev skupaj), kadar določen področni zakon predvideva njihovo
ustanovitev. Lahko se ustanovijo za opravljanje različnih vrst nalog v javnem interesu,
med katere sodijo poleg storitvenih tudi regulatorne in razvojne naloge (Rebek, 2007, str.
39).
Težišče novih in predlaganih javnih agencij je predvsem na področju izvajanja strokovnih,
storitvenih in razvojnih nalog.
Za agencije, ki so bile ustanovljene že pred letom 2002, torej pred sprejemom ZJA, velja,
da jih ureja ZJA oz. določene določbe tega zakona.
Javne agencije, kakršna je AJPES, so ene izmed novih oblik upravnih organizacij, t. i.
paradržavne institucije. V Sloveniji smo tako kot v drugih evropskih državah začeli
postopno z uvajanjem agencij po sprejetju ZJA leta 2002, in to kot del reforme javnega
sektorja. Uvedba javnih agencij je namenjena predvsem povečanju učinkovitosti javne
uprave, torej povečanju možnosti doseganja zastavljenih političnih ciljev, ponujanju
boljših storitev uporabnikom ter cenejšemu in racionalnejšemu delovanju sektorja
(Kerševan, 2002, str. 146).
JAVNO POOBLASTILO
Prenos izvajanja upravnih nalog izven države je pojav, ki ima poudarjen pomen v procesih
modernizacije uprav sodobnih razvitih držav (po Rakar, 2004). Izraža se v prenosu javnih
pooblastil z državne uprave na subjekte izven nje. Javno pooblastilo je pravno urejen
družbeni pojav, povezan s procesom javnega upravljanja, do katerega pride na določeni
stopnji razvoja države. Namen njegove podelitve je v zagotavljanju večje racionalnosti in
učinkovitosti izvajanja upravnih nalog. V skladu s 121. členom Ustave se lahko podeli le z
zakonom. Podelitev javnih pooblastil je določena tudi v 15. členu ZDU-1.
Cilj javnega pooblastila bi lahko najbolj nevtralno opredelili kot boljše izvajanje upravne
naloge oz. delovanje upravnega sistema in tudi kot proces prilagajanja EU.
AJPES kot nosilec javnih pooblastil izvaja predvsem dva tipa javnih nalog, to sta vodenje
upravnih postopkov z odločanjem v konkretnih upravnih zadevah (npr. registracija
podjetnika) in izvajanje materialnih dejanj (tipično vodenje poslovnega registra).
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AJPES je po Zakonu o javnih financah (UL RS, št. 79/1999, 124/2000, 79/2001, 30/2002,
109/2008, 49/2009, 107/2010 in 11/2011) posredni proračunski uporabnik, pretežno
opravlja javno službo, kot stransko dejavnost pa opravlja tudi gospodarsko ali tržno
dejavnost, zato je v skladu s Pravilnikom o sestavljanju letnih poročil za proračun,
proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava in s Pravilnikom o določitvi
neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov določeni
uporabnik enotnega kontnega načrta.
AJPES pridobiva sredstva za opravljanje svojih nalog:
•
•
•
•

iz proračuna Republike Slovenije;
z nadomestili za opravljanje javnih storitev, določenih v tarifah;
s storitvami ponovne uporabe javnih podatkov, določenih v tarifah;
s storitvami gospodarske ali tržne dejavnosti.

Iz pridobljenih prihodkov krije AJPES nastale odhodke: stroške materiala in storitev,
stroške amortizacije, stroške dela in druge stroške.
Nadzor nad zakonitostjo, učinkovitostjo in uspešnostjo dela agencije opravlja ministrstvo,
na delovnem področju katerega javna agencija deluje. Tako npr. nadzor nad izvrševanjem
ZPRS in predpisov, sprejetih na njegovi podlagi, izvaja ministrstvo, pristojno za
gospodarstvo, medtem ko vrši nadzor nad poslovanjem točk VEM v skladu z ZSreg in
predpisi, izdanimi na njegovi podlagi, ministrstvo, pristojno za pravosodje in javno upravo.

2.2 ZGODOVINA AJPES IN NJENO POSLANSTVO
AJPES, ki je bil ustanovljen v letu 2002 s Sklepom o ustanovitvi AJPES (UL RS, št.
53/2002, 87/2002 in 16/2007) na podlagi Zakona o plačilnem prometu (UL RS, št.
30/2002, 15/2003, 45/2003, 15/2004, 105/2004, 39/2006, 110/2006 in 102/2007) sodi
med subjekte, na katere je država prenesla del svoje regulatorne funkcije in odločanje v
posamičnih zadevah. Sklep o ustanovitvi določa statusno-pravni položaj AJPES: ime in
sedež, organiziranost in naloge, organe, razmerja do ustanovitelja in do drugih subjektov,
financiranje, odgovornost za obveznosti in druga pomembna vprašanja.
AJPES je do konca leta 2002 posloval v okviru Agencije Republike Slovenije za plačilni
promet, dne 1. 1. 2003 pa je začel poslovati samostojno.
Ustanovitelj agencije je Republika Slovenija. V imenu RS izvršuje ustanoviteljske pravice in
obveznosti Vlade Republike Slovenije. Agencija je pravna oseba javnega prava. Agencija
je bila ustanovljena za vodenje javnopravnih evidenc in opravljanje drugih zadev javnega
pomena, določenih z zakonom o plačilnem prometu in drugimi predpisi.
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Poslanstvo in vizija AJPES je postati osrednja javna agencija za zagotavljanje javnih
podatkov o poslovnih subjektih v državi, to je na enem mestu zbirati, obdelovati in iz
enega mesta posredovati podatke o poslovnih subjektih vsem upravičencem ali
naročnikom in pri tem zagotavljati kar največjo družbeno učinkovitost in uspešnost
izvajanja javne službe. Temu poslanstvu in viziji sledi razvoj nalog AJPES od leta 2002
dalje, ko je ob svoji ustanovitvi prevzel del nalog od takratne Agencije Republike Slovenije
za plačilni promet in jih v letu 2003 začel uresničevati kot samostojna agencija. Vizijo
razvija s postopnim prevzemanjem pristojnosti in odgovornosti, ki so določene s predpisi
in so skladne z njegovim poslanstvom. Pri tem AJPES sodeluje z državnimi organi pri
pripravi programov in predpisov, s katerimi se urejajo storitve z njegovega področja
delovanja, z gospodarskimi združenji, z uporabniki storitev, s strokovno in drugo javnostjo
(Letno poročilo AJPES za leto 2010, str. 13).
Prave priložnosti in možnosti za uresničevanje svojega poslanstva je AJPES dobil v času
uresničevanja državnih programov za odpravljanje administrativnih ovir, ki jih je Vlada RS
sprejela za leto 2006, 2007 ter za leti 2008 in 2009 ter Akcijskega načrta e-uprave do leta
2010. Pri delovanju za uresničevanje svojih ciljev AJPES skrbi za spoštovanje vrednot, kot
so zakonitost, preglednost, učinkovitost opravljanja storitev ter spoštovanje kodeksa
javnih uslužbencev in s tem za nenehno izboljševanje zadovoljstva strank oziroma
uporabnikov svojih storitev (Letno poročilo AJPES za leto 2008, str. 8).

2.3 ORGANI AGENCIJE, ORGANIZACIJSKA STRUKTURA IN STRUKTURA
ZAPOSELNIH
S Sklepom o ustanovitvi AJPES sta določena kot organa agencije Svet agencije in direktor.
Svet agencije ima pet članov, od katerih je eden predsednik. Člane Sveta in predsednika
imenuje Vlada RS na predlog ministra, pristojnega za finance. Člani Sveta agencije se
imenujejo za dobo petih let in so lahko ponovno imenovani.
Svet AJPES skrbi za delovanje agencije v javnem interesu, sprejema pravilnike o notranji
organizaciji, o sistemizaciji delovnih mest ter o računovodskem in finančnem poslovanju.
V soglasju z Vlado sprejema programe dela, finančne načrte in letna poročila AJPES ter
tarife nadomestil za storitve, ki jih AJPES opravlja po javnem pooblastilu, odloča o
presežku prihodkov nad odhodki in o pokrivanju presežka odhodkov nad prihodki.
Sprejema druge splošne akte in metodološka navodila za izvajanje javnih pooblastil
AJPES, predlaga imenovanje in razrešitev direktorja AJPES in opravlja druge naloge, za
katere je pristojen po Sklepu o ustanovitvi AJPES.
Direktorja agencije imenuje in razrešuje Vlada RS na podlagi javnega natečaja na predlog
Sveta. Direktor je imenovan za dobo petih let z možnostjo ponovnega imenovanja (Sklep
o ustanovitvi AJPES, 18. člen).
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Direktor poleg opravljanja nalog vodenja izdaja akte za delo AJPES, za katere ni pristojen
Svet AJPES, pripravlja predloge programa dela, finančnega načrta, letnega poročila in
drugih aktov oziroma navodil, ki jih sprejme Svet AJPES, in strokovne podlage za delo
Sveta AJPES. Sklepa pogodbe o zaposlitvi, imenuje projektne skupine, delovne skupine in
komisije za opravljanje določenih nalog ter opravlja druge naloge, za katere je pristojna
po Sklepu o ustanovitvi AJPES. Direktor ima kolegij, ki je posvetovalno telo. Kolegij
obravnava vprašanja, pomembna za delovanje agencije, ter daje pobude, predloge in
mnenja za njihovo zakonito, strokovno in učinkovito reševanje. Kolegij sestavljajo vodje
sektorjev in služb na centrali ter vodje izpostav.
AJPES opravlja naloge v 13 organizacijskih enotah (Slika 1): v centrali v Ljubljani in v 12
izpostavah v večjih krajih Slovenije (Celje, Koper, Kranj, Krško, Ljubljana, Maribor, Murska
Sobota, Nova Gorica, Novo mesto, Postojna, Trbovlje in Velenje). V vsaki statistični regiji
je po ena izpostava AJPES.
Slika 1: Organizacijske enote AJPES

Vir: Letno poročilo AJPES za leto 2008 (2008, str. 12).

Notranja organizacija AJPES je določena v pravilniku o notranji organizaciji in se prilagaja
notranjim in zunanjim poslovnim procesom, tako da omogoča gospodarno, učinkovito in
uspešno izvajanje temeljnih nalog ter sodelovanje s poslovnimi subjekti in pristojnimi
institucijami.
Izpostave AJPES se organizacijsko razvrščajo v velikostne razrede glede na obseg nalog,
ki jih opravljajo. Od 1. 2. 2008 dalje so izpostave razvrščene v 4 velikostne razrede.
Velikostni razred posamezne izpostave je odvisen od števila vseh pravnih oseb in
samostojnih podjetnikov na območju krajevne pristojnosti izpostave. V I. velikostni razred
je razvrščena izpostava, na območju katere posluje več kakor 30.000 pravnih oseb in
samostojnih podjetnikov (to je Izpostava Ljubljana), v II. velikostni razred je razvrščena
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izpostava, na območju katere posluje od 15.000 do 30.000 pravnih oseb in samostojnih
podjetnikov (to je Izpostava Maribor), v III. velikostni razred so razvrščene izpostave, na
območju katerih posluje od 7.000 do 15.000 pravnih oseb in samostojnih podjetnikov (to
so izpostave Celje, Koper, Kranj, Nova Gorica in Novo mesto), v IV. velikostni razred pa so
razvrščene izpostave, na območju katerih posluje manj kakor 7.000 pravnih oseb in
samostojnih podjetnikov (to so izpostave Krško, Murska Sobota, Postojna, Trbovlje in
Velenje). V izpostavah I., II. in III. velikostnega razreda so za opravljanje nalog
organizirani oddelki (Oddelek za letna poročila, Oddelek za statistična raziskovanja,
Oddelek za bonitetno dejavnost in Oddelek za registre in evidence podatkov) izpostave IV.
velikostnega razreda pa nimajo organizacijskih delov (Letno poročilo AJPES za leto 2008,
str. 12-13).
Sistemizacijo delovnih mest v AJPES določa Pravilnik o sistemizaciji delovnih mest.
Delovna mesta so sistemizirana tako, da je zagotovljeno strokovno in racionalno izvajanje
nalog AJPES. Izobrazbena struktura uslužbencev AJPES se iz leta v leto izboljšuje. Število
uslužbencev z visokošolsko strokovno izobrazbo in s pridobljeno univerzitetno izobrazbo ali
opravljenim znanstvenim magisterijem se iz leta v leto povečuje.

2.4 NALOGE AJPES
AJPES opravlja naslednje naloge:
1. zbira, prevzema, vodi in pripravlja povezane evidenčne javnopravne podatke, v zvezi s
Poslovnim registrom Slovenije za nadaljnjo evidenčno, analitsko in informativno
uporabo v ministrstvih ter vladnih službah za potrebe državne statistike ter za
raziskovalne namene;
2. vodi Poslovni register Slovenije;
3. vodi register zastavnih pravic na premičninah;
4. vodi druge registre, evidence in zbirke podatkov, določene z drugimi predpisi, za
potrebe RS oziroma potrebe državnih organov;
5. zbira, obdeluje in posreduje podatke iz letnih poročil poslovnih subjektov v skladu z
zakoni in javno objavlja letna poročila ter druge podatke gospodarskih družb,
podjetnikov in drugih poslovnih subjektov v skladu z ZGD-1 in drugimi zakoni;
6. zbira, obdeluje, objavlja in posreduje podatke iz letnih poročil o finančnem in
premoženjskem položaju ter poslovnem izidu družb in podjetnikov ter drugih poslovnih
subjektov za izdelavo uskupinjenih informacij o ekonomskih gibanjih;
7. izvaja statistično raziskovanje o prejemkih in izdatkih poslovnih subjektov;
8. opravlja druge statistične, informativne in druge naloge, določene z drugimi zakoni
in predpisi;
9. sodeluje pri vodenju in obdelavi statističnih podatkov v zvezi z javnimi naročili za
potrebe ministrstva, pristojnega za finance, in Gospodarske zbornice Slovenije ter
opravlja naloge pri presoji finančne in poslovne sposobnosti ponudnikov izvedbe
javnih naročil;
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10. opravlja razne informacijsko-tehnološke naloge ter druge naloge, za katere jo
pooblasti RS oziroma lokalna skupnost;
11. opravlja določene naloge pri vzpostavitvi evidenc o plačanih prispevkih za
pokojninsko in invalidsko zavarovanje (ZPlaP, 71. člen).
2.4.1 ZBIRANJE, OBDELOVANJE IN OBJAVLJANJE LETNIH POROČIL
V skladu z 59. členom ZGD-1 gospodarske družbe, zadruge in samostojni podjetniki
predložijo AJPES podatke iz letnih poročil za državno statistiko. Gospodarske družbe in
samostojni podjetniki predložijo AJPES letna poročila za javno objavo v skladu z 58.
členom ZGD-1, ki v pravni red Republike Slovenije prenaša Prvo publicitetno direktivo
Evropske skupnosti, zadruge pa v skladu z 41. a členom Zakona o zadrugah. Gospodarske
družbe, zadruge in samostojni podjetniki lahko pri predložitvi letnih poročil uveljavljajo
poenostavitve tako, da hkrati s predložitvijo podatkov iz letnih poročil za državno statistiko
predložijo tudi ustrezno izjavo, da se določeni podatki, predloženi za državno statistiko,
uporabijo tudi za javno objavo.
Proračun, proračunski uporabniki in druge osebe javnega prava, ki so uporabniki
enotnega kontnega načrta, predložijo AJPES letna poročila za zagotavljanje javnosti
podatkov in za državno statistiko v skladu z Zakonom o računovodstvu. Društva morajo v
skladu z Zakonom o društvih, Zakonom o invalidskih organizacijah in Zakonom o državni
statistiki predložiti AJPES letna poročila za zagotovitev javnosti podatkov in za državno
statistiko.
Nepridobitne organizacije - pravne osebe zasebnega prava (ustanove, politične stranke,
sindikati itd.) morajo v skladu z Zakonom o računovodstvu in Zakonom o državni statistiki
predložiti letna poročila za zagotovitev javnosti podatkov in za državno statistiko, pri
čemer lahko s predložitvijo ustrezne izjave predložijo letno poročilo za oba namena hkrati.
AJPES obdela podatke iz letnih poročil, ki jih poslovni subjekti predložijo za državno
statistiko, po vrstah poslovnih subjektov oblikuje podatkovne baze in jih posreduje
državnim organom in pravnim osebam, ki so z zakonom pooblaščeni za pridobivanje in
uporabo teh podatkov za evidenčne, analitsko-informativne, raziskovalne in davčne
namene. Na podlagi podatkov iz letnih poročil AJPES izdeluje informacije o premoženjskofinančnem položaju in poslovnem izidu posameznih vrst poslovnih subjektov.
Za gospodarske družbe, zadruge in samostojne podjetnike AJPES javno objavlja letna
poročila na svojem spletnem portalu, kar uporabnikom omogoča celovit, preprost, hiter in
brezplačen dostop do teh podatkov. AJPES pripravlja in vzdržuje podatkovne zbirke letnih
poročil poslovnih subjektov za več let, uporabniki pa lahko pridobijo podatke na
individualni ravni v obsegu in vsebini, ki je določena za informiranje javnosti, na agregatni
ravni (na primer na ravni države, po dejavnostih, na ravni statističnih regij) pa v celotnem
obsegu obdelanih podatkov (Kapital, 2011, str. 53).
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AJPES za potrebe Banke Slovenije pri izdelavi plačilne bilance države zbira in obdeluje tudi
dodatne podatke k računovodskim izkazom, ki jih gospodarske družbe ter srednji in veliki
samostojni podjetniki predložijo hkrati s podatki iz letnih poročil.
Podlaga za doseganje cilja čim popolnejšega zajetja letnih poročil poslovnih subjektov je
register zavezancev za predložitev letnih poročil, ki ga AJPES vzpostavi na začetku
vsakega leta. To je informatizirana evidenca podatkov o poslovnih subjektih, ki morajo
svoja letna poročila predložiti AJPES. Vir podatkov za njegovo vzpostavitev so podatki
poslovnega registra in drugih primarnih registrov ter uradnih evidenc.
V registru zavezancev za predložitev letnih poročil se poleg podatkov, ki se o zavezancih
vodijo v poslovnem registru, vodijo oznake za opredelitev zavezanosti za predložitev letnih
poročil vseh vrst poslovnih subjektov. V njem se vodijo tudi oznake za opredelitev
samostojnih podjetnikov, ki so v skladu s predpisi, ki urejajo davek od dohodkov iz
dejavnosti, obdavčeni na podlagi ugotovljenega dobička z upoštevanjem normiranih
odhodkov, ki AJPES niso dolžni predložiti letnih poročil. Register zavezancev za predložitev
letnih poročil je podlaga tudi za ugotavljanje tistih poslovnih subjektov, ki letnih poročil
niso predložili in mora AJPES zoper njih in njihove odgovorne osebe voditi postopke o
prekrških. AJPES je na podlagi 71.a člena Zakona o plačilnem prometu tudi prekrškovni
organ in v skladu z Zakonom o prekrških odloča o prekrških zaradi nepredložitve letnih
poročil ter drugih poročil in podatkov, ki jih morajo poslovni subjekti predložiti AJPES. Ta
register zagotavlja tudi podatke o poslovnih subjektih, za katere AJPES predlaga izbris iz
primarnih registrov v skladu z ZFPPIPP (Letno poročilo AJPES za leto 2009, str. 31).
2.4.2 STATISTIČNA RAZISKOVANJA IN ZBIRANJE PODATKOV
AJPES izvaja različna statistična raziskovanja, določena v letnih in srednjeročnih programih
statističnih raziskovanj ter v Sklepu o ustanovitvi AJPES. Sodeluje zlasti pri statističnih
raziskovanjih in zbiranju podatkov, kjer je potrebno zajeti večje število poslovnih
subjektov (kot poročevalcev) in večje število podatkov. Podatke, zbrane s tovrstnimi
raziskovanji, obdeluje in jih posreduje v uporabo Statističnemu uradu RS (v nadaljevanju:
SURS), Banki Slovenije, ministrstvom in drugim državnim institucijam.
Med mesečna statistična raziskovanja sodi tudi raziskovanje o pravnih osebah z dospelimi
neporavnanimi obveznostmi. Podlaga za to raziskovanje so podatki, ki jih AJPES
predlagajo banke in drugi izvajalci plačilnega prometa.
AJPES izvaja mesečno statistično raziskovanje o prejemkih in izdatkih pravnih oseb.
Podlaga za izvajanje tega raziskovanja so podatki o prejemkih in izdatkih pravnih oseb,
pridobljeni od bank in drugih izvajalcev plačilnega prometa. Med podatke o izdatkih
pravnih oseb, ki jih AJPES pridobi na podlagi tega statističnega raziskovanja, sodijo tudi
podatki o čistih plačah in o nadomestilih čistih plač ter podatki o izdatkih, ki pomenijo
druge osebne prejemke.
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Poleg navedenih statističnih raziskovanj pa pravne osebe javnega sektorja predlagajo
AJPES podatke po določilih Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (ZSPJS) prek
Informacijskega sistema za posredovanje in analizo podatkov o plačah v javnem sektorju
(v nadaljevanju: ISPAP).
AJPES zbira tudi podatke na podlagi dogovora med SURS in AJPES za letno statistično
raziskovanje o izplačanih dividendah, ki temelji na uredbi Evropske unije.
Za potrebe Banke Slovenije AJPES od poslovnih subjektov vsako četrtletje zbira tudi
podatke za statistiko finančnih računov. Finančni računi prikazujejo stanja in tokove, ki jih
imajo posamezni institucionalni sektorji v posameznih finančnih instrumentih kot terjatve
in kot obveznosti (Skaza, 2009, str. 9).
2.4.3 BONITETNE IN DRUGE TRŽNE STORITVE
8. člen Sklepa o ustanovitvi AJPES določa katere dejavnosti opravlja agencija kot
gospodarske oz. tržne storitve. Kot tržne storitve izdeluje AJPES različne vrste bonitetnih
informacij o poslovnih subjektih, zagotavlja večletne zbirke finančnih podatkov in
kazalnikov o poslovnih subjektih ter izvajanju večstranskega pobotanja medsebojnih
obveznosti poslovnih subjektov.
BONITETNE INFORMACIJE
V okviru bonitetne dejavnosti AJPES izdeluje informacije o boniteti poslovanja različnih
poslovnih subjektov. Bonitetne informacije pripravlja na podlagi široke baze uradnih
podatkov, s čimer zagotavlja njihovo kakovost, zanesljivost in objektivnost.
Uporabnikom nudi krajše, standardizirane informacije, pa tudi obširnejše, bolj poglobljene
analize poslovanja za posamezni poslovni subjekt.
Informacije o boniteti poslovanja dajejo vpogled v poslovni izid in v premoženjskofinančni položaj posameznih poslovnih subjektov.
AJPES je prilagodil izvajanje bonitetne dejavnosti pogojem, ki jih določa Uredba o
bonitetnih agencijah. S ponudbo bonitetnih ocen po modelu AJPES S.BON se omogoča
preverjanje bonitete poslovnih partnerjev, dobaviteljev, kupcev, ponudnikov v postopkih
javnih naročil ter komitentov bank z zanesljivimi bonitetnimi ocenami. AJPES S.BONmodel razvrsti slovenska podjetja glede na kreditno tveganje v 10 bonitetnih razredov s
pripadajočimi bonitetnimi ocenami od SB1 do SB10. Metodologija modela S.BON AJPES
sledi pravilom bančnih standardov Basel II. Bonitetne ocene za gospodarske subjekte so
določene na podlagi statistične ocene verjetnosti za nastop dogodka neplačila v obdobju
12 mesecev po datumu izdelave zadnjih letnih računovodskih izkazov (Kapital, 2012, str.
52).
Informacije o boniteti poslovanja gospodarskih družb so naročnikom na voljo v
slovenskem, angleškem, nemškem, italijanskem, madžarskem in v hrvaškem jeziku.
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Informacije o boniteti poslovanja gospodarskih družb vsebujejo tudi bonitetne ocene,
pripravljene na podlagi podatkov o poslovnem izidu in o premoženjsko-finančnem
položaju gospodarskih družb v zadnjih 5 letih in na podlagi podatkov o tekočem obsegu
poslovanja in o plačilni sposobnosti.
Bonitetne ocene so tudi rezultat primerjav uspešnosti poslovanja gospodarske družbe z
uspešnostjo dejavnosti, v katero družba sodi, in še posebej primerjav z uspešnostjo
gospodarskih družb enake velikosti v dejavnosti.
ZBIRKA PODATKOV FI-PO AJPES
Je urejena zbirka najpomembnejših finančnih podatkov in kazalnikov o poslovanju
posameznih gospodarskih družb, zadrug in samostojnih podjetnikov v daljšem časovnem
obdobju in omogoča kakovostno in celovito presojo finančnega poslovanja posameznega
poslovnega subjekta. Na voljo je na spletnem portalu AJPES, v slovenskem in v angleškem
jeziku. FI-PO se uporablja kot analitično orodje in omogoča pregled podatkov iz letnih
poročil za različne poslovne subjekte (Golob, 2009, str. 11). Zbirka zajema preko 120.000
poslovnih subjektov. Za gospodarske družbe in zadruge so v FI-PO AJPES vključeni
podatki in kazalniki poslovanja od leta 1994 dalje, za samostojne podjetnike pa od leta
2001 dalje. Vključuje tudi podatke in kazalnike za posamezne dejavnosti, občine, regije in
celotno gospodarstvo.
VEČSTRANSKI POBOT MEDSEBOJNIH OBVEZNOSTI
AJPES opravlja tudi večstransko pobotanje obveznosti in terjatev med poslovnimi subjekti
(Slika 2), in sicer praviloma enkrat mesečno. V pobotanju lahko sodelujejo tako pravne
osebe kakor tudi samostojni podjetniki. Ta storitev AJPES predstavlja hiter, preprost,
učinkovit in poceni način medsebojnega poravnavanja obveznosti oziroma vnovčevanja
terjatev.
Naloge AJPES na področju večstranskega pobotanja obveznosti in terjatev med poslovnimi
subjekti so: priprava navodil za izvajanje večstranskega pobotanja obveznosti in terjatev
med poslovnimi subjekti oziroma naročniki (pravne osebe in samostojni podjetniki),
izdelava in objava letnih časovnih načrtov večstranskih pobotanj, tekoče sprejemanje
prijav v pobotanje, opravljanje pobotanj in obveščanje udeležencev o rezultatih pobotanj.
AJPES objavlja tudi različna obvestila in poročila o rezultatih pobotanja na spletnem
portalu in v tiskanih medijih, spremlja plačila za opravljene storitve in tovrstne storitve
konkurenčnih podjetij.
Vrste pobota:
•

obvezni večstranski pobot,

•

neobvezni (prostovoljni) večstranski pobot dospelih in nedospelih obveznosti.
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1. Obvezni večstranski pobot
Obvezni večstranski pobot se izvaja skladno z določili Zakona o preprečevanju zamud pri
plačilih (UL RS, št. 18/2011, ZPreZP), ko mora:
•

dolžnik po nastanku zamude pri plačilu obvezno prijaviti denarno obveznost v prvi krog
večstranskega pobota, ki sledi datumu nastanka zamude (prvi odstavek 16. člena
ZPreZP). Ne glede na to dolžnik ni dolžan v obvezni večstranski pobot prijaviti:
1. denarne obveznosti, katere plačilo je zavarovano z instrumenti za zavarovanje
plačil, razen denarnih obveznosti, ki izvirajo iz menic, za katere se v 18. členu
ZPreZP zahteva prijava v večstranski pobot;
2. obveznosti, v zvezi s katero poteka spor pri pristojnem sodišču ali v zvezi s
katero poteka izvršilni postopek (drugi odstavek 16. člena ZPreZP);

•

menični dolžnik, ki je gospodarski subjekt ali javni organ, obvezno prijaviti denarno
obveznost v prvi krog večstranskega pobota, ki sledi datumu nastanka zamude (za
menice, ki izpolnjujejo pogoje iz prvega odstavka 18. člena ZPreZP);

•

dolžnik prvič prijaviti svojo obveznost, z izpolnitvijo katere je bil že v zamudi pred
uveljavitvijo ZPreZP, v 30 dneh po uveljavitvi zakona (prehodne določbe, drugi odstavek
28. člena ZPreZP).
Dolžnik pa ni dolžan v obvezni večstranski pobot prijaviti denarne obveznosti:
- katere plačilo je zavarovano z instrumenti za zavarovanje plačil, razen denarnih
obveznosti, ki izvirajo iz menic, za katere se v 18. členu ZPrezP zahteva prijava v
večstranski
pobot;
- v zvezi s katero poteka spor pri pristojnem sodišču ali v zvezi s katero poteka izvršilni
postopek (Kunšek, 2011).
2. Neobvezni (prostovoljni) večstranski pobot
Neobvezni (prostovoljni) večstranski pobot temelji na pogodbenem odnosu med
dolžnikom (naročnikom) in AJPES, in je v ZPreZP opredeljen kot:

•

prostovoljni pobot nedospelih denarnih obveznosti, ki je dovoljen, če se pogodbeni stranki
o tem pisno dogovorita (drugi odstavek 12. člena ZpreZP);

•

prostovoljni pobot dospelih denarnih obveznosti, ki ga dolžniku ni uspelo pobotati v
obveznem pobotu niti obveznosti plačati z denarjem in ga zato ponovno prijavi v
večstranski pobot (peti odstavek 16. člena ZPreZP).
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Slika 2: Večstransko pobotanje medsebojnih obveznosti

Vir: AJPES, 2011.

2.4.4 VODENJE POSLOVNEGA REGISTRA SLOVENIJE IN DRUGIH REGISTROV
AJPES vodi Poslovni register Slovenije, Register neposestnih zastavnih pravic in
zarubljenih premičnin, Register zavezancev za predložitev letnih poročil, Register
transakcijskih računov, Register protestiranih menic, Vpisnik prostovoljnih organizacij.
Poleg tega vodi še nekatere druge registre in evidence podatkov o poslovnih subjektih
(Register obveznikov za statistiko finančnih računov, Register enot za plače itd.).
2.4.4.1 Poslovni register Slovenije
Do leta 2002 je Poslovni register Slovenije vodil Statistični urad RS. S prevzemom registra
je AJPES prevzel tudi računalniške rešitve za vodenje PRS. Podlaga za prenos vodenja
poslovnega registra je bil Sklep Vlade RS, ki ga je le-ta sprejela ob obravnavi Zakona o
plačilnem prometu.
Osnova za vzpostavitev poslovnega registra je Zakon o Poslovnem registru Slovenije
(ZPRS-1, UL RS, št. 13/95 in 49/06), ki ureja vzpostavitev, vodenje in vzdrževanje
poslovnega registra. Ta zakon določa enote poslovnega registra, njihovo označevanje
oziroma določanje identifikacije, podatke o enotah, načine pridobivanja in prijavo za vpis
podatkov, razvrščanje enot po dejavnosti, uporabo podatkov za statistične in druge
namene, vpogled v podatke ter hrambo dokumentacije.
Uredba o vodenju in vzdrževanju poslovnega registra je pravni akt, ki podrobno
dopolnjuje ZPRS-1. Uredba določa vsebino prijave in postopke vpisa podatkov v PRS,
način določitve matične številke enotam poslovnega registra, način določitve šifre glavne
dejavnosti enotam poslovnega registra, način določitve šifre institucionalnega sektorja
enotam poslovnega registra, način in pogoje uporabe in posredovanja podatkov iz
poslovnega registra ter hrambo dokumentacije poslovnega registra (Uredba o vodenju in
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vzdrževanju Poslovnega registra Slovenije, 1. člen). Uredba natančno predpisuje način
določanja identifikacijske številke enotam poslovnega registra, vsebino podatkov, način
vpisa, pridobivanje podatkov iz primarnih virov, način in kriterije razvrščanja enot po
dejavnostih.
AJPES vodi Poslovni register Slovenije kot osrednjo elektronsko bazo podatkov o vseh
subjektih s sedežem na območju Republike Slovenije, ki opravljajo pridobitno ali
nepridobitno dejavnost (Podjetniški center Slovenj Gradec, 2012). Od 1. 2. 2008 dalje je
sestavni del PRS tudi Sodni register. Tako se v PRS vpisujejo naslednji poslovni subjekti:
•
•
•
•
•
•

gospodarske družbe in drugi subjekti vpisa v Sodni register (zadruge, zbornice, javne
agencije, skladi) ter njihove podružnice,
samostojni podjetniki,
pravne osebe javnega prava,
pravne osebe zasebnega prava – nepridobitne organizacije,
društva,
fizične osebe, ki niso samostojni podjetniki in opravljajo poslovno dejavnost (notarji,
odvetniki, izvršitelji, zdravniki, lekarnarji, veterinarji, zasebni učitelji, vzgojitelji,
športniki, novinarji, kulturni ustvarjalci, raziskovalci, sobodajalci itd.).

V PRS se vodijo tudi drugi poslovni subjekti, ki se predhodno za opravljanje svoje
dejavnosti vpišejo v enega od drugih primarnih registrov, razvidov ali evidenc. Teh
evidenc je v Sloveniji 20, vodi pa jih 13 državnih organov ali drugih institucij.
Slika 3 prikazuje sestavo PRS. Prikazano je, za katere poslovne subjekte je PRS primarni
register in za katere nastopa v vlogi sekundarnega (izvedenega) registra. Prikazan je tudi
Sodni register, ki je od februarja leta 2008 postal del poslovnega registra. Iz Slike 3 so
razvidni posamezni registrski organi za določene poslovne subjekte. Vsi poslovni subjekti,
ki imajo sedež v RS, pa so zbrani v PRS, ki predstavlja osrednjo bazo podatkov.
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Slika 3: Sestava Poslovnega registra Slovenije

Vir: Letno poročilo AJPES za leto 2010 (2010, str. 51).

Tako se, na primer, društva primarno vpišejo v register društev pri Ministrstvu za notranje
zadeve, notarji v imenik pri Notarski zbornici Slovenije, odvetniki v imenik pri Odvetniški
zbornici Slovenije, samostojni novinarji v razvid samostojnih novinarjev pri sedanjem
Ministrstvu za izobraževanje, znanost, kulturo in šport, zasebni raziskovalci v register
zasebnih raziskovalcev pri Javni agenciji za raziskovalno dejavnost RS itd. Poslovni
subjekti, za katere je PRS izvedeni register, morajo za vpis, za spremembo podatkov ali za
izbris iz PRS predložiti AJPES ustrezno dokumentacijo na papirju ali elektronsko.
AJPES vsakemu poslovnemu subjektu, ki ga vodi v PRS, določi enolično identifikacijsko
matično številko, šifro glavne dejavnosti po standardni klasifikaciji dejavnosti (SKD) in ga
razvrsti v institucionalni sektor po standardni klasifikaciji institucionalnih sektorjev (SKIS).
Nekaterim poslovnim subjektom vpisa v PRS določi tudi druge podatke, kot so: vrsta
lastnine, poreklo ustanovitvenega kapitala, velikost družb in podjetnikov itd. (Letno
poročilo AJPES za leto 2008, str. 23-24).
Poslovni register je osrednja javna informatizirana baza podatkov, kar pomeni, da so
podatki, ki se vodijo v njem, javno dostopni najširši javnosti, razen podatkov, ki so s
posebnim zakonom določeni kot osebni podatki (ZPRS-1, 2. člen).
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2.4.4.2 Register neposestnih zastavnih pravic in zarubljenih premičnin
AJPES skladno z Uredbo o Registru neposestnih zastavnih pravic in zarubljenih premičnin
vodi Register neposestnih zastavnih pravic in zarubljenih premičnin (v nadaljevanju:
RZPP). V tem registru se vodijo podatki o zastavljenih oziroma zarubljenih motornih
vozilih, zalogah, opremi in nekaterih živalih, ki jih je mogoče enolično identificirati.
Register je javna knjiga, namenjena vpisu in objavi podatkov o zastavnih pravicah na
premičninah, ki so zarubljene oziroma neposestno zastavljene, in ki imajo s to uredbo
določen enolični identifikacijski znak (Uredba o RZPP, 2. člen). Posebnost neposestne
zastave je v tem, da se zastavljena premičnina ne izroči v neposredno posest zastavnemu
upniku, temveč ostane v neposredni posesti zastavitelja. Prednost takšne ureditve je v
tem, da zastavitelju omogoča nadaljnjo uporabo zastavljene premičnine pri opravljanju
poslovne dejavnosti ter tako povečuje njegovo možnost za poplačilo dolga.
Vpise v RZPP opravlja AJPES na podlagi zahteve notarja, izvršitelja, davčnega izterjevalca
ali drugega javnega organa, ki je z zakonom pooblaščen za vlaganje zahtev za vpis. Vpis v
RZPP je konstitutivne narave, kar pomeni, da zastavna pravica nastane šele z vpisom v
RZPP. Storitev vodenja RZPP povečuje pravno varnost upnikov v prometu s premičninami.
Do avgusta 2011 je bilo možno dokumentacijo, ki je bila podlaga za vpis, posredovati v
papirni obliki, sedaj to ni več možno. Zadeve, vpisane v register, preverijo za to
usposobljeni nadzorniki na izpostavah in odločijo o pravilnosti vnosa podatkov v aplikacijo.
AJPES je odgovoren za zagotavljanje tekočega vodenja in za javnost podatkov,
upravičenci pa za odločanje o upravičenosti posameznih vpisov.
2.4.4.3 Novejši registri
SOBODAJALCI
AJPES je skladno z določbami Zakona o gostinstvu (UL RS, št. 1/1995, 40/1999,
101/2005, 4/2006, 60/2007 in 93/2007) od 21. 1. 2008 registrski organ za sobodajalce.
Fizična oseba je lahko sobodajalec, če opravlja dejavnost le občasno, gostom nudi do 15
ležišč in je vpisana v PRS. S tem je postal PRS primarni register za to obliko poslovnih
subjektov. Vpis sobodajalcev in vpis sprememb podatkov pri sobodajalcih v PRS ter izbris
sobodajalcev iz PRS je mogoče opraviti na katerikoli izpostavi AJPES.
REGISTER TRANSAKCIJSKIH RAČUNOV
Upravljanje registra transakcijskih računov je v skladu z 10. členom Zakona o plačilnih
storitvah in sistemih (UL RS, št. 58/2009, 34/2010 in 9/2011) s 1. 7. 2010 prevzel AJPES,
do takrat pa ga je opravljala Banka Slovenije. Register transakcijskih računov (RTR) je
enotna informatizirana baza podatkov o transakcijskih računih in imetnikih transakcijskih
računov. AJPES uporabnikom spletnega portala zagotavlja brezplačne vpoglede v javne
podatke o transakcijskih računih poslovnih subjektov prek aplikacije eRTR. V RTR se
obdelujejo podatki o transakcijskih računih in imetnikih transakcijskih računov z
namenom, da se zagotovi centraliziran dostop do podatkov o transakcijskih računih
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posameznega imetnika za tekoče opravljanje dejanj v postopkih izvršbe ali zavarovanja
ter v drugih postopkih zaradi prisilne izvršitve terjatev zoper imetnike transakcijskih
računov, ki so fizične osebe.
PROSTOVOLJSKE ORGANIZACIJE
Od 5. 3. 2011 je AJPES določen kot pristojna organizacija za vzpostavitev vpisnika
prostovoljskih organizacij, obenem pa izvaja vpise, spremembe, izbrise in ponovno
priglasitev prostovoljskih organizacij v vpisnik. Prostovoljsko organizacijo se vpiše v
vpisnik, če izpolnjuje pogoje iz prvega odstavka 38. člena Zakona o prostovoljstvu (UL RS,
št. 10/2011).
REGISTER PROTESTIRANIH MENIC
AJPES od 16. 6. 2011 dalje v skladu z Zakonom o preprečevanju zamud pri plačilih (UL
RS, št. 18/2011; v nadaljevanju ZPreZP) upravlja Register menic, protestiranih zaradi
neplačila. Register menic, protestiranih zaradi neplačila (RPM), je enotni javni register, v
katerega notarji vpisujejo v skladu z zakonom, ki ureja menico, podatke o napravljenih
protestih menic zaradi neplačila, če so menice izdali gospodarski subjekti. RPM omogoča
preverjanje, ali gospodarski subjekt kot dolžnik izpolnjuje svoje obveznosti, ki izvirajo iz
izdanih menic, kar povečuje varnost poslovnega okolja.
AJPES poleg nalog, ki so opredeljene v sklepu o ustanovitvi in drugih aktih, opravlja od 1.
2. 2008 dalje tudi vlogo »Uradnega lista«. V skladu z določbami ZSreg je AJPES
pooblaščen tudi za vzdrževanje in upravljanje podatkovne baze sodnega registra v okviru
poslovnega registra ter za zagotavljanje javnosti podatkov, vpisanih v sodni register. Za
potrebe javne objave predloženih in izdelanih listin v registracijskih postopkih je AJPES že
v letu 2008 na svojem spletnem portalu vzpostavil podsistem elektronskih objav zadev
sodnega registra, ki so nadomestile dotedanje objave v Uradnem listu RS. Podsistem
elektronskih objav omogoča vpogled tudi v zbirko listin sodnega registra, v katero je bilo
pred tem mogoče vpogledovati le v prostorih registrskih sodišč (AJPES, 2010, str. 5).
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3 PRIKAZ POSLOVNIH REGISTROV V TUJINI
Evropsko pravo in praksa držav članic imata na razvoj posameznih področij javne uprave
držav članic in tudi na javno upravo v Sloveniji pomemben vpliv.
»Prihaja Evropski registrski prostor,« je bila ena izmed ugotovitev 6. mednarodne
konference o Poslovnih registrih v Evropi. Podlaga za takšno ugotovitev so spremembe
evropskega prava družb, ki zahtevajo določen preobrat in spremembo tudi v pravu
poslovnih registrov evropskih držav. Sama beseda »poslovni register« v evropskem merilu
sicer malo pove, saj so med poslovnimi registri različnih evropskih držav zelo velike
razlike, vendar pa imajo vsi ti registri nedvomno najmanj eno skupno značilnost, to je, da
so institucije, ki imajo neko vlogo v času ustanovitve in v času obstajanja družb (Garcia,
2003, str. 1).
Poslovni register vodijo v različnih državah različne institucije, predvsem sodišča, agencije
oz. druge javne institucije ali zbornice. Agencija ali druga s strani vlade pooblaščena
organizacija, kot registrski organ, je zlasti pogosta in značilna za severnoevropske države.

3.1 POSLOVNI REGISTER V ITALIJI
Celotna civilno pravna ureditev italijanske države in njenih subjektov je zajeta v enem
samem zakoniku, to je v civilnem zakoniku (Codice civile).
Viri italijanskega zasebnega prava so: zakoni, uredbe, običaji ali uzance (členi od 1 do 8
predhodnih določb Civilnega zakonika). Ti viri so hierarhično urejeni na podlagi njihove
pravne moči in pravil, ki iz njih izhajajo.
Glavni instrumenti italijanskega zasebnega prava so zakoniki, ki so tudi zakoni in katerih
področje uporabe ne presega področja uporabe posameznega zakona, čeprav so
pomembni zlasti zaradi večjega obsega in tesnejše povezanosti vsebine. Italijanska
zakonika na področju zasebnega prava sta Civilni zakonik in Pomorski zakonik.
Civilni zakonik je sestavljen iz splošnih civilnopravnih predpisov, ki jim sledi šest knjig in
delo o izvedbi odločb. Knjige obravnavajo različna zakonska področja (družino, ljudi,
dedovanje, lastnino, dolžnosti, delo, varstvo pravic). Označevanje členov je tako, da se
nadaljuje skozi vseh šest knjig tega zakonika. Gospodarsko področje je večinoma zajeto v
peti knjigi zakonika, ki ureja področje dela in zajema člene od 2060 do 2642. Knjige so
razdeljene na naslove (titoli), dalje so le-ti razdeljeni na točke/glave (capo) in točke/glave
na razdelke (sezioni) (Božič, 2005, str. 16).
V Italiji vodijo poslovni register 103 gospodarske zbornice, po ena za vsak okraj, skupaj s
300 svojimi poslovnimi enotami. Zbornice so organizirane kot javne družbe, financirane so
iz proračuna in imajo lokalno pristojnost za vodenje poslovnih subjektov s sedežem v
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svojem okraju. Italijanski poslovni register je v lasti InfoCamere, ki ga tudi upravlja v
imenu Gospodarske zbornice Italije. Vsa italijanska podjetja se morajo vpisati v ta register
podjetij, ki predstavlja primarni vir podatkov o subjektih. V italijansko inačico sodnega
registra se morajo vpisati vse družbe, podjetniki in druge gospodarske strukture.
Italijanski srednji ali večji podjetnik pa se mora pred začetkom izvajanja dejavnosti vpisati
v splošni del registra (registro dele imprese), mali samostojni podjetnik pa v posebni del
tega registra.
Združenje InfoCamere zagotavlja povezovanje zbornic z elektronsko mrežo in je
organizirano kot delniška družba v lasti občinskih gospodarskih zbornic. V njegovi
pristojnosti je vodenje elektronskega poslovnega registra, spletni portal Telemaco,
zbiranje in objava letnih poročil kapitalskih družb v poljubni obliki, izdajanje elektronskih
podpisov, vodenje elektronskega registra o poslovni nekorektnosti, vodenje registra
obrtnikov in izdaja certifikatov, statistična obdelava podatkov, vodenje registra patentov
in blagovnih znamk ter članstvo v Evropskem poslovnem registru.
Poslovni register v Italiji omenja zakonodajalec že leta 1942 v reformi civilnega zakonika.
Do leta 1993 je obstajal le register družb, ki so ga vodila okrajna sodišča v papirni obliki.
Območne gospodarske zbornice in InfoCamere so vodile vzporedni register podjetij in
drugih poslovnih subjektov. Ta se je leta 1993 združil z registrom družb pri sodiščih v
enoten poslovni register v informatizirani obliki, ki je od takrat v pristojnosti območnih
gospodarskih zbornic in združenja InfoCamere kot njihove krovne družbe (Malus, 2005,
str. 26). Register zagotavlja informacije o podjetjih, kot npr. popolna imena družb,
lokacija, številka DDV, dejavnost, pravni status, zakoniti zastopniki, pooblastila
zastopnikov, podružnice. Poslovni register Italije ima statistični, ekonomski in
administrativni namen. Vsebuje dva tipa podatkov oz. informacij, to je zakonsko določene
in dodatne, ki niso obvezne.
Postopek registracije na krajevno pristojni območni gospodarski zbornici poteka v treh
korakih:
• subjekt območni gospodarski zbornici predloži vlogo za vpis v register (gospodarske
družbe tej vlogi obvezno priložijo notarske listine, medtem ko samostojnim
podjetnikom ni potrebno prilagati nobene dokumentacije);
• preveritev ustreznosti in popolnosti predložene dokumentacije ter vpis prejetih
dokumentov – zadeva dobi številko protokola;
• odločitev o vpisu in vpis vseh podatkov v register.
Postopek registracije se zaključi z arhiviranjem dokumentacije.
Gospodarske družbe morajo vlogo in vse dokumente predložiti na elektronski način in
podpisati z elektronskim podpisom. Identifikacijska številka je davčna številka ali
referenčna številka vpisa. Vsi ostali subjekti lahko vpis opravijo elektronsko ali na klasičen
način s papirnimi obrazci.
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Poslovni register se financira iz letne članarine (višina je odvisna od vrste subjekta), ki so
jo dolžni plačevati vsi vpisani poslovni subjekti, iz takse, ki jo poslovni subjekti plačajo ob
vpisu v poslovni register, in iz naslova trženja podatkov prek pooblaščenih distributerjev,
od izdaje potrdil ipd.

3.2 POSLOVNI REGISTER NA NORVEŠKEM
Odgovornost vlade in posredno tudi ministrstva za trgovino in podjetništvo na Norveškem
je vzpostaviti in vzdrževati konkurenčna orodja za dolgotrajno zagotavljanje dodane
vrednosti. Za dosego uspeha v prihodnosti morajo biti norveške družbe inovativne in
konkurenčne v svetovnem gospodarstvu. Pomembno pri tem je poenostaviti zakonodajo
in zmanjševanje upravnih bremen, ki urejajo trgovino in industrijo (Hammer, 2002, str.
2).
Glede področja tehnološke infrastrukture pa je Norveška dokaj natančno sledila e-Evropski
iniciativi, ki jo je Evropska komisija predstavila v »eEuropa 2005: Informacijska družba za
vse«. Glavni cilji e-Norveške so bili, da morajo biti elektronske storitve glavna rešitev za
storitve, ki jih javna uprava zagotavlja uporabnikom, da morajo postati elektronski
postopki pravilo in morajo biti enako dostopni kot rešitve, ki temeljijo na papirju, da mora
biti e-poslovanje prva alternativa za preskrbovanje javnih podatkov ter da naj bi bile do
konca leta 2004 institucije zmožne sprejemati poročila podjetij elektronsko. Odločilna
naloga elektronskega poslovanja in komuniciranja je vzpostavitev varne infrastrukture za
elektronske komunikacije. Primerna in zanesljiva izmenjava informacij med privatnim in
javnim sektorjem je namreč nujni pogoj za dobro delovanje družbe.
Na Norveškem je za registracijo in vodenje registra poslovnih subjektov odgovorna vladna
agencija, imenovana Brønnøysund Register Centre, ki sodi pod Ministrstvo za trgovino in
industrijo. Odgovorna je za vodenje številnih javnih registrov za Norveško. Register je
dobil ime po mestu Brønnøysund v Nordlandu, kjer se nahaja. Register, ki ga ta agencija
vodi, je le del centralnega vsedržavnega registrskega centra, ki hkrati vodi registre tudi
več drugih ministrstev, kot so na primer: register zastavnih pravic na premičninah,
register računovodskih izkazov, register politični strank.

Informacije se v registru shranjujejo od leta 1897. Informacije, odvisno od vrste
podatkov, se digitalizirajo od leta 1982. Od leta 2002 se vse vstopne informacije v registru
prevajajo v digitalno obliko.
V registru se registrirajo različni poslovni subjekti: kapitalske in osebne družbe, samostojni
podjetniki, poslovne enote tujih podjetij na Norveškem, državna podjetja, ustanove,
društva itd.
Postopek v okviru centralno vodenega registra pravnih oseb poteka na način, da stranka
vloži vlogo v elektronski ali papirni obliki (vloge na papirju se skenirajo), ob tem sta
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vključeni sprotna avtomatska kontrola in registracija. V postopku kontrole in registracije
se podatki preverjajo in izmenjujejo tudi z drugimi registri in institucijami, to je z norveško
davčno upravo, norveškim statističnim uradom, registrom ustanov in registrom
zaposlenih. Po registraciji se podatki avtomatsko vpišejo v podatkovno bazo, sledijo zapis
v elektronski arhiv, objava na internetu, podatki pa so takoj na voljo davčni upravi in
njenim pisarnam, socialnemu zavarovanju ter statističnemu uradu.
Dostop do informacij iz registrov je na voljo preko interneta, dostopni so tudi preko
telefona (telefonske storitve, SMS – pošiljanje kratkih spročil) in po klasični poti.
Register je financiran iz državnega proračuna, dejansko pa posluje s pozitivno razliko med
stroški in prejetimi plačili za storitve.
Na Norveškem poteka projekt Altinn, ki je skupni projekt Brønnøysund Register Centra,
norveške davčne uprave in norveškega statističnega urada in se je izvajal pod okriljem
vladne e-pobude za leto 2005. Cilji omenjenega projekta so predvsem poenostaviti
komunikacijske postopke med podjetji in fizičnimi osebami ter državo, znižati stroške
notranjih procesov ter izboljšati kvaliteto informacij in storitev, vzpostaviti en sam,
uporabniku prijazen in standardiziran sistem za komunikacijo z državo ter skrajšati čas
izpolnjevanja raznih formularjev za posredovanje podatkov državi (Zupanič, 2004, str. 3).

3.3 POGLAVITNE RAZLIKE IN PODOBNOSTI MED ITALIJO, NORVEŠKO
IN SLOVENIJO
Skupna značilnost poslovnega registra v Sloveniji in Italiji je v tem, da se obe instituciji,
tako AJPES kot InfoCamere, pojavljata v vlogi zagotavljavca tehnologije, AJPES v vlogi
upravljavca PRS, InfoCamere pa Registra Imprese. Samostojni podjetniki z vpisom v
italijanski register ne pridobijo pravne subjektivitete, temveč gre le za zagotavljanje
javnosti podatkov v smislu obstoja subjektov v trgovskem prometu, medtem ko jo
samostojni podjetniki z vpisom v PRS pridobijo, saj je AJPES tudi v vlogi njihovega
registrskega organa. Poslovni subjekti v Italiji ob vpisu plačajo takso, v Sloveniji je ta
storitev brezplačna.
V poslovni register v Italiji se vpisujejo kapitalske družbe, osebne družbe, samostojni
podjetniki in druge oblike subjektov, ki se ukvarjajo s poslovno dejavnostjo, ne vpisujejo
pa se fizične osebe, ki opravljajo poslovno dejavnost, kot so notarji, zasebni zdravniki
ipd.; v nasprotnem primeru je PRS osrednja javna baza podatkov o vseh poslovnih
subjektih s sedežem na območju RS, ki opravljajo pridobitno ali nepridobitno dejavnost.
Podobnost registrov je tudi v tem, da je prišlo do združitve poslovnega in sodnega registra
v enoten poslovni register v informatizirani obliki.
Slovenski PRS ne ločuje podjetnika na malega, srednjega in velikega, ampak so vsi
samostojni podjetniki obravnavani enako in vpisani v register na enak način, medtem ko
italijanski register določa, da se srednji in večji podjetniki vpišejo v splošni del registra,
mali pa v posebni del registra.
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Poslovni register na Norveškem ima veliko podobnosti s slovenskim. Vodi ga podobna
institucija kot AJPES, podatki se elektronsko izmenjujejo z drugimi institucijami, vloge se
vložijo v elektronski obliki …
Tako kot AJPES, ki je proračunski uporabnik, se tudi register na Norveškem financira iz
proračuna, razlika pa je v tem, da se deloma financira tudi iz pozitivne razlike med stroški
in prejetimi plačili za storitve.
Razlike med omenjenimi državami so zaznavne tako v pristojnosti kot v organiziranosti in
postopkih registracije. Na Norveškem je poslovni register v pristojnosti samostojne
državne institucije, v Italiji pa v sklopu gospodarskih zbornic. Med obravnavanimi se je
pokazalo tudi nekaj podobnosti. Pri vseh je dokumentacija, ki jo morajo poslovni subjekti
predložiti ob registraciji, odvisna od vrste poslovnega subjekta. Tej je prilagojena tudi
vsebina obrazca. Prav tako so pri vseh zagotovljene pravnoformalne in vsebinske kontrole
podatkov, tako se podatki sproti preverjajo z referenčnimi registri in evidencami v državi.
Predstavljeni poslovni registri vsebujejo poleg osnovnih podatkov o poslovnih subjektih in
odgovornih osebah teh subjektov tudi druge podatke, ki se nanašajo na poslovanje
poslovnih subjektov. Pri večini se najde med temi podatki podatek o stečaju, o
insolventnosti, letna poročila.
Na podlagi proučevanih in predstavljenih poslovnih registrov sem mnenja, da je boljša
ureditev vodenja podatkov v slovenskem PRS, saj so podatki, ki so predmet vpisa v PRS,
točno določeni z zakonodajo. Na ta način je zagotovljena večja transparentnost in
možnost primerjave med podjetniki, boljša je kakovost podatkov, ki omogoča razna
statistična raziskovanja, med tem ko npr. italijanski register omogoča z zakonom določene
podatke in podatke, ki jih subjekti posredujejo po lastni presoji in je tako njihova
primerljivost težja.
Oba registra, tako italijanski, kot tudi norveški, sta, poleg financiranja iz proračuna,
financirana bodisi iz članarin ali pa iz pozitivne razlike med stroški in prejetimi plačili za
storitve. PRS se financira iz proračunskih sredstev in uvedba raznih pristojbin ali članarin
bi na tem mestu pomenila korak nazaj v razvoju slovenske javne uprave. V tem primeru bi
omenjeni državi lahko sledili slovenski praksi odprave plačljivih storitev ob registraciji, s
katero bi ustvarili podjetniku prijaznejše podjetniško okolje.
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4 ODPRAVA ADMINISTRATIVNIH OVIR
4.1 SPLOŠNO
Reforma javnega sektorja se je v svetu začela uveljavljati konec osemdesetih in v začetku
devetdesetih let prejšnjega stoletja. Razlogi za prenovo so bili različni od potrebe po
zmanjšanju deleža javne porabe v bruto domačem produktu do globalizacije poslovanja,
privatizacije in deregulacije gospodarstva, prehoda iz socialistične v (post)kapitalistično
ureditev, povezovanja v evropske in mednarodne integracije … (Kovač in Virant, 2011, str.
30-31).
Izraz odprava administrativnih ovir se v Sloveniji uporablja kot oznaka za aktivnosti,
usmerjene v poenostavitev postopkov javne uprave z namenom časovnega skrajšanja
postopkov, znižanja stroškov za uporabnike in javna sredstva ter povečanje zadovoljstva
strank v postopkih oziroma uporabnikov upravnih storitev. Odpravljanje administrativnih
ovir lahko označimo tudi z izrazom »optimizacija upravnih postopkov« ali »poenostavljanje
postopkov«. Pri nas je bilo področje odprave administrativnih ovir prvič omenjeno v
Strateškem načrtu implementacije reforme javne uprave leta 1997. Prva konkretna
aktivnost na tem področju je bila izvedena leta 2001, ko je vlada imenovala ministrsko
svetnico, pristojno za usklajevanje tega področja, ustanovila komisijo za odpravo
administrativnih ovir in sprejela prvi akcijski načrt odprave administrativnih ovir
(antibirokratski program) (Virant, 2011, str. 249-250). Razlika med projekti na ravni EU in
drugih držav članic ter našimi nacionalnimi aktivnostmi je predvsem v tem, da so bile naše
aktivnosti na začetku in še do leta 2005 usmerjene predvsem v razbremenitev
državljanov. Šele v zadnjem času so s sprejetimi vladnimi programi (od leta 2006 naprej)
aktivnosti usmerjene tudi v razbremenitev gospodarstva. Slovenija je začela sistematično
zniževati administrativna bremena v letu 2007, ko je sprejela tudi cilj, da bo do leta 2010
znižala administrativna bremena za 25 % na področju delovnopravne zakonodaje (Zatler,
2009, str. 288).
Državna uprava je ustrezna samo, če je sposobna strokovno in kakovostno opravljati
naloge, ki jih ima po Ustavi in zakonih (Rakočević, 2009, str. 6).
Tudi osamosvojitev Slovenije ni prinesla izboljšanja odnosa in boljšega pogleda na
državno upravo, saj se ni uresničilo eno izmed gesel osamosvajanja, da bo nova slovenska
država cenejša, da bo imela manjšo administracijo in da bo ljudem bližja in prijaznejša.
Poleg tega se je v državni upravi razvil in ohranil zelo enodimenzionalen pogled nanjo, saj
organiziranost in način delovanja državne uprave v veliki meri temeljita na pravu, kar je
tudi močno botrovalo k njeni zbirokratiziranosti in neučinkovitosti (Bandelj, 1998, str.
138).
Uresničevanje načel sodobne javne uprave oziroma novega javnega menedžmenta je ena
izmed prioritetnih nalog bivšega Ministrstva za javno upravo, sedanjega Ministrstva za
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pravosodje in javno upravo. »New public management« je v bistvu menedžerska teorija,
ki uči, kako reformirati delovanje izvršilne veje oblasti oziroma javne uprave v celoti.
Načela odprtosti, preglednosti, usmerjenosti k stranki, kakovosti in učinkovitosti stremijo k
spremembi zastarele avtoritarne doktrine in urejanja zadev z vrha k čimbolj
konsenzualnemu urejanju, z željo, da se pri sprejemanju politik sliši in upošteva glas kar
najširšega kroga deležnikov (bottom-up principe). Javne storitve se zato prilagajajo
strankam, za izboljšanje učinkovitosti in produktivnosti pa se vse širše uporabljajo tržna
načela (Bizjak, 2007, str. 85). Prav tako ugotavlja tudi Nehl (1999, str. 17), da so cilji
dobro delujoče uprave predvsem demokratičnost, transparentnost in odprtost v postopku
sprejemanja odločitev.
Načelo usmerjenosti k uporabniku bi lahko na kratko opisali kot zahtevo, da javna uprava
deluje tako, da so njeni uporabniki z njo zadovoljni. Zanimivo je, da so mnogi mnenja, da
želijo doseči usmerjenost k uporabniku in uporabniku prijazno upravo s povečanjem
uradnih ur na največjo možno raven. Toda ali je prijaznejša uprava pomembnejša od
učinkovite javne uprave? Upravno poslovanje ne vključuje zgolj in samo poslovanja s
strankami neposredno na okenčku, ampak tudi reševanje zadev, ki niso vezane na
neposredno prisotnost stranke, naloge, ki so vezane na roke, elektronske vloge, reševanje
pritožb in drugih zapletov. Na tem mestu se pridružujem mnenju Erdeličeve, da bi se
namesto razširjanja uradnih ur morali posvečati izboljševanju informacijskih povezav in
sodelovanju med posameznimi organi državne uprave in drugimi nosilci javnih pooblastil.
Saj mora javni uslužbenec pred izdajo zakonite in pravilne odločbe razjasniti in ugotoviti
vsa dejstva in okoliščine, ki so pomembna za izdajo odločbe, pravilno mora uporabiti
materialne predpise in voditi postopek pred izdajo odločbe brez bistvenih kršitev določb
postopka, če želi, da njegova odločba bodisi ne bo odpravljena, razveljavljena bodisi
spremenjena.
Zaostrovanje zahtev po količini in kakovosti opravljenega dela povzroča, da se uslužbenci
srečujejo s številnimi negativnimi pojavi, kot npr. preobremenjenost, utrujenost, kar vpliva
na kakovost in količino opravljenega dela.
Javne in neprofitne organizacije odkrivajo nove smeri, da bi povečale svojo produktivnost
in odzivnost. Državljani in stranke sodelujejo pri sprejemanju odločitev o storitvah, ki jih
želijo, in o tem, kakšna naj bo njihova dostopnost. Cilji javnih in neprofitnih organizacij v
zvezi z produktivnostjo so si zelo podobni: biti bolj odziven, učinkovit pri zagotavljanju
storitev, biti pravočasen ter stroškovno ugoden. Tem ciljem sledijo občine, socialne službe
in druge javne in neprofitne organizacije (Berman, 1998, str. ix). Javnost si želi čim več
storitev in nižje davke, zato si mora vlada prizadevati, da je vedno bolj učinkovita in
uspešna. Vlade mnogih držav so sprejele ta izziv uspešno (Cohen, 2008, str. ix-x).
V javnem sektorju prevladuje javni interes, ki postavlja nekakšne meje pri vplivu zasebnih
interesov, politike in uprave. Pri javnem interesu gre predvsem za to, kaj velika večina
družbe potrebuje (Lane, 2000, str. 3-8). Najpogostejši razlog za zagotavljanje posamezne
dejavnosti s strani države je potreba po enakomerni ali uravnoteženi porazdelitvi
posameznih dobrin ali storitev med vse prebivalstvo oziroma posamezne njihove skupine.
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Slednje je tudi najpomembnejša karakteristika javnih dobrin in storitev (Reed in Swain,
1997, str. 5). Z javnimi službami se zagotavljajo tiste dobrine in storitve, ki morajo biti na
voljo vsem, pod enakimi pogoji (Flynn, 1997, str. 14). Značilnost neprofitnih organizacij
oziroma izvajalcev javnih služb je torej njihova obveza k pravični porazdelitvi javnih dobrin
in storitev, ki jih morajo zagotavljati vsem državljanom, ne glede na to, ali le-ti lahko
plačajo zanje ali ne (Berman, 1998, str. 8).
Tudi Henman (2010, str. 3) ugotavlja, da je pojav interneta spodbudil novo zanimanje o
vlogi tehnologije v vladi zlasti med politiki, javnimi oskrbniki in akademiki.

4.2 PROGRAM UKREPOV ZA OAO
Leta 2004 je Svet za konkurenčnost (v nadaljevanju Svet) pozval Evropsko komisijo in
države članice, naj ocenijo kumulativni učinek veljavne zakonodaje na konkurenčnost
industrije in specifičnih industrijskih sektorjev in naj razvijejo metodo za merjenje
administrativnih bremen. Svet je marca 2007 sprejel sklep, da se morajo administrativna
bremena, izhajajoča iz zakonodaje EU, do leta 2012 znižati za 25 % (Virant, 2011, str.
250). Program Vlade Republike Slovenije za odpravo administrativnih ovir in zmanjšanje
administrativnih bremen za 25 % do leta 2012 kot temeljni strateški dokument
zmanjševanja administrativnih bremen in odprave administrativnih ovir (dalje OAO)
pomeni del prizadevanj za boljšo javno upravo oz. celotnega projekta odprave
administrativnih ovir in nadaljevanje ter nadgradnjo načrtnega in sistematičnega
delovanja vlade. Sestavljen je iz preventivnega delovanja, torej preprečitve nastajanja
novih administrativnih ovir, kakor tudi odpravljanja obstoječih administrativnih bremen.
Določeno je bilo, da mora pri vsakem predlogu predpisa gradivo vsebovati tudi presojo
učinkov z vidika OAO (Virant, 2011, str. 252). Temelji na sprejetih sklepih vlade in
akcijskih načrtih vlade, kakor tudi na programih za odpravo administrativnih ovir, ki jih je
na predlog Ministrstva za pravosodje in javno upravo sprejela vlada (MJU, 2010č).
V Evropi ne gre samo za problem neprijazne zakonodaje ali birokratskih ovir za razvoj
podjetništva, ampak tudi za pomanjkanje želje med prebivalci, da bi službo zamenjali za
svoje podjetje (Kaučič, 2010, str. 18).
Odprava administrativnih ovir, poenostavljanje postopkov, predvsem pa zmanjševanje
administrativnih bremen, ki jih povzroča zakonodaja – so ključni dejavniki tudi za
uresničevanje ciljev Lizbonske strategije. Zlasti v obdobju prve Barrosove komisije (20042009) je bilo zmanjševanje administrativnih bremen v ospredju aktivnosti za izboljšanje
regulacije. EU je v letu 2000 v Lizbonsko strategijo zapisala, da želi v 10 letih postati
najbolj konkurenčno, dinamično ter na znanju temelječe gospodarstvo na svetu, reforma
5 let kasneje pa je kot poglavitna cilja izpostavila ustvarjanje novih in boljših delovnih
mest ter vzpostavitev močnejše in trajnejše gospodarske rasti. Lizbonska strategija je
doživela kar nekaj modifikacij.
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Odprava administrativnih ovir tudi v Evropski uniji predstavlja pomemben ukrep v okviru
zagotavljanja pogojev za učinkovito delovanje notranjega trga in orodje, ki vodi k
doseganju srednjeročnih in dolgoročnih ciljev Lizbonske strategije. Evropska komisija je v
ta namen pripravila program zmanjšanja upravnih obremenitev za 25 % do 2012. Splošni
cilj zmanjšanja obremenitev za 25 % je skupni cilj, ki ga je možno doseči samo na podlagi
deljene odgovornosti in skupnega prizadevanja držav članic in evropskih institucij.
Program je sestavljen iz dveh delov:
1. del predstavlja Akcijski program znižanja administrativnih bremen v RS za 25 % v
obdobju do leta 2012 in pomeni temeljno zavezo vlade k zniževanju bremen na nacionalni
ravni; kakor tudi obveznosti vseh ministrstev, da do leta 2012 znižajo administrativna
bremena na svojih delovnih področjih. Sestavni del tega programa je tudi nadaljevanje
aktivnosti na področju delovno pravne zakonodaje do leta 2010.
2. del programa zajema 41 konkretnih ukrepov in poenostavitev za odpravo
administrativnih ovir, konkretni ukrepi so bili pripravljeni s sodelovanjem in predlogi
državljanov, poslovnih subjektov, zbornic, ministrstev ipd. (Vlada RS, 2009, str. 4).
Program ukrepov za OAO nastaja s pomočjo državljanov, strokovne javnosti,
predstavnikov gospodarskih družb, zbornic in tudi raznih drugih združenj. Akcijski program
za OAO za leto 2007 vsebuje kar nekaj ukrepov, ki močno posegajo na področje
gospodarskih subjektov (Zatler, 2007, str. 18-19).
Prav tako zajema program OAO sistematično pregledovanje vseh novih predpisov z
namenom preprečitve nastanka novih ovir in administrativnih bremen. Izboljšanje
zakonodajnega okolja je najpomembnejša prednostna naloga pri krepitvi konkurenčnosti,
gospodarske rasti in zaposlovanja ter pri spodbujanju trajnostnega razvoja in boljše
kakovosti življenja evropskih državljanov. Strategija Unije na tem področju v glavnem
sloni na dveh dokumentih: na Akcijskem načrtu Komisije »Poenostavitev in izboljšanje
zakonodajnega okolja« in na Medinstitucionalnem sporazumu »Boljša priprava
zakonodaje«. Akcijski načrt je nadaljevanje Bele knjige o evropskem upravljanju in
upošteva tudi priporočila Skupine za kakovost ali Mandelkernove skupine, ki so jo leta
2000 ustanovili ministri držav članic za javno upravo. Skupina je med drugim leta 2001
predlagala, da Komisija razvije orodje za ocenjevanje socialnih, ekonomskih in okoljskih
učinkov predlagane zakonodaje. Predstavljala je države članice in proučila možne načine
za izboljševanje oblikovanja politike ter sestavljanja predpisov v institucijah EU. Skupina je
sestavila poročilo novembra 2001 in izdelala osnutek boljših predpisov v EU. Poročilo je
poželo splošno navdušenje in EU-institucije so ga sprejele. Bistveni sklepi skupine so bili,
da za doseg boljših predpisov potrebujemo politično podporo vlad na visoki stopnji,
dodelitev ustreznih sredstev in eksplicitno politiko boljših predpisov. Pri tej politiki je treba
uporabljati naslednja orodja: presojo učinkov, poenostavitev, konsolidacijo in
posvetovanje ter promovirati kulturne spremembe pri oblikovanju politike in sestavljanju
predpisov (Donelan, 2007, str. 40).
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AKCIJSKI NAČRT
Osnova za uresničevanje e-poslovanja v javni upravi Republike Slovenije je Strategija eposlovanja v javni upravi RS za obdobje od leta 2001 do leta 2004. Na njeni podlagi je bil
za operativno izvedbo projektov izdelan Akcijski načrt e-uprave do leta 2004 (MJU,
2010č).
Slovenija se je relativno zgodaj podala po poti zmanjševanja birokratskih ovir. Prvi akcijski
načrt za odpravo administrativnih ovir je bil sprejet leta 2001 in v tem vladnem mandatu
je bilo storjenih nekaj simboličnih premikov – denimo uvedba načela, da javna uprava ne
sme zahtevati od strank kakršnihkoli dokazil o podatkih, ki se nahajajo v uradnih
evidencah, uvedba plačevanja upravnih storitev (taks) z gotovino in sodobnimi plačilnimi
sredstvi.
S 1. februarjem 2008 se je začela uporabljati novela Zakona o upravnih taksah (UL RS; št.
126/2007; v nadaljevanju ZUT-G), s katero so bili ukinjeni koleki, namesto njih pa so bili
uporabnikom ponujeni sodobnejši načini plačila takse, ki naj bi bili po mnenju
zagovornikov novele tudi bolj praktični. Od 1. septembra 2008 lahko uporabniki plačajo
takso v gotovini, z elektronskim denarjem ali drugimi veljavnimi plačilnimi instrumenti
(Macerl, 2008, str. 8).
Na podlagi predlogov, ki jih posredujejo podjetja, podjetniška združenja, državljani,
zaposleni v javni upravi in njihovi managerji, vlada vsako leto sprejme akcijski načrt
odprave administrativnih ovir, ki zavezuje vse resorje h konkretnim ukrepom.
Akcijski načrt opredeljuje cilje, e-storitve in stalne tehnološke naloge pri vzpostavitvi euprave do leta 2004 in določa mehanizme za izvajanje in spremljanje. Izhaja iz že sprejete
strategije SEP-2004 (Strategija e-poslovanja v javni upravi), dejanskih potreb strank ter
smernic in direktiv EU pri razvoju E-uprave.
Akcijski načrt zasleduje predvsem naslednje strateške cilje:
•

Pospešiti razvoj in uvajanje e-storitev za prebivalce oz. državljane, poslovne subjekte
in druge asociacije na ključnih področjih slovenskega javnega sektorja do leta 2004.

•

Zagotavljati strokovne podlage za odločitve o morebitnih spremembah, dopolnitvah,
(drugačnih) povezavah že obstoječih programov oziroma projektov.

•

Utrditi in zagotoviti sodelovanje in koordinacijo med ministrstvi ter drugimi
odgovornimi upravnimi organi in institucijami, pristojnimi za razvoj e-uprave.

•

Konsolidirati in optimizirati porabo razpoložljivih finančnih in drugih sredstev za
informatizacijo funkcij javne uprave.
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•

Zagotoviti kvantitativno in kvalitativno primerljivost doseženega razvoja z drugimi
državami EU in kandidatkami, na osnovi mednarodno usklajenih kazalnikov (ki izhajajo
iz dokumentov e-Europe in e-Europe+).

•

Opredeliti kontrolne točke in kazalnike, ki bodo omogočili Vladi RS sprotno spremljanje
doseženega in učinkovito ukrepanje.

•

Uskladiti, povezati in integrirati javnopravne registre, evidence in druge pomembnejše
podatkovne zbirke ter jih pripraviti za večnamensko podporo funkcijam javne uprave.

V okviru Akcijskega načrta e-uprave je bil sprejet projekt »VEM«, s katerim je vlada RS
Ministrstvu za gospodarstvo (sedaj Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo; v
nadaljevanju MGRT) naložila njegovo vzpostavitev in izpeljavo. V letu 2003 je bil izdelan
Vzpostavitveni dokument projekta »VEM«, na podlagi njegovih izhodišč se je AJPES
vključil v pripravo predloga novega Pravilnika o načinu in vodenju Vpisnika samostojnih
podjetnikov, ki je opredelil informacijske povezave in pretok med AJPES in DURS in tako
omogočil elektronsko registracijo samostojnega podjetnika. AJPES je pripravil tudi
predloge registracije s. p.-jev, izdelal nekatere informacijsko-tehnične rešitve za izmenjavo
podatkov v sistemu e-VEM in zasnovo pilotske aplikacije sistema e-VEM. AJPES je tudi
sodeloval pri pripravi zakonskih podlag kakor tudi pri pripravi informacijsko-tehničnih
rešitev za vpeljavo sistema e-VEM, to je pri pripravi standardov za zajemanje in pošiljanje
podatkov, pri pripravi pregleda atributov v postopkih registracije samostojnih podjetnikov
in pri pripravi toka dokumentov in podatkovnih tokov v sistemu.
Vlada RS je aprila 2006 sprejela strategijo e-uprave za obdobje od leta 2006 do leta 2010
(SEP-2010), ki pomeni okvir in cilje za nadaljnje uresničevanje novih in že zastavljenih
dejavnosti e-uprave, s poudarkom na zadovoljstvu uporabnikov, racionalizaciji poslovanja
uprave in sodobnih elektronskih storitvah, ki bodo omogočile večjo kakovost življenja ter
prijaznejšo podobo uprave in večje zadovoljstvo uporabnikov v stiku z upravo (Batagelj et
al, 2008, str. 20).
Najpomembnejše strateške usmeritve e-uprave do leta 2010, ki sledijo iz vizije, poslanstva
e-uprave in drugih strateških dokumentov ter so vodilo pri določanju nadaljnjih ciljev euprave, nalog, projektov in dejavnosti e-uprave v Sloveniji, so temelj zavezništva z
uporabniki. Gre za e-upravo po meri uporabnikov, koncept vse na enem mestu, preprosto,
enotno, kakovostno, pregledno, varno, kjer koli in kadar koli, hitro, učinkovito in poceni,
osebno in za vse, za znanje in usposobljenost ter soodločanje (Slika 4).
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Slika 4: Usmeritve e-uprave

Vir: Batagelj et al. (2008, str. 25).

Slika 4 prikazuje e-upravo, ki naj bi sledila dejanskim potrebam uporabnikov (državljani,
poslovni subjekti, zaposleni v upravi). Razvoj bo potekal v smeri povezovanja, združevanja
informacij, informacijskih virov in e-storitev v eno centralno informacijsko storitveno
točko. Predstavitev informacij in e-storitev na skupni vstopni točki bo jasna in logična.
Enostavnost se bo kazala tudi na ravni pridobivanja podatkov. Javna uprava bo delovala
enotno, kot usklajen mehanizem tako na državni kot na lokalni ravni. Informacije,
pridobljene na centralnem portalu e-uprave, bodo kakovostne in preverjene. E-uprava bo
z nadaljnjo uporabo sodobnih informacijsko telekomunikacijskih tehnologij omogočala
pregledno izvajanje postopkov. Varnost osebnih in drugih podatkov se bo zagotavljala na
različnih nivojih. Bistvena prednost e-uprave je v njenem delovanju 24 ur na dan in vse
dni v letu. Vse večjo vrednost za uporabnike predstavlja hitrost izvajanja storitev in hitrost
pridobivanja informacij.
Upoštevanje državljanov, nevladnih organizacij in drugih institucij, njihovih potreb in volje
ter vključevanje vseh uporabnikov v e-upravo so bistvene usmeritve e-uprave.
OAO v letu 2005 se kaže v operacionalizaciji novele Zakona o splošnem upravnem
postopku, s katero so bile uvedene cenejše upravne overitve, odpravljena krajevna
pristojnost v določenih postopkih (npr. pridobitev osebnega dokumenta), ukinitev
avtomobilskih nalepk. Leta 2006 je bila odpravljena obvezna registracija obratovalnega
časa trgovin, odpravljeno je bilo večkratno posredovanje istih podatkov s strani
gospodarskih subjektov, poenostavljeno je bilo licenciranje na področju prevozniške
dejavnosti. Med pomembnejše realizirane poenostavitvitve v letu 2007 sodi vzpostavitev
sistema »vse na enem mestu« za gospodarske družbe. Prav tako je bila leta 2007
odpravljena klasična delovna knjižica, omogočena spletna prijava prebivališča in
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odpravljeni so bili upravni koleki. Med pomembnejše ukrepe v tem letu sodi tudi odprava
dohodninske napovedi, ki je razbremenila veliko večino davčnih zavezancev.
Odprava administrativnih ukrepov se je nadaljevala tudi v letih 2008 in 2009. Tako je bila
vpeljana elektronska podpisna tablica v postopkih izdaje potnega lista in osebne izkaznice.
Odpravljena je bila tudi obveznost objave preklica izgubljenega oz. ukradenega
dokumenta v uradnem listu. Proces OAO se je v slovenskem prostoru, v slovenski državni
upravi razvil v uspešen proces stalnih izboljšav in preventivnega delovanja, ki preprečuje
nastajanje novih administrativnih ovir (Virant, 2011, str. 253-256).
V okviru programa projektov »e-Uprava«, ki je sestavni del Akcijskega načrta e-uprave do
leta 2004, sprejetega na seji Vlade RS v oktobru 2002, se je junija 2004 začel izvajati
projekt e-VEM. Projekt e-VEM za samostojne podjetnike omogoča ureditev vseh
administrativnih obveznosti, ki so potrebne za zagon delovanja samostojnega podjetnika
na enem mestu, v kratkem času, brez stroškov in brez izpolnjevanja obrazcev. Projekt je
dobil celo priznanje Organizacije združenih narodov kot najboljši projekt v kategoriji
»Izboljšanje zagotavljanja storitev v javnem sektorju« za leto 2008 (Virant, 2011, str.
254-255).
Slovenija kot država članica EU mora direktive, ki jih sprejema EU prenesti v svojo
domačo zakonodajo. Direktiva Evropskega parlamenta in Sveta 2006/123/ES o storitvah
na notranjem trgu in je bila sprejeta 12. 12. 2006 je ena tistih, ki posega na področje
svobode ustanavljanja ponudnikov, pri čemer je ponudnik definiran kot vsaka fizična
oseba, ki je državljan države članice, ali vsaka pravna oseba s sedežem v državi članici, ki
ponuja ali opravlja storitev.
Cilji direktive:
•

•
•
•
•
•
•

odprava obstoječih diskriminatornih ovir na področju ustanavljanja in prostega pretoka
storitev, kar pomeni lažjo ustanovitev podjetja in enostavnejšo pot do opravljanja
storitev v drugih državah članicah tudi za domača podjetja, še zlasti za manjša in
srednje velika podjetja;
boljša konkurenčnost ponudnikov storitev;
poenostavitev in modernizacija pravnega in upravnega okvira (enotne kontaktne
točke);
vzpostavitev sistematičnega in učinkovitega sodelovanja uprav držav članic (IMI
elektronski sistem);
krepitev pravic uporabnikov storitev (boljša preglednost, razpolaganje z vsemi
potrebnimi informacijami ponudnikov storitev);
uporabniki storitev bodo imeli večjo izbiro za nižje cene;
zagotavljanje kakovosti storitev (DSNT vsebuje določbe o pravicah prejemnikov
storitev) (UL Evropske unije, 2006, str. 36).
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V sklopu državnega spletnega portala za podjetja in podjetnike e-VEM je tako
vzpostavljen del enotne kontaktne točke z informacijami o zahtevah za storitve iz obsega
Direktive o storitvah na notranjem trgu.
V skladu s pobudami in zavezami vlade RS k odpravi administrativnih ovir na področju
podjetništva ter poenostavitvi komunikacije podjetnikov z državo je nastala idejna zasnova
projekta VEM (Vse na Enem Mestu). Vlada RS je pooblastila Center Vlade RS za
informatiko za vzpostavitev projekta e-VEM, ki je pokrival segment elektronskega
komuniciranja v okviru projekta VEM, pod vodstvom takratnega Ministrstva za
gospodarstvo, današnjega Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo.
S sklepi vlade je bil določen novi projekt e-VEM, ki bo pokrival elektronsko podporo
postopkom »Vse na enem mestu«. Novi projekt je bil umeščen v okvir izvajanja
Akcijskega načrta e-uprava do leta 2004. Izvedejo se vse potrebne aktivnosti za
vzpostavitev lokalnih vstopnih točk, z namenom svetovanja državljanom, ki niso vešči
elektronskega poslovanja. Vse lokalne vstopne točke uporabljajo centralne informacijske
rešitve, ki jih bo zagotovil projekt e-VEM.
E-upravo oziroma elektronsko javno upravo lahko opredelimo kot uporabo informacijske
tehnologije s strani države, lokalne skupnosti in nosilcev javnih pooblastil z namenom
komuniciranja in opravljanja storitev v odnosu do uporabnikov, ki so fizične osebe (zlasti
državljani), pravne osebe (zlasti podjetja) ali drugi državni organi, organi lokalne
samouprave oziroma drugi nosilci javnih pooblastil (Kastelic in Špringer, 2007, str. 93).
Cilj projekta e-VEM je poenostavitev postopkov in vzpostavitev elektronske podpore
postopkom registracije poslovnih subjektov ter poenostavitev izmenjave podatkov med
poslovnimi subjekti in ustanovami javne uprave oziroma med ustanovami samimi
(Projektna skupina projekta »Vzpostavitev sistema registracije samostojnega podjetnika
posameznika v AJPES«, 2006, str. 2).
Operativni cilj je poenostaviti in pospešiti postopke registriranja in pridobitev dovoljenj za
opravljanje pridobitnih dejavnosti, informiranja in svetovalne podpore na način, da bodo
stranke te postopke lahko izpeljale z enega mesta.
V letu 2005 je bil izveden projekt e-VEM za samostojne podjetnike posameznike, ki je
zgodovinski premik na področju e-storitev za gospodarske subjekte, med katerimi je sicer
večina gospodarskih družb kot pravnih oseb. Projekt e-VEM, ki deluje od 1. julija 2005,
omogoča brezplačno registracijo samostojnega podjetnika posameznika na enem mestu.
Portal zagotavlja prijazne, preproste, dostopne in varne storitve, ki so na voljo po
internetu kadarkoli in kjerkoli.
Sistem e-VEM je na podlagi horizontalne povezave ustanov javne uprave na začetku
vključeval več kot 200 vstopnih točk VEM, na katerih je okoli 600 referentov nudilo
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storitve za podjetnike prek portala e-VEM, s povezavami na glavne registre v RS dosegel
pozitivne učinke za podjetnike in javno upravo.
Sistem e-VEM je s konceptom »čakajočih« vlog uvedel možnost, da se postopki, za katere
je treba, da je samostojni podjetnik že registriran, opravijo v času, ko podjetnik še ni
registriran. To pomeni, da podjetnik zgolj enkrat odda vse podatke za vpis v različne
registre in za prijavo različnih podatkov, ki čakajo v sistemu, ta pa jih nato pravočasno
pošilja pristojnim ustanovam za zahtevane postopke. Sistem e-VEM je hkrati dosežek na
področju optimizacije procesov in na področju e-uprave. Je vzorčni prikaz povezave med
optimizacijo procesov in uporabo informacijske tehnologije (Virant, 2011, str. 255).
Z uvedbo portala se je skrajšal čas ustanavljanja samostojnega podjetnika z osmih dni na
en dan, ukinila se je taksa za vpis, spremembo in izbris pri samostojnem podjetniku.
Zaradi koncepta vse na enem mestu (registracija, prijava zdravstvenih in davčnih
podatkov) in ukinitve takse se prihranki ocenjujejo na 1.500.000 evrov letno za
državljane.
Povprečno mesečno število vpisov od 1. 7. 2005 je za 26 odstotkov višje od povprečnega
števila vpisov samostojnih podjetnikov v letu pred uvedbo sistema e-VEM.

4.3 NALOGE VSTOPNE TOČKE VEM IN NJIHOV NADZOR
Vstopne točke VEM so organizirane v okviru različnih institucij (AJPES, Gospodarske
zbornice Slovenije, Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije, Davčne uprave Republike
Slovenije, upravnih enot, Javne agencije za podjetništvo in tuje investicije in Notarske
zbornice Slovenije), ki imajo dovoljenje sedanjega Ministrstva za pravosodje in javno
upravo za opravljanje teh nalog. Število vstopnih točk VEM na dan, 1. 1. 2011, po
različnih organizacijah prikazuje naslednja tabela (Tabela 1).
Tabela 1: Število vstopnih točk VEM na dan, 1. 1. 2011

Vir: Program dela AJPES za leto 2011 (2011, str. 13).
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Seznam točk VEM:
Izpostave AJPES: Ljubljana, Celje, Koper, Kranj, Krško, Maribor, Murska Sobota, Nova
Gorica, Novo mesto, Postojna, Velenje in Trbovlje; upravne enote, obrtne zbornice,
Gospodarska zbornica Slovenije, Davčna uprava republike Slovenije - davčni uradi, Javna
agencija RS za podjetništvo in tuje investicije, Lokalni podjetniški centri: A. L. P. PECA,
podjetje za razvoj in trženje produktov Mežiške doline, d. o. o., BSC, Poslovno podporni
center Kranj, d. o. o., Center za podjetništvo in turizem Krško, Center za razvoj Litija, d.
o. o., Ekonomski institut Maribor, d. o. o., HALO - EDIL ING Gospodarsko interesno
združenje za razvoj podjetništva in turizma, Lokalni pospeševalni center Haloze, Območna
razvojna agencija Krasa in Brkinov, …Slovensko-nemška gospodarska zbornica in od
avgusta 2010 v Ljubljani deluje nova točka VEM: Zbornica za pospeševanje podjetništva.
Vse vstopne točke VEM, razen notarjev, imajo enaka pooblastila, in sicer za izvajanje
nalog v zvezi z registracijo samostojnih podjetnikov in za izvajanje določenih nalog v
postopkih registracije gospodarskih družb in drugih subjektov vpisa v sodni register.
Notarji nimajo pooblastil za izvajanje nalog v postopkih registracije samostojnih
podjetnikov, imajo pa pooblastila za izvajanje vseh postopkov registracije gospodarskih
družb in drugih subjektov vpisa v sodni register (MJU, 2008, str. 10).
Vse točke VEM so pri ustanovitvi podjetnika ali gospodarske družbe pooblaščene ponuditi
enake storitve. Vse storitve, za katere so pooblaščene, opravijo brezplačno.
Točke VEM poleg enotnih storitev, ki jih nudijo s pomočjo e-VEM sistema, poslovnim
subjektom nudijo tudi različne druge storitve, ki so v pristojnosti njihovih organizacij.
AJPES poleg nalog, določenih v Sklepu o ustanovitvi:
•
•
•
•
•
•
•

pojasnjuje postopke ustanavljanja samostojnega podjetnika in gospodarske družbe;
svetuje pri določitvi glavne in drugih dejavnosti (šifra dejavnosti), ki bodo najbolj
odražale predmet poslovanja novega poslovnega subjekta;
izvaja javno objavo podatkov in listin o vpisih, spremembah podatkov in izbrisih
gospodarskih družb iz poslovnega/sodnega registra;
izvaja javno objavo insolventnih postopkov: prisilna poravnava, likvidacija in stečaj
poslovnih subjektov ter osebni stečaj fizičnih oseb;
zagotavlja uradne izpise iz poslovnega/sodnega registra;
sprejema vloge za izdajo kvalificiranih digitalnih potrdil overiteljev (HALCOM-CA,
POŠTA®CA);
vodi in vzdržuje evidenco digitalnih potrdil zakonitih zastopnikov posameznih poslovnih
subjektov in omogoča poslovnim partnerjem preverjanje njihovega obstoja (e-EDP);

UE poleg storitev VEM opravljajo še druge naloge iz svoje pristojnosti, kot npr.
odobravanje prometa s kmetijskimi zemljišči, kmetijami in gozdovi, izdajanje odločb v
okviru agrarnih operacij (menjave kmetijskih zemljišč, arondacije, komasacije), izdajanje
gradbenih dovoljenj in uporabnih dovoljenj, registracije vozil …
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Podporne storitve vstopnih točk VEM - JAPTI so dostopne in namenjene vsem
zainteresiranim in na enem mestu zagotavljajo brezplačne podporne storitve v zvezi s
pridobivanjem finančnih sredstev, s podajanjem nasvetov glede razvoja poslovnih idej, z
izvajanjem osnovnih svetovalnih storitev, povezanih z zagonom, poslovanjem in razvojem
podjetij …(JAPTI, 2010).
Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije in območne obrtno-podjetniške zbornice (62 na
področju RS) nudijo širok spekter storitev predvsem svojim članom, prav tako tudi
bodočim članom in ostalim strankam. Poleg storitev e-VEM lahko stranke dobijo splošne in
posebne informacije o podjetništvu (pridobivanje finančnih sredstev, ustanavljanje
podjetij, informacije o ostalih podpornih institucijah za podjetništvo, druge informacije o
podjetništvu, svetovalne storitve o zagonu, poslovanju in razvoju podjetij ipd.), izvajanje
programa vavčerskega svetovanja in usposabljanja, svetujejo pri pridobitvi obrtnega
dovoljenja …
Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije skladno z Obrtnim zakonom vodi Obrtni register.
Zbornica opravi vpis v Obrtni register po uradni dolžnosti na podlagi obvestila AJPES. Tak
način vpisa v Obrtni register velja za vse mikro in majhne družbe in samostojne
podjetnike posameznike, ki imajo v poslovnem registru kot glavno dejavnost opredeljeno
obrti podobno dejavnost (OZS, 2011).
Na Gospodarski zbornici Slovenije (GZS), na lokalnih vstopnih točkah VEM, se brezplačno
izvajajo, poleg postopkov registracije samostojnega podjetnika in enoosebne ali
večosebne enostavne družbe z omejeno odgovornostjo (vlaganje predlogov za vpis v
sodni register) in postopkov kasnejših sprememb in dopolnitev posamezne registracije,
tudi druge podporne storitve za potencialne podjetnike, podjetnike, študente ter delujoča
srednja in mala podjetja (GZS, 2011).
Pomemben dejavnik zadovoljstva uporabnikov upravnih storitev je krajevna dostopnost,
kar je v sistemu e-VEM zagotovljeno z dekoncentracijo dela točk po različnih točkah VEM.
Pomemben element kakovosti upravnih storitev in zadovoljstva uporabnikov je tudi
časovna dostopnost, zato menim, da je razporejenost VT po celi Sloveniji, z različnimi
uradnimi urami, dobra, saj lahko tako uporabnik izbere tisto, ki ustreza njegovim
zahtevam. V praksi se je izkazalo kot dobrodošlo, da so VT organizirane v različnih
pravnoorganizacijskih oblikah, od zbornic pa do agencij za podjetništvo in tuje investicije,
in tako omogočijo bodočemu podjetniku obisk tiste, s področja katere ima največ
vprašanj. Tako je za podjetnika, ki se ima namen ukvarjati predvsem z obrtno
dejavnostjo, bolje, da odda vlogo na eni od obrtnih zbornic, kjer tudi pridobi natančne
informacije o izpolnjevanju pogojev in o ustrezni strokovni usposobljenosti, ki jo potrebuje
za določeno dejavnost in za pridobitev obrtnega dovoljenja.
Poslovanje točk VEM v skladu z Zakonom o sodnem registru in predpisi, izdanimi na
njegovi podlagi, nadzira ministrstvo, pristojno za javno upravo.
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Uradna oseba ministrstva, pristojnega za javno upravo, ki jo minister, pristojen za javno
upravo, pooblasti za nadzor nad točkami VEM, izda odločbo o odpravi kršitev, ugotovljenih
pri nadzoru nad točko VEM:
1. če točka VEM ne izpolnjuje kadrovskih, organizacijskih in tehničnih pogojev, potrebnih
za učinkovito in strokovno opravljanje poslovnih procesov, ki jih obsega sistem VEM;
2. če točka VEM pri opravljanju postopkov VEM krši obveznosti iz petega odstavka tega
člena, to je: pri oglaševanju storitev v zvezi s postopki VEM in pri zasnovi svojega javnega
spletnega portala, je potrebno upoštevati pravila obveščanja javnosti, ki jih predpiše
minister, pristojen za javno upravo.
Prav tako minister, pristojen za javno upravo, odvzame dovoljenje za opravljanje
postopkov VEM:
1. če točka VEM v roku ne odpravi kršitev, ki so ji bile naložene z odločbo;
2. če točka VEM v zadnjih šestih mesecih ne odda nobene vloge v postopku VEM;
3. če točka VEM da izjavo, da ne želi več opravljati postopkov VEM (ZSreg-E, 1č. člen).
Glede na osebne izkušnje in informacije, pridobljene s strani strank, predlagam način
nadzora po sistemu »skrivni kupec«, le da bi se v tem primeru imenoval »skrivni
podjetnik«. Sistem e-VEM in točke VEM so bile ustanovljene z namenom, da stranki
približajo storitev, da se zadeve pohitrijo in pocenijo. S tem da določene točke VEM
napotijo stranke na AJPES, ker naj bi tam bila registracija hitrejša, ta namen ni dosežen.
Dogaja se namreč, da nekatere točke VEM pri oglaševanju storitev, ki jih opravljajo kot
vstopne točke, oglašujejo le tiste, ki so enostavnejše (npr. vpis poslovnega subjekta,
medtem ko se vpisom sprememb, ki so zahtevnejše, izogibajo). Ravno iz tega razloga
menim, da bi se z načinom »skrivnega podjetnika« izkazalo, katere VEM točke si dejansko
zaslužijo status točke VEM in delujejo v dobrobit strank, in katere so tiste, ki ne
izpolnjujejo v celoti pogojev, zaradi katerih jim je bil podeljen status vstopne točke.

4.4 PREDNOSTI UPORABE PORTALA
V primerjavi s papirnim poslovanjem ima uporaba portala e-VEM in elektronskega
poslovanja veliko prednosti. Uporabnikom najbolj opazne so:


možnost samostojne registracije podjetja ali družbe od doma, pri čemer ni potreben
obisk javnih ustanov;



registracija podjetja od doma ni omejena z uradnimi urami, saj je portal na voljo 24 ur
dnevno in sedem dni na teden;



stranka lahko na enem mestu hkrati opravi postopke za vpis v Poslovni/Sodni register,
Davčni register, prijavi potrebo po delavcu ter prijavi družbenike, zaposlene in družinske
člane v obvezno zdravstveno zavarovanje, kasneje pa opravlja spremembe in odjave
zaposlenih in družinskih članov v obveznem zavarovanju;
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ni potrebno izpolnjevanje določenih podatkov obrazca, saj portal omogoča samodejno
pridobivanje uradnih podatkov podjetnika in družbenikov (zase) iz Centralnega registra
prebivalstva, Registra prostorskih enot in Poslovnega registra Slovenije;



možnost spremljanja stanja oddanih vlog in izvedbe postopkov preko portala;



možnost takojšnjega elektronskega vpogleda v podatke lastnega podjetja;



možnost elektronske vročitve sklepov (to pomeni, da stranka prejme sklep o vpisu v
poslovni oziroma sodni register, vročen v varni poštni predal in ne klasično po pošti)
(MJU, 2010d).
Več ugodnosti in prednosti uporabe storitev portala e-VEM ostaja očem podjetnikov
nevidnih. Občutijo jih v obliki natančnejše in predvsem hitrejše izvedbe postopkov:



elektronska izmenjava podatkov med ustanovami javne uprave;



avtomatiziran postopek registracije in vpisa v ustrezne registre;



manj ročnega preverjanja podatkov zaradi črpanja podatkov iz uradnih evidenc;



pridobivanje različnih potrdil in zahtevanih prilog v elektronski obliki med ustanovami
javne uprave (MJU, 2010d).
E-uprava je uprava, katere celotno delovanje temelji na uporabi elektronskih dokumentov,
e-poslovanja in interneta v njenem notranjem in zunanjem poslovanju, uvajanju novih
sistemskih in organizacijskih rešitev ter novih modelov upravljanja (Vintar, str. 5, 2004).
Portal e-VEM je spletna storitev, zato je pogoj za uporabo portala računalnik z dostopom
do interneta. Za podpisovanje in oddajanje dokumentov mora brskalnik imeti
nameščenega enega izmed podprtih digitalnih potrdil.
Za namen elektronskega podpisovanja dokumentov se v brskalnik naloži gradnik
ProXSign.
STROJNA OPREMA
 računalnik s procesorjem Pentium III ali boljši (odvisno od operacijskega sistema);
 vsaj 64 MB pomnilnika RAM (odvisno od operacijskega sistema);
 vsaj 5 MB praznega prostora na trdem disku (za namestitev varnostnih komponent in
začasnih datotek);
 povezava z internetom hitrosti 32 kbs ali hitrejša;
 oprema za varno shranjevanje digitalnega potrdila: bralnik pametnih kartic, USB
vtičnica ali podobno;
 optični čitalnik za nekatere postopke, ki zahtevajo optično branje in shranjevanje
priloge formata *.tiff.
PROGRAMSKA OPREMA
 spletni brskalnik Internet Explorer 5.5 ali kasnejša različica z vklopljenim izvajanjem
javascripta;
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Adobe Acrobat Reader 6.0 ali kasnejša različica za pregledovanje nekaterih
dokumentov;
paketi posodobitev z varnostnimi popravki za operacijski sistem in brskalnik
(priporočljivo);
kvalificirano digitalno potrdilo (MJU, 2010e).

V register, ki ga vodi Ministrstvo za informacijsko družbo, so vpisani štirje overitelji
digitalnih potrdil v Republiki Sloveniji, ki opravljajo storitev izdaje in upravljanja s
kvalificiranimi digitalnimi potrdili za varno elektronsko podpisovanje: bivše Ministrstvo za
javno upravo, sedanje Ministrstvo za pravosodje in javno upravo, Nova Ljubljanska banka
d. d., Pošta Slovenije, d. o. o. in Halcom, d. d..
Overitelj na Ministrstvu za pravosodje in javno upravo v okviru storitve SIGEN-CA izdaja
kvalificirana digitalna potrdila za državljane ter za pravne in fizične osebe, registrirane za
opravljanje dejavnosti. Potrdila so za državljane brezplačna. V okviru storitve SIGOV-CA
pa ta overitelj izdaja kvalificirana digitalna potrdila za institucije javne uprave.
Nova Ljubljanska banka, d. d. izdaja spletna digitalna potrdila za fizične osebe ter za
zaposlene pravne in fizične osebe, registrirane za opravljanje dejavnosti. AC NLB je vpisan
v register overiteljev RS pod zaporedno številko 3 pri Direkciji Republike Slovenije za
poslovno informacijsko središče (NLB, 2010, str. 4).
Pošta Slovenije, d. o. o. izdaja spletna digitalna potrdila končnim uporabnikom, ki so lahko
fizične osebe, pravne osebe ali strežniški sistemi.
Halcom, d. d. izdaja spletna digitalna potrdila končnim uporabnikom, ki so lahko fizične
osebe, pravne osebe ali pooblaščene oziroma zaposlene osebe pravnih in fizičnih oseb,
registriranih za opravljanje dejavnosti (MJU, 2010f).

4.5 STORITVE ZA SAMOSTOJNE PODJETNIKE
Samostojni podjetniki lahko določene storitve opravijo prek portala e-VEM sami, lahko pa
obiščejo točko VEM in referent v njihovem imenu naredi potreben in zahtevani postopek.
Storitve portala e-VEM in vsi postopki na točkah VEM so brezplačni, potrebno je le
kvalificirano digitalno potrdilo. Za brezplačno digitalno potrdilo SIGEN-CA za fizične osebe
se lahko zaprosi na upravni enoti (SIGEN-CA, 2012).
Storitve za samostojne podjetnike, ki se lahko opravijo preko portala e-VEM oz. na točki
VEM, so:



registracija samostojnega podjetnika, prijava sprememb in izbris podjetnika iz PRS;
prijava davčnih podatkov (vpis dejavnosti v davčni register in ugotavljanje davčne
osnove) in oddaja zahtevka za izdajo identifikacijske številke za DDV (obrazec DDVP2);
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prijava in odjava samostojnega podjetnika in delavca v obvezna socialna zavarovanja
(obrazec M-1 in M-2) ter prijava sprememb podatkov o obveznih socialnih
zavarovanjih na odprtih zavarovanjih (Obrazec M-3);
prijava in odjava družinskih članov ter spremembe podatkov v obveznem
zdravstvenem zavarovanju (obrazec M-DČ);
pridobitev obrtnega dovoljenja za samostojne podjetnike;
prijava prostega delovnega mesta (obrazec PD-1);
pooblaščanje oseb za delo s sistemom e-VEM (MJU, 2010g).
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5 PODJETNIŠTVO IN SAMOSTOJNI PODJETNIKI
Podjetja so vodilo ekonomskega razvoja, saj ustvarjajo nova delovna mesta, razvijajo
nove tehnologije in sposobnosti, prispevajo k razvoju podjetništva, inovativnosti in večji
povezanosti med podjetji. Podjetniška aktivnost se povečuje z urejenimi sistemi, ugodnim
podjetniškim okoljem in gospodarsko rastjo, kar še posebej velja za države v razvoju
(Anyansi-Archibong, 2010, str. 7).
Za gospodarski razvoj je gotovo ključni dinamični podjetniški sektor. Podjetniki so ljudje,
ki zaznavajo priložnosti, so inovativni, pripravljeni so tvegati ter razvijajo nove proizvode
in storitve. Njihovo delovanje vodi v nastajanje, rast, krčenje in propadanje podjetij, kar
odločilno prispeva h gospodarski rasti. Visoke stopnje vstopanja novih podjetij na trge
tako omogočajo lažje in hitrejše prilagajanje gospodarstva na tehnološke spremembe in
izkoriščanje novih poslovnih priložnosti. Obenem vstop novih podjetij povečuje
konkurenco, kar pa obstoječa podjetja v boju za tržne deleže spodbuja k prestrukturiranju
in izboljšanju poslovanja ali pa povzroči njihov izstop s trga, s čimer se izboljšuje alokacija
resursov (Žakelj, 2004, str. 13).
Biti samostojni podjetnik ne prinaša zgolj pozitivnih strani. V največ primerih je za
uspešno podjetništvo potrebno veliko let težkega dela, mnogo težkih odločitev, da se
prevzeti riziko izplača. Najtežje pa je, da je podjetnik na vrhu svoje kariere osamljen.
Tisto, kar privlači mlade podjetnike, je dejstvo, da je edina in zadnja oseba, ki odloči o
določeni zadevi, vendar je pri tem premalo zavedanja, da prinaša to tudi slabosti. Najbolj
vidna med slabostmi je nastanek preizkušenj in napak. Preizkušnje in napake rodijo nove
napake. Napake so najdražji in najbolj nevaren način za podjetnike, kako se naučiti voditi
podjetje (Tyson, 2008, str. 1).
Najenostavnejši način biti v poslu zase je biti samostojni podjetnik. Lahko bi rekli, da gre
za drugo poimenovanje za lastnika družbe, saj veljajo zanj podobni stroški in birokratske
ovire (licence, dovoljenja…) (Mancuso, 2005, str. 8). Nekaterim pomeni podjetniško
življenje uresničitev sanj, drugim je le alternativna oblika zaposlitve, ki ga bodisi ne
izpolnjuje več ali ne obstaja (Gold, 2004, str. 5).
Odločitev za ustanovitev podjetja je lahko plod razočaranj na delovnem mestu,
brezposelnost, želje po ustvarjanju ali konec izobraževanja. Veliko podjetnikov se za to
pot odloči, ker jim zaposlitev postavlja preveč omejitev pri realizaciji svojih zamisli in pri
zadovoljevanju strank, omejuje njihovo ustvarjalnost in sposobnost. Tudi brezposelnost,
čeprav negativen pojav, je lahko spodbuda za tiste, ki se ne sprijaznijo z nedelom. Za
nekatere posameznike lahko postane povod, da se z ustanovitvijo novega podjetja
odločijo za vstop v svet podjetništva, ustanovitelji podjetij pa so lahko tudi tisti, ki so
pravkar zaključili študij. Zavod za zaposlovanje s pomočjo sofinanciranja Evropskega
socialnega sklada (dalje ESS) spodbuja podjetništvo. Zavod pod določenimi pogoji nudi
subvencijo za samozaposlitev, ki se deloma financira iz omenjenega sklada v okviru

43

Operativnega programa za razvoj človeških virov v Sloveniji za obdobje 2007 – 2013. Na
podlagi podatkov strank je tako pridobljena subvencija zato mnogokrat povod za začetek
samostojne poti, saj služi kot nekakšen zagonski kapital.

5.1 ZNAČILNOSTI SAMOSTOJNEGA PODJETNIKA
Zakon o gospodarskih družbah v šestem odstavku 3. člena opredeljuje samostojnega
podjetnika kot »fizično osebo, ki na trgu samostojno opravlja pridobitno dejavnost v
okviru organiziranega podjetja«.
Status podjetnika ureja ZGD-1 v členih od 71 do 75, med njimi so določbe, ki urejajo
osnovna vprašanja glede položaja podjetnika kot gospodarskega subjekta. ZGD-1 določa
smiselno uporabo skupnih določb o dejavnosti, firmi, sedežu, podružnici, prokuri in
poslovni skrivnosti.
Za začetek opravljanja gospodarske dejavnosti se ne potrebuje posebnega kapitala,
bistveno pa je, da se mora opravljati dejavnost trajno, samostojno in s pridobitnim
namenom (Uršič, 2009, str. 24).
Posebnost samostojnega podjetnika je, da je edina pravnoorganizacijska oblika
gospodarskega subjekta, ki ni gospodarska družba, ampak je fizična oseba, ki se ukvarja z
gospodarsko dejavnostjo in je tako na trgu izenačena z gospodarskimi družbami (Škof et
al., 2006, str. 7).
Samostojni podjetnik odgovarja za obveznosti z vsem svojim premoženjem, tako s
poslovnim kot osebnim. Razlog za takšno neomejeno odgovornost je v tem, da podjetnik
ni pravna oseba, torej nima premoženjske samostojnosti (ločenost premoženja družbe in
članov) (Kerčmar et al., 2006, str. 51). Gre za osebno, samostojno in neposredno
odgovornost podjetnika, ki nima značaja solidarne odgovornosti.
V malem in šele nastajajočem podjetju je pripravljenost podjetnika za rast mnogo
pomembnejša kot pa v velikem podjetju. Vsak podjetnik nima ambicij po rasti svojega
podjetja, saj se v podjetništvo vključujejo ljudje z različnimi cilji. Rast podjetja ni nujno
skladna s cilji vsakega podjetnika, ker so lahko njegovi pričakovani oportunitetni stroški
ter negativne posledice rasti podjetja preveliki (Wiklund et al., 2003, str. 6).
Status podjetnika je dokaj pogosta oblika tudi za opravljanje dejavnosti poleg rednega
delovnega razmerja ali na začetku podjetniške poti.
FIRMA IN SEDEŽ PODJETNIKA
Firma podjetnika vsebuje ime in priimek, oznako dejavnosti, oznako s.p. in morebitne
dodatne sestavine. Prvotna in temeljna funkcija firme je v tem, da individualizira tako
podjetje kot tudi posamezno fizično osebo. Pri določitvi firme je potrebno upoštevati

44

določbe Zakona o javni rabi slovenščine (UL RS, št. 86/2004 in 8/2010) in Navodila o
ugotavljanju jezikovne ustreznosti firme pravne osebe zasebnega prava oziroma imena
fizične osebe, ki opravlja registrirano dejavnost, pri vpisu v sodni register ali drugo uradno
evidenco (UL RS, št. 53/2006).
Podjetnik lahko uporablja tudi skrajšano firmo, ki vsebuje vsaj njegovo ime, priimek in
oznako s.p.. V firmi pa ne sme biti sestavin, ki bi utegnile spravljati v zmoto glede vrste in
obsega poslovanja, povzročiti zamenjavo z drugo firmo ali razlikovalnim znakom druge
osebe ali ki bi kršile pravice drugih oseb. Prav tako firma ne sme vsebovati besed ali
znakov, ki vsebujejo uradne znake ali pa znane blagovne ali storitvene znamke drugega
upravičenca, ki nasprotujejo zakonu ali morali (Cepec et al, 2010, str. 77).
Zakon omejuje tudi uporabo imena Slovenija in njegove kratice, državnega grba, imena
samoupravne lokalne skupnosti.
Sedež je kraj, kjer podjetnik opravlja svojo dejavnost ali kraj, kjer se v glavnem vodijo
posli gospodarskega subjekta. Podatki o naslovu, morajo biti usklajeni z Registrom
prostorskih enot, ki ga vodi Geodetska uprava, v nasprotnem primeru registracija ni
možna. Za določanje sedeža ni potrebno izpolnjevati nobenih pogojev, niti ni potrebno
dokazovati pravilnosti opredelitve sedeža. Potrebno pa je javiti vsako spremembo sedeža,
v nasprotnem primeru lahko pride do razloga za izbris zaradi ne sprejemanja uradnih
poštnih pošiljk oz. se kaznuje kot prekršek.
DEJAVNOST PODJETNIKA
V ZGD-1 je določeno, da smejo vsi gospodarski subjekti opravljati kot dejavnost vse posle,
razen tistih, ki jih po zakonu ne smejo opravljati, in le v okviru dejavnosti, ki je vpisana v
register. Podjetnik registrira glavno dejavnost in tako imenovane druge (stranske)
dejavnosti, ki jih dejansko opravlja in pomenijo pomemben del njegovega poslovanja.
Glavna dejavnost je dejavnost, s katero podjetnik ustvarja pretežni del dodane vrednosti.
Če podatka o dodani vrednosti ni, se namesto tega upošteva dejavnost, ki zaposluje
največje število oseb. Če nastane sprememba pri proizvodih, storitvah ali namenu
ustanovitve poslovnega subjekta, ki vpliva na njeno glavno dejavnost, mora podjetnik
predlagati spremembo glavne dejavnosti. Šele z vpisom v PRS lahko podjetnik začne
opravljati dejavnost. Izpolnjevanje pogojev za opravljanje dejavnosti podjetnika preverjajo
pristojne inšpekcijske službe.
Podjetnik, ki opravlja obrtno dejavnost, je dolžan pridobiti na Območni obrtni zbornici
obrtno dovoljenje. Obrtno dovoljenje se potrebuje v primeru, opravljanja obrtne
dejavnosti, sklep o vpisu obrti podobne dejavnosti v obrtni register pa v primeru,
opravljanja obrti podobne dejavnost kot glavne dejavnosti.
ZASTOPANJE PODJETNIKA
Podjetnik lahko v skladu z 71. in 72. členom ZGD-1 kot zastopnika imenuje prokurista ali
zastopnika za primer smrti. Prokura, prokurista opravičuje za vsa pravna dejanja, ki
spadajo v pravno osebnost gospodarskega subjekta, razen za odsvojitev in
obremenjevanje nepremičnin, za kar mora biti prokurist posebej pooblaščen (Cepec et al,
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2010, str. 83). Prokurist je pooblaščenec, ki lahko opravlja vse posle tako kot podjetnik
oziroma z enakim učinkom podjetnika. Obseg pooblastil prokurista je določen z zakonom.
Zastopnik za primer smrti je od trenutka smrti podjetnika pooblaščen za opravljanje vseh
pravnih dejanj, ki sodijo v redno poslovanje podjetnika. Dedič podjetnika lahko to
pooblastilo kadarkoli prekliče. Zastopnik za primer smrti podjetnika nima z vpisom v PRS
nikakršnih pooblastil pred smrtjo podjetnika.

5.2 PRIJAVA ZA VPIS V POSLOVNI REGISTER SLOVENIJE
V ZUP opredeljeno občevanje organov in strank zajema vloge, vabila, zapisnik in druga
pisanja. Kot vloge označujemo različne zahteve, pritožbe, predloge, prijave, izjave,
opozorila, napovedi, prošnje, ugovore in druga sporočila pravnih in fizičnih oseb s katerimi
se obračajo na organe za vodenje upravnih postopkov (Štriker, 2005, str. 34). Po obliki je
lahko vloga pisna, ustno podana na zapisnik pri organu ali podana v elektronski obliki.
Podjetnik na vstopni točki navadno podaja podatke za prijavo ustno, referent pa jih vnaša
v spletno aplikacijo.
Podjetnik pa mora, da sodeluje v postopku imeti sposobnost biti stranka kar pomeni
sposobnost biti nosilec pravic in dolžnosti, o katerih se odloča v upravnem postopku.
Sposobnost biti stranka je sposobnost nastopati v vsakem, ne samo konkretnem
upravnem postopku, in je tesno povezana s pravno sposobnostjo, ki pomeni sposobnost
biti nosilec pravic in dolžnosti po materialnem pravu (Virant, 2004, str. 181).
Podjetnik mora pri prijavi za vpis v PRS navesti: predlagan datum vpisa, firmo, podatke o
sedežu, podatke o skrajšani firmi, podatke o podjetniku in o zastopniku (neobvezno),
navedbo dejavnosti, podatke o delih oz. o enotah (neobvezno) in izjavo podjetnika, da
nima neporavnanih dospelih obveznosti iz njegovih prejšnjih poslovanj. Ustanovitev
podjetja popelje posameznika proti neznanemu, novim tveganjem nasproti možnostim
tako uspeha kot neuspeha.
5.2.1 REGISTRACIJA KOT UPRAVNA ZADEVA IN UPORABA ZUP
V 2. členu ZUP je upravna zadeva definirana kot odločanje o pravici, obveznosti ali pravni
koristi fizične ali pravne osebe oziroma stranke z nekega drugega upravnega prava. Šteje
se, da gre za upravno zadevo, če je s predpisom določeno, da organ v neki stvari vodi
upravni postopek, odloča v upravnem postopku ali izda upravno odločbo oziroma če to
zaradi varstva javnega interesa izhaja iz narave stvari.
Upravno zadevo Jerovšek in Kovač (2010, str. 13-14) opredelita najprej navezujoč se na
2. člen ZUP-a, ki navaja, da je upravna zadeva odločanje o pravici ali obveznosti ali pravni
koristi, ki so določene z materialnimi upravnimi predpisi. V nadaljevanju razčlenita
upravno zadevo na dva načina kot:
• formalno opredelitev upravne zadeve in
• kot materialno opredelitev upravne zadeve.
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Pri formalni opredelitvi sta mnenja, da načeloma področni upravni zakon opredeli, da gre
za upravno zadevo. To pa je pomembno zaradi nenehnega spreminjanja materialnih
predpisov, kar po eni strani pomeni, da se na določenem področju (npr.: odločanje o
otrokovih pravicah se prenaša iz upravnega dela urejanja na sodno vejo oblasti) ukinja
uporaba upravnega postopka, v drugih primerih (npr.: prometna varnost) pa se uporaba
le tega povečuje.
Za upravno zadevo po področnem zakonu se šteje tudi zadeva, glede katere zakon
uporablja določene dikcije s tem, ko določa, denimo, da organ o neki zadevi »vodi upravni
postopek«, »izda upravno odločbo«, da inšpektor nekaj »prepove« ali organ »dovoli«,
»soglaša« itd. Vse našteto so znaki upravne zadeve, po vsebini pa je ključno, da obstajajo
trije elementi:
• v postopku odloča oblastni organ (nadrejen stranki);
• predmet postopka je strankina upravnopravna pravica, pravna korist ali obveznost;
• o predmetu postopka se odloča, ne pa zgolj potrjuje že odločeno, svetuje ali
informira.
Za upravno zadevo v materialnem smislu gre, če so kumulativno izpolnjeni sledeči pogoji
(Jerovšek in Kovač, 2010, str. 14):
• o zahtevku stranke oziroma predmetu postopka se odloča;
• odloča oblastni organ;
• predmet odločitve je priznanje ali zavrnitev pravice ali pravne koristi ali naložitev
obveznosti ali ugotovitev pravice, pravne koristi ali obveznosti;
• gre za pravico, pravno korist ali obveznost, kot jo opredeljuje materialno upravno
pravo;
• odloča se v posamični zadevi (z znanim ali vsaj individualno določljivimi
naslovnikom);
• pri odločanju se presoja (morebitna) kolizija med javno koristjo in interesi stranke
v položaju.
Sodna praksa
»/…/ Razrešitev prodekana ni upravna zadeva v smislu 2. člena ZUP. Ta določa, da je
upravna zadeva odločanje o pravici, obveznosti in pravni koristi fizične ali pravne osebe
oz. druge stranke na področju upravnega prava (prvi odstavek), pri čemer se šteje, da gre
za upravno zadevo, če je s predpisom določeno, da organ v neki stvari vodi upravni
postopek, odloča v upravnem postopku ali izda upravno odločbo oz., če to zaradi varstva
javnega interesa izhaja iz narave stvari (drugi odstavek). Razrešitev prodekana ni
odločanje o pravici, obveznosti ali pravni koristi s področja upravnega prava, poleg tega v
ZVis ali drugem zakonu ni določeno, da se v tej stvari vodi upravni postopek, odloča v
upravnem postopku ali izda upravna odločba, prav tako to ne izhaja iz narave stvari, saj
imenovanje oz. razrešitev določene osebe z mesta prodekana ni v javnem interesu«
(Sodba VR RS, št. VI Ips 3/2003 z dne 5. 12. 2006, VS18905) (Breznik et al., 2008, str.
46).
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V grobem ločimo dva tipa upravnega postopka, tj. nekaj sto posebnih upravnih
postopkov, reguliranih s strani področnih predpisov in ZUP, ter en skupni splošni upravni
postopek, ki je opredeljen z ZUP in njegovimi izvedbenimi akti (npr. Uredba o upravnem
poslovanju, Pravilnik o stroških v upravnem postopku, Uredba in pravilnik o minimalni
izobrazbi za vodenje in odločanje in o strokovnem izpitu iz upravnega postopka,…). S
posebnimi upravnimi postopki so načeloma lahko drugače kot v ZUP urejena katerakoli
vprašanja postopka razen temeljnih načel ZUP, ki so obvezna skupna načela za vse
posebne upravne postopke (Jerovšek in Kovač, 2010, str. 17).
Posebnost upravnega postopka je tudi, da ga je mogoče uporabljati na vseh upravnih
področjih. Če posamezni predpisi s posebnim upravnim postopkom urejajo določeno
upravno zadevo, mora organ, ki vodi postopek, najprej upoštevati določila posebnih
upravnih postopkov. V vseh drugih procesnih dejanjih, za katera posamezni materialni
predpisi ne vsebujejo posebnega postopka mora organ subsidiarno upoštevati določila
ZUP.
V postopkih registracije samostojnih podjetnikov ter vpisu podatkov o teh poslovnih
subjektih v PRS, ki je za te poslovne subjekte primarni register, AJPES uporablja določbe
Zakona o Poslovnem registru Slovenije, Zakona o gospodarskih družbah, Uredbe o
vodenju in vzdrževanju PRS (UL RS, 121/2006). Subsidiarno uporablja tudi določbe
Zakona o splošnem upravnem postopku.
»Smiselna raba ZUP pomeni uporabo načel in pravil tega zakona le, če s področnim
zakonom postopek ni urejen v celoti ali pa je pomanjkljiv glede posameznih institutov, pri
čemer se ZUP uporablja, če je mogoče glede na naravo stvari (denimo pri delu policije in
vzgojno-izobraževalnih zavodov).« (Kovač, 2009a, str. 11).
Uradna oseba ves čas postopka skrbi, da so zaščiteni interesi strank, jo poduči o
morebitnih pravicah in obveznostih, ki jih prinaša registracija s.p. ali povedano drugače,
uradna oseba mora upoštevati določena temeljna načela, ki jih določa ZUP. Temeljna
načela predstavljajo minimalne procesnovarstvene standarde za stranko in nujna obvezna
pravila za organ. Vloga upravnega organa je najprej, da skrbi za zakonitost, nato pa, da
uravnoteženo varuje javni interes in pravne koristi strank (Kovač, 2009b, str. 208). Prav
gotovo velja, da je načelo zakonitosti eno najpomembnejših načel pri odločanju v
upravnem postopku. Upravnemu organu nalaga, da moral odločati po zakonu,
podzakonskem aktu, predpisu lokalne skupnosti in splošnih aktih, izdanih za izvrševanje
javnih pooblastil (Viler Kovačič, 2009, str. 9). Zakonitost ali legaliteta pomeni vezanost
organov, ki odločajo v upravnih zadeva, na predpise. To pomeni, da je treba voditi
postopek na zakonsko predpisan način (formalna zakonitost) in odločiti o pravicah v
obsegu pravic, ki jih določajo materialni predpisi (materialna zakonitost) (Viler Kovačič,
2007, str. 14). Poleg omenjenega načela zakonitosti kot enega najpomembnejših načel pri
odločanju v upravnem postopku, in varovanja javnega interesa in pravne koristi je
potrebno upoštevati tudi načelo materialne resnice, načelo zaslišanja stranke, načelo
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proste presoje dokazov, dolžnosti govoriti resnico in poštena uporaba pravic, načelo
samostojnosti pri odločanju, pravico do pritožbe in tudi načelo ekonomičnost postopka.
ZUP je kompleksen in obsežen zakon, z njim se pomembno omejuje samovolja in
arbitrarnost državnih organov pri odločanju o pravicah in obveznostih posameznikov ter
zagotavlja pravno varnost. Glavna načela, na katerih je utemeljen upravni postopek, so
večinoma namenjena prav krepitvi pravnega položaja posameznika v razmerju do
upravnega organa (države), ki opravlja dejanja in odloča v tem postopku (Rakočević,
2008, str. 8).
5.2.2 NAČINI ODDAJE PRIJAVE ZA VPIS PODJETNIKA
Podjetnik oz. stranka v postopku, lahko vpis v PRS opravi prek spletnega portala e-VEM
(vse na enem mestu) ali na vstopnih točkah VEM (izpostave AJPES, upravne enote in
krajevni uradi, davčni uradi Davčne uprave RS, vstopne točke Obrtne zbornice in območne
obrtne zbornice…).
Kadar se začne postopek na zahtevo stranke oz. po uradni dolžnosti, če je to v interesu
stranke, pa pred odločitvijo ni potreben poseben ugotovitveni postopek, mora pristojni
organ izdati odločbo in jo vročiti stranki čim prej, najpozneje pa v enem mesecu od
dneva, ko je prejel popolno vlogo za začetek postopka oz. od dneva, ko je bil začet
postopek po uradni dolžnosti, če ni s posebnim predpisom določen krajši rok. V drugih
primerih, ko se začne postopek na zahtevo stranke ali po uradni dolžnosti, če je to v
interesu stranke, mora pristojni organ izdati odločbo in jo vročiti stranki najpozneje v dveh
mesecih (Erdelič, 2008, str. 6). AJPES lahko opravi vpis podjetnika isti dan, ko podjetnik
vlogo odda, če predlaga datum vpisa tekoči dan.
Za pridobitev statusa podjetnika ni potrebno dovoljenje posameznega organa, ampak le
izražena volja za vpis v PRS oziroma prijava, ki jo bodoči podjetnik vloži pri pristojnem
organu, organ preveri formalno in vsebinsko ustreznost prijave (Cepec et al., 2010, str.
75).
Običajen način, ki je tudi najhitrejši in najenostavnejši, je ustno posredovanje podatkov
referentu VEM na vstopni točki. Referent VEM mora podjetnika, ki želi opraviti vpis v PRS,
najprej identificirati, kar stori z vpogledom v njegov osebni dokument. Če podjetnika v
postopku vpisa zastopa pooblaščenec, mora ta na vstopni točki skupaj z osebnim
dokumentom predložiti še pisno pooblastilo, na katerem je overjen podpis podjetnika.
Po vnosu davčne številke bodočega podjetnika v posebno polje na spletnem portalu eVEM se na zaslonu prikažejo vse storitve, ki jih je možno izvesti prek spletne aplikacije eVEM. Po izbiri možnosti vpisa v PRS se odpre vnosna maska spletne aplikacije e-VEM za
vpis podatkov o podjetniku v PRS. Vpis podjetnika se izvede v osmih zaporednih korakih
(1. korak – firma in osnovni podatki, 2. korak – podatki o podjetniku, 3. korak – podatki o
zastopnikih, 4. korak – dejavnosti, 5. korak – podatki o podružnicah, 6. korak – izjava o
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davčnih obveznostih, 7. korak – način vročitve in 8. korak – pregled podatkov in podpis
(AJPES, 2010, str. 17-24).
Osebni podatki o podjetniku navedeni na vlogi ali podani ustno, se pred vpisom v register
avtomatsko preverijo v CRP, podatki o sedežu in prebivališču pa v RPE in jih ni mogoče
vpisati v register, če niso skladni z istovrstnimi podatki v teh registrih ali če v teh registrih
ne obstajajo. Težave, ki se večkrat pojavijo so nedelovanje povezav do teh registrov in pa
tudi ažuriranje podatkov v omenjenih registrih čez noč. Težave nastopijo v smislu
nejevolje stranke, ker ne more tisti trenutek urediti registracije. Dolgoročno gledano, pa je
takšna povezanost registrov smiselna, saj bodo le na tak način medsebojno usklajeni in
ažurni podatki v vseh registrih.
Po uspešni oddaji prijave za vpis v poslovni register za posameznega podjetnika lahko
referent VEM spremlja nadaljnji postopek v zvezi z zadevo na portalu e-VEM. Iz pregleda
je razvidno, kdaj je bila prijava posredovana registrskemu organu, kdaj je registrski organ
prejel prijavo in kdaj je bil postopek zaključen z izdajo sklepa. Iz pregleda je razvidno tudi
ali je registrski organ zahteval dopolnitev vložene prijave in kdaj jo je zahteval, ter iz
kakšnega razloga.
Popolnost in pravilnost prijave ter priloženih dokumentov za vpis v PRS ugotavlja
pooblaščena oseba AJPES v postopku vpisa v poslovni register.
Postopke, ki jih omogoča portal, je mogoče narediti po elektronski poti tudi samostojno,
od doma. Potrebuje se le dostop do spleta in kvalificirano digitalno potrdilo, s katerim se
uporabnik na portalu identificira. Če ima za izbrano podjetje ustrezna pooblastila, lahko na
portalu izvaja dodatne postopke za podjetje (Pšenica, 2009, str. 56).
Pri registraciji prek portala e-VEM se podatki prenašajo po varni povezavi, s čimer je
poskrbljeno za varovanje zasebnosti in osebnih podatkov. Vloge, ki jih bodoči podjetnik
odda prek portala, morajo biti digitalno podpisane, zato je uporaba kvalificiranega
digitalnega potrdila obvezna. Kvalificirano digitalno potrdilo je potrebno za preverjanje
identitete in elektronsko podpisovanje. Zakon o elektronskem poslovanju in elektronskem
podpisu namreč izenačuje lastnoročni podpis z elektronskim (Cepec, 2010, str. 75).
Registracija od doma poteka podobno kot na vstopni točki VEM, po korakih in se zaključi z
elektronskim podpisom bodočega podjetnika.
Veliko uporabnikov spletnega portala e-VEM je informacijsko nepismenih. Težavo jim
povzroča iskanje kontaktov pristojnih institucij in iskanje seznama vstopnih točk, saj so te
informacije nepregledno na voljo na posameznih zavihkih spletne aplikacije. Zaradi
nevešče uporabe in slabše preglednosti portala e-VEM je največkrat izbrana vstopna točka
AJPES, saj je prva na seznamu pristojnih institucij. Uporabniki so na ta način zavedeni v
vedenju, da je samo AJPES vstopna točka. S tem ni dosežen namen portala in projekta,
saj je njegov namen približati stranki storitve na različnih mestih in ne centralizirano zgolj
na eni e-VEM točki.
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Pri oddajanju vlog od doma bodoči samostojni podjetnik ne speljejo registracije do konca.
Veliko vlog od doma ne pride do izpostave AJPES, saj uporabnik pozabi izvesti zadnje
dejanje, to je elektronsko podpisati vlogo, ker so prikazani statusi vlog na portalu e-VEM
zavajajoči, kar prikazuje Slika 6.
Slika 5: Status vloge za izbris samostojnega podjetnika na portalu e-VEM

Vir: portal e-VEM

Slika 5 prikazuje pravilno oddano vlogo za izbris samostojnega podjetnika, v polju
»Status« je navedeno »Registrski organ je prejel vlogo«. Na Sliki 6 pa je prikazana v polju
»Status vloge« informacija o vlogi »Vloga je v delu«. Besedilo »Vloga je v delu« zavede
marsikaterega uporabnika spletne strani, ker misli, da je vloga v delu pri organu. Potrebno
bi bilo dodati kontrola na zadnjem koraku in sicer je pri elektronskem podpisu vloge. Če
bodoči podjetnik elektronsko ne podpiše vloge, bi ga portal moral o tem obvestiti. Prav
tako bi bilo dobrodošlo, da bi skrbnik spletne strani obveščal krajevno pristojne izpostave,
o vlogah na portalu, ki niso popolne zaradi tega, ker niso elektronsko podpisane.
Slika 6: Status vloge za vpis samostojnega podjetnika na portalu e-VEM

Vir: portal e-VEM

Podjetnik, ki se odloči da bo prenehal z dejavnostjo, to napove 15 dni pred želenim
datumom izbrisa, vendar se velikokrat zgodi, da se mu zaradi tega, ker pozabi
elektronsko podpisati vlogo rok za prenehanje poslovanje iz naslova registrirane
dejavnosti, podaljša. S tem posledično pa se podaljša rok plačevanje davkov in prispevkov
ter ostalih stroškov kar prinese podjetniku dobro mero nejevolje.
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Registracija samostojnega podjetnika je brezplačna, torej ni povezana z upravnimi stroški
in jo je mogoče opraviti tako rekoč v nekaj minutah na vsaki točki VEM ali pa od doma.
Portal poleg registracijskih postopkov podjetja omogoča elektronsko izpolnjevanje in
odjavo obrazcev M-1, M-2, M-3 in M-DČ za ZZZS in PD-1 za ZRSZ (Pšenica, 2009, str. 56).
5.2.3 ODLOČANJE O VPISU SAMOSTOJNEGA PODJETNIKA PO SKRAJŠANEM
UGOTOVITVENEM POSTOPKU
V upravnem postopku gre za reševanje nasprotja med posamičnim in javnim interesom, ki
ga mora organ s svojo odločitvijo razrešiti. Čeprav gre v tem primeru za obliko oblastnega
delovanja, to ne pomeni, da mora biti tako delovanje tudi avtoritarno. Upravni postopek
mora biti oblikovan in izvajan tako, da se ne kršijo temeljne ustavne vrednote (Rakar,
2006, str. 14).
Vodenje posameznih dejanj v upravnem postopku je že samo po sebi izredno zahtevno
opravilo. Z njim se vsakodnevno srečujejo uradne osebe različnih organov in organizacij z
različno stopnjo izobrazbe in različno strokovno usmeritvijo ter s številnimi problemi, ki jih
morajo reševati same.
Ugotovitveni postopek se lahko izvede kot:
• posebni ugotovitveni ali
• skrajšani ugotovitveni postopek.
Za skrajšani ugotovitveni postopek je značilno, da ni zaslišanja strank, ni ustne
obravnave, ne izvajajo se dokazi s pričami in izvedenci niti z ogledi. V tem postopku ti
dokazi niso potrebni. Uradna oseba odloči na podlagi podatkov, ki so v vlogi, v evidencah
ali pa so njej znani ali podana verjetnost o obstoju določenih dejstev (Jerovšek in Kovač,
2010, str. 157).
Uradna oseba lahko torej odloča po skrajšanem ugotovitvenem postopku v primeru:
1. če stranka v svoji vlogi navede dejansko stanje tako popolno, da se lahko ugotovi
na podlagi njene vloge ali na podlagi splošno znanih oz. organu znanih dejstev;
2. če je dejansko stanje možno ugotoviti na podlagi podatkov iz uradnih evidenc;
3. če gre za zadevo, ki se lahko reši na podlagi verjetno izkazanih dejstev in okoliščin
ter nihče ne ugovarja postavljenemu zahtevku in iz vseh okoliščin izhaja, da je
treba zahtevku ugoditi;
4. kadar gre za nujne ukrepe v javnem interesu s katerimi ni mogoče odlagati,
dejstva pa so dokazana ali vsaj verjetno izkazana (Jerovšek in Kovač, 2010, str.
158).
Postopek je ekonomičen, dejansko stanje in materialno resnico se da ugotoviti brez
posamezni dejan v postopku, stranka pa s tega stališča lahko hitreje uveljavlja in zavaruje
svoje pravice in pravne koristi.
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AJPES vodi postopke registracije samostojnega podjetnika po skrajšanem ugotovitvenem
postopku, saj resnično dejansko stanje ugotovi na podlagi dejstev, ki jih stranka navede v
svoji zahtevi in na podlagi razpoložljivih uradnih podatkov.
Po mnenju Lukan Lapornikove (2010, str. 15), se prevečkrat posega po skrajšanem
ugotovitvenem postopku, čeprav ZUP jasno določa, kdaj se v upravni zadevi odloči po tem
postopku, ki je prej izjema kot pa pravilo. S posebnim ugotovitvenim postopkom se
strankam omogoči aktivno sodelovanje v upravnem postopku, s čimer se zagotovi večja
popolnost ugotovljenega dejanskega stanja. Tudi ureditev, da je treba stranki omogočiti,
da se pred izdajo odločbe izjavi o vseh dejstvih in okoliščinah, pomembnih za odločitev,
bistveno pripomore k seznanitvi stranke z odločitvijo in tako manjšemu številu pritožb,
zlasti iz razloga nepopolno ugotovljenega dejanskega stanja.
V AJPES vodijo upravni postopek uradne osebe, ki jih je predstojnik s pisnim pooblastilom
pooblastil za vodenje in odločanje v upravnih zadevah s področja Poslovnega registra
Slovenije. V izpostavi Ljubljana ima pooblastilo za vodenje in odločanje 16 uradnih oseb,
ena pa samo za vodenje postopkov.
5.2.4 IZDAJA IN VROČITEV SKLEPA O VPISU SAMOSTOJNEGA PODJETNIKA V
PRS
Podjetnik v prijavi za vpis v Poslovni register Slovenije navede predlagani datum vpisa, ki
je poznejši od dne vložitve prijave za vpis in ni daljši od treh mesecev od dne vložitve
prijave za vpis.
AJPES prejme elektronsko prijavo za vpis v PRS iz sistema e-VEM od vseh vstopnih točk v
RS na vmesnik e-VEM AJPES. Elektronski prijavi so priloženi skenirani dokumenti, ki služijo
za kontrolo pravilnosti prejetih podatkov in kot podlaga za odločanje v postopkih vpisa.
Ob prvem vpisu v PRS AJPES podjetniku določi matično številko, šifro institucionalnega
sektorja v skladu s Standardno klasifikacijo institucionalnih sektorjev in še nekatere druge
podatke, ki jih odgovorni referent določi na osnovi podatkov na prijavi;
pravnoorganizacijsko obliko, poreklo ustanovitvenega kapitala, državo ustanovitvenega
kapitala, vrsto lastnine ipd.
Referenti AJPES dnevno preverjajo svoje vloge in vloge drugih vstopnih točk, ki prispejo
na t. i. e-VEM AJPES vmesnik in po tehnični (pravilno pripete vloge) in vsebinski (firma, gl.
dejavnost, …) kontroli opravijo vpis v PRS na predlagani datum.
V primeru, ko referent AJPES ugotovi, da so podatki na prijavi za vpis v PRS nepravilni ali
nepopolni, zahteva dopolnitev prijave in po dopolnjeni prijavi opravi vpis v PRS.
Po končanem skrajšanem ugotovitvenem postopku mora uradna oseba AJPES odločiti o
pravici, obveznosti ali pravni koristi pravne ali fizične osebe. Odločitev organa je izražena
v odločbi kot konkretnem upravnem aktu oz. pri postopku vpisa z vsebinskim sklepom, ki
ustreza odločbi po ZUP.
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Pisna odločba obsega: uvod, naziv, izrek (dispozitiv), obrazložitev, pouk o pravnem
sredstvu ter, če se izda v fizično obliki, podpis uradne osebe in žig organa, oziroma če se
izda v elektronski obliki, varna elektronska podpisa uradne osebe in organa, overjena s
kvalificiranim potrdilom. Struktura odločbe, kot jo določa 210. člen ZUP, je obvezna tako
po vsebini kot po zaporedju elementov odločbe. Spoštovanje strukture odločbe namreč
zagotavlja njeno preglednost in s tem omogoča varstvo pravic strank ter naknadno
presojo zakonitosti odločbe.
Slika 7: Sklep o vpisu v Poslovni register Slovenije

Vir: AJDA.

Slika 7 prikazuje del upravnega akta, ki ga AJPES izda, ko odloči o vpisu samostojnega
podjetnika v PRS, to je Sklep o vpisu v Poslovni register Slovenije. Sklep je v upravnem
postopku posebna vrsta posamičnega upravnega akta, s katerim se odloči o vprašanjih, ki
se tičejo postopka, in o tistih vprašanjih, ki se kot postranska pojavijo v zvezi z izvedbo
postopka. Glede na to, da v primeru registracije samostojnega podjetnika, organ odloči o
pravici oz. pravni koristi, bi bilo bolj smiselno poimenovanje izdanega akta odločba.
Vročanje je eno najpomembnejših procesnih dejanj, saj je praviloma pogoj za nastanek
pravnih učinkov pisanja, ki ga organ, ki postopek vodi, posreduje vsem udeležencem v
postopku. Zato je pravilnost postopanja akterjev pri vročanju zelo pomembna, saj ob
bistvenih napakah pri vročanju ne pride do pravnomočnosti in izvršljivosti izdanih aktov
(Čas et al., 2009, str. II).
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Vročitev se lahko tehnično opravi na dva osnovna načina, tj. s fizično (klasično, papirnato)
vročitvijo dokumenta in z vročitvijo po elektronski poti; slednja se močno priporoča (Kovač
in Remic, 2008, str. 8).
ZUP omogoča osebno vročitev akta (sklepa) po uradni osebi AJPES, po pošti ali na
elektronski način. Stranka mora izbrati enega od načinov vročitve, kar referent VEM
ustrezno označi že v spletni aplikaciji e-VEM.
Če stranka želi sklep o vpisu v PRS prejeti na elektronski način v svoj varni elektronski
poštni predal, ga AJPES vroči na želeni način prek Pošte Slovenije, saj vročanje prek
Centralnega informacijskega sistema za sprejem vlog, vročanje in obveščanje še ni
vzpostavljeno.
Podjetnik potrebuje kvalificirano digitalno potrdilo za odprtje varnega poštnega predala.
Pošta Slovenije pa zaenkrat omogoča le uporabo certifikatov, ki jih izdaja sama. Sklep v
elektronski obliki, ki ga izda AJPES in ga podjetniku vroči na elektronski način, podjetnik
prevzame v svojem predalu na Pošti Slovenije tako, da se identificira s svojim
kvalificiranim digitalnim potrdilom.
AJPES se je odločil za vpeljavo oglasne deske v obliki elektronskega zaslona. Takšen način
objavljanja dokumentov ima številne prednosti. Je sodoben in pregleden, samostojno
skrbi za evidenco objavljenih dokumentov, njihovo pravočasno odstranitev z oglasne
deske in za elektronsko arhiviranje objavljenih dokumentov. Prednost elektronske oglasne
deske je tudi v tem, da je za celotni AJPES vzpostavljena samo ena oglasna deska, v
podatke na oglasnih deskah pa stranke lahko vpogledujejo pri katerikoli izpostavi.
Dokumenti in odločbe, objavljeni na e-oglasni deski in na enotnem državnem portalu euprava, so 16. dan po objavi odstranjeni z e-oglasne deske AJPES in portala (Skale, 2009,
str. 20).

5.3 SPREMEMBE PRI REGISTRACIJI SAMOSTOJNEGA PODJETNIKA IN
PRENEHANJE
Stranka lahko podatke za vpis spremembe podatkov v PRS predloži vstopni točki VEM na
enak način kot podatke za vpis podjetnika v PRS ali jih opravi sama od doma. Postopki
referenta VEM so v primeru, če želi stranka vpis spremembe podatkov v PRS ali vpis
spremembe drugih podatkov, ki se pošiljajo preko sistema VEM, enaki kot pri prvem
vpisu. Razlikujejo se le v tem, da referent VEM v primeru vpisa sprememb podatkov v
spletno aplikacijo e-VEM vnese le tiste podatke, ki jih je potrebno spremeniti, oziroma
vnese morebitne dodatne ali manjkajoče podatke.
Med spremembe podatkov se štejejo tudi spremembe podatkov pri delih (podružnicah)
podjetnika, vpis novih delov podjetnika v PRS ali izbris delov iz PRS.
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Podjetnik lahko prijavo za izbris iz PRS predloži vstopni točki VEM na enak način kot
prijavo za vpis podjetnika v PRS.
Samostojni podjetnik, ki želi prenehati opravljati dejavnost, mora skladno z veljavno
zakonodajo vsaj tri mesece pred prijavo prenehanja opravljanja dejavnosti na primeren
način (s pismi upnikom, v sredstvih javnega obveščanja, poslovnih prostorih) objaviti, da
bo prenehal opravljati dejavnost, ter ob tem navesti tudi dan prenehanja opravljanja
dejavnosti. Prijavo za izbris mora vložiti najmanj 15 dni pred želenim datumom izbrisa iz
Poslovnega registra Slovenije (MJU, 2010c).

5.4 VODENJE UPRAVNEGA POSTOPKA PO PREJETJU PRITOŽBE
Ustava RS v 25. členu določa, da je vsakomur zagotovljena pravica do pritožbe ali
drugega pravnega sredstva proti odločbam sodišč in drugih državnih organov, organov
lokalne skupnosti in nosilcev javnih pooblastil, s katerimi ti odločajo o njegovih pravicah,
dolžnostih ali pravnih interesih.
Pritožba je pomemben procesni institut, saj stranke v iskanju svoje pravice pogosto
posežejo po njej. Upravni postopek pri nas temelji na sistemu dvostopenjskega odločanja,
kar pomeni, da mora v primeru pritožbe odločati drug organ, kot je odločal na prvi
stopnji.
Pritožba je pravno sredstvo, s katerim se zagotavlja pravica ali pravna možnost stranke,
da izpodbija konkretni upravni akt državnega organa, če meni, da je nezakonit ali
neprimeren. Načeloma je zoper vsako odločbo dovoljena pritožba, razen če jo izključuje
zakon. Pritožba je edino redno pravno sredstvo po ZUP. Z njo se izpodbija konkretni
upravni akt, ki še ni postal dokončen. Splošni rok za vložitev pritožbe, ki ga določa zakon,
je 15 dni. Pritožbeni rok se šteje za vsako osebo in vsak organ, ki se mu odločba vroči, od
dneva vročitve odločbe.
Rok za pritožbo se nanaša tudi na lastnost rednega pravnega sredstva (suspenzivni
učinek), tako v času, ko teče pritožbeni rok in vse do zaključka drugostopenjskega
postopka, izpodbijana odločba ni izvršljiva. V primeru, ko gre za nujne ukrepe v javnem
interesu, s katerimi ni mogoče odlagati, pritožba ne zadrži izvršitve odločbe
(nesuspenzivnost pravnega sredstva), to pomeni, da se taka odločba lahko izvrši
(Jerovšek, 2009, str. 183).
Sodna praksa
»/…/ po odločbi prvega odstavka 223. člena ZUP ima stranka zoper odločbo pravico
pritožbe, po določilih drugega odstavka 230. člena ZUP pa se pritožbeni rok šteje za vsako
stranko od dneva vročitve. Če akt, ki bi moral biti vročen, stranki ni bil vročen, ta pa vloži
pritožbo, tožena stranka tudi po presoji pritožbenega sodišča ni imela zakonite podlage za
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zavrženje takšne pritožbe kot nedovoljene in prepozne.« (Sodba VR RS, št. I Up 252/99 z
dne, 16. 9. 1999, VS 13171) (Breznik et al., 2008, str. 620).
Slika 8: Sklep o vpisu v Poslovni register Slovenije – Pouk o pravnem sredstvu

Vir: AJDA.

Rok za pritožbo na sklepih, ki jih izdaja AJPES (Slika 8) se sicer razlikuje od roka
navedenega v ZUP, kar je posledica posebnega upravnega postopka, določenega v ZPRS.
Ta namreč v 14. členu pravi, da je zoper sklep, ki ga upravljavec registra izda ob vpisu,
dovoljena pritožba v roku 8 dni od vročitve sklepa.
5.4.1 POSTOPANJE ORGANOV S PRITOŽBO – SPLOŠNO
Redno pravno sredstvo je pritožba (Priloga 2), ker je vedno dovoljena, razen v primerih,
ko je izključena z zakonom. Tako pritožba ni dovoljena za prvostopenjske odločbe
državnega zbora, občinskega ali mestnega sveta, vlade in v primerih, ko pritožbo prepove
poseben zakon. Pritožba je po svojih lastnostih devolutivno, suspenzivno, hkrati pa je tudi
dispozitivno ali oficialno pravno sredstvo (Jerovšek in Kovač, 2010, str. 208-209).
Pritožba je po ZUP najpomembnejše pravno sredstvo in je opredeljena v 13. in v 229.
členu omenjenega zakona. Pritožba je način varovanja pravic strank (stranka, stranski
udeleženec, osebe s pravnim interesom, vendar pod določenimi pogoji) (Jerovšek in
Kovač, 2010, str. 209).
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Pritožba se vloži pri organu, ki je izdal odločbo na prvi stopnji ustno na zapisnik, pisno po
pošti ali neposredno oziroma po elektronski poti.
AJPES kot prvostopenjski organ ima v okviru svojega dela s pritožbo naslednje naloge in
možnosti:
•
•

•

da preizkusi pravočasnost in dovoljenost pritožbe ter ali je pritožbo vložila
upravičena oseba;
da izda nadomestno odločbo, če so za to izpolnjeni pogoji – to je mogoče brez
dopolnjenega ugotovitvenega postopka ali na podlagi dopolnjenega ugotovitvenega
postopka;
da odstopi pritožbo brez odlašanja, najpozneje pa v 15 dneh, pritožbenemu –
drugostopenjskemu organu (Grafenauer in Breznik, 2005, str. 396).

Pooblaščena oseba v izpostavi AJPES, ki prejme pritožbo zoper sklep, je dolžna preizkusiti,
ali je pritožba dovoljena in pravočasna in ali je pritožbo vložila upravičena oseba (ZUP, 1.
odstavek 240. člena).
Če pritožba ni dovoljena, če je prepozna ali če jo je vložila neupravičena oseba, jo AJPES
prve stopnje zavrže s sklepom.
Če ni nobenega od razlogov za zavrženje, pooblaščena oseba preveri, če je pritožba
popolna. V primeru nepopolne pritožbe pozove pritožnika k dopolnitvi pritožbe v
ustreznem roku (skladno z določbo 67. člena ZUP).
V primeru, ko AJPES spozna, da je vložena pritožba dovoljena in pravočasna in da jo je
vložila upravičena oseba, pa ne nadomesti izpodbijane odločbe z novo odločbo, mora
pritožbo brez odlašanja, najpozneje pa v 15 dneh od prejema, poslati organu, ki je
pristojen, da o njej odloči. V takšnem primeru AJPES posreduje pritožbo z vsemi spisi
Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo kot drugostopenjskemu organu.
Z novo odločbo lahko tudi nadomesti odločbo, ki se izpodbija, v kolikor spozna, da je
pritožba upravičena (ZUP, 242. člen).
Postopek v zvezi s pritožbo je sestavljen iz dveh delov:
• predhodnega postopka,
• reševanja pritožbe.
V predhodnem postopku organ druge stopnje ugotovi oziroma preizkusi, ali je pritožba
dovoljena, pravočasna in ali jo je vložila upravičena oseba. Če pritožba ni dovoljena, če je
prepozna ali jo je vložila neupravičena oseba, organ druge stopnje s sklepom zavrže
pritožbo, to pomeni, da se ne spušča v samo vsebinsko reševanje pritožbe.
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Če organ druge stopnje pritožbe ne zavrže, vzame zadevo v reševanje, pri čemer preizkusi
odločbo v delu, v katerem jo pritožnik izpodbija in v mejah pritožbenih navedb, po uradni
dolžnosti pa preizkusi:
•
•
•

ali ni prišlo v postopku na prvi stopnji do bistvenih kršitev postopka;
ali ni bil kršen materialni zakon;
ali je odločba nična.

MGRT pošlje pritožbo v odgovor morebitni stranki z nasprotnimi interesi in ji določi rok za
odgovor, če tega ni storil že organ prve stopnje. Odločbo, s katero odpravi prejšnjo
odločbo, lahko izda šele po prejemu odgovora oziroma po izteku roka za odgovor.
Pri vsebinskem reševanju pritožbe lahko drugostopenjski organ (glede na pritožbeni
zahtevek):
• pritožbo zavrne (Priloga 3);

•
•
•

odločbo v celoti ali deloma odpravi;
odločbo spremeni;
odločbo izreče za nično.

Pritožbeni organ mora v obrazložitvi svoje odločbe presoditi vse pritožbene navedbe,
tako tiste, ki so utemeljene, kot tiste, ki niso. Lahko se tudi sklicuje na pravilno
argumentacijo že presojenih navedb v postopku na prvi stopnji. Odločba o pritožbi
mora biti izdana in vročena stranki čim prej, najpozneje v dveh mesecih od vložitve
pritožbe oz. od dneva, ko je bila pritožba dopolnjena, če je organ zahteval dopolnitev
pomanjkljive pritožbe (Jerovšek in Kovač, 2010, str. 215-216).
Drugostopenjski organ vroči svojo odločbo prek prvostopenjskega organa, kateremu
vrne tudi spis o celotni zadevi (ta pa jo mora vročiti stranki najpozneje v 8 dneh od
dneva, ko jo je prejel).
V AJPES izpostavi Ljubljana je bilo v letu 2008 prejetih 9 pritožb na sklep o izbrisu. Od
tega je bila na prvi stopnji rešena ena pritožba, 8 pa jih je bilo posredovanih na MGRT. V
6 primerih je MGRT odločilo, da se pritožba kot neutemeljena zavrne, preostalima dvema
pa je MGRT ugodil.
V letu 2009 je AJPES prejel skupno 29 pritožb. Od tega se je na sklep o vpisu pritožilo 12
podjetnikov, na sklep o spremembi podatkov 9 in na sklep o izbrisu 8 podjetnikov. 25
pritožb je AJPES pozitivno rešil na prvi stopnji, 4 pritožbe pa so bile posredovane na
drugostopenjski organ (MGRT) ki je odločil, da se zavrnejo.
V letu 2010 je bilo vloženih pritožb manj kot leta 2009, in sicer 17. Največ, kar 14 jih je
bilo na sklep o spremembi podatkov o samostojnem podjetniku, 3 pa na sklep o izbrisu.
Eno pritožbo je AJPES s sklepom zavrgel (Priloga 5), v ostalih 16 primerih pa je bilo
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pritožniku ugodeno na prvi stopnji. V tem letu ni bila na drugostopenjski organ poslana
nobena pritožba.
5.4.2 ŠTUDIJA PRIMERA – ODLOČITEV DRUGOSTOPENJSKEGA ORGANA O
PRITOŽBI NA SKLEP O IZBRISU ZARADI NEPREDLOŽENEGA LETNEGA
POROČILA
Zakon o gospodarskih družbah v 2. točki tretjega odstavka 75. člena določa, da AJPES po
uradni dolžnosti izbriše podjetnika iz PRS, če podjetnik v dveh zaporednih poslovnih letih
ne predloži letnega poročila zaradi javne objave po prvem ali drugem odstavku 58. člena
ZGD-1 ali podatkov iz letnega poročila za namene iz prvega odstavka 59. člena ZGD-1.
AJPES je z omenjenimi postopki pričel v letu 2008, kar je prikazano tudi v Grafu 1, iz
katerega je razvidno, da je bilo ravno v letu 2008 največ predlaganih in tudi izbrisanih
podjetnikov. Leta 2008 ni oddalo letnih poročil za leti 2006 in 2007 552 podjetnikov. Od
predlaganih za izbris jih je bilo iz PRS izbrisanih 549. Razlika med predlaganimi in
izbrisanimi so 3 podjetniki, ki so pravočasno vložili pritožbo in katerim je bilo pozitivno
ugodeno. Leta 2009 je število predlaganih kot tudi izbrisanih podjetnikov upadlo. Razlog
za manjše število je v tem, da je bila glavnina kršiteljev leta 2008 predlagana in izbrisana.
Oddelek za letna poročila je tako leta 2009 predlagal 115 podjetnikov za izbris, od tega so
bili vsi razen eden tudi dejansko izbrisani.
Graf 1: Število samostojnih podjetnikov, predlaganih za izbris, in število dejansko
izbrisanih zaradi nepredloženega letnega poročila
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Iz navedenega sledi, da je AJPES leta 2009 izbrisal 114 podjetnikov od predlaganih 115
(Graf 1). Leta 2010 se je število podjetnikov, ki niso predložili letnega poročila za leti 2008
in 2009, sicer povečalo glede na število iz leta 2008, a je kljub temu bilo manjše kot prvo
leto (2008). Leta 2010 je oddelek za letna poročila predlagal za izbris 161 podjetnikov,
dejansko izbrisanih pa je bilo 154. Številka nakazuje tudi to, da so podjetniki postali bolj
osveščeni oz. informirani o svojih pravicah, zato jih je pritožbe in nova dokazila vložilo
večje število kot obe leti prej, in sicer kar 7.
V letu 2009 sta se na sklep o ugotovitvi obstoja razloga za izbris iz PRS pritožila dva
podjetnika. Enemu je bilo ugodeno takoj na prvi stopnji po predložitvi dokazov, o drugem
pa je odločal drugostopenjski organ (MG). Potek pritožbenega postopka in odločitev
drugostopenjskega organa ter predložena dokumentacija so opisani v nadaljevanju.
V konkretnem primeru je Oddelek za letna poročila na podlagi evidence o predloženih
letnih poročilih ugotovil, da za samostojnega podjetnika XY, s. p. obstaja razlog za izbris iz
PRS po uradni dolžnosti zaradi nepredloženega letnega poročila za pretekli dve leti.
AJPES v takšnem primeru izda Sklep o ugotovitvi obstoja razloga za izbris podjetnika iz
PRS (Priloga 1).
Sklep o ugotovitvi obstoja razloga za izbris je bil podjetniku vročen na poslovni naslov.
Zoper ta sklep je dovoljena pritožba v 8 dneh od vročitve sklepa. Samostojni podjetnik XY,
s. p. je zoper sklep tudi pravočasno vložil pritožbo, v kateri je navedel, da so bila letna
poročila oddana. AJPES je ugotovil, da je pritožba dovoljena, pravočasna in da jo je vložila
upravičena oseba (Priloga 2).
AJPES je celotno dokumentacijo odstopil drugostopenjskemu organu, takratnemu
Ministrstvu za gospodarstvo. Ministrstvo je v predpisanih rokih izdalo odločbo, s katero se
pritožba kot neutemeljena zavrne (Priloga 3).
AJPES je poslal izvod sklepa Ministrstva za gospodarstvo samostojnemu podjetniku in
izpeljal postopek do konca z izdajo Sklepa o izbrisu iz PRS (Priloga 4), s katerim je
podjetnika izbrisal iz registra.
Zoper izdani sklep je samostojni podjetnik imel možnost vložitve tožbe na Upravno sodišče
RS, ki pa je ni izkoristil.
Pritožba kot redno pravno sredstvo in kot eno izmed temeljnih upravnih načel kot tudi
ustavnih določb, se uporablja zoper odločitve oblastnih organov. Primer prikazuje možnost
izrabe omenjenega sredstva in dejstvo, da je upravni postopek dvostopenjski.
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6 RAZISKAVA O PRIJAVAH IN IZBRISIH S. P.
6.1 OPIS RAZISKOVANEGA PROBLEMA IN PREDSTAVITEV REZULTATOV
S prvo hipotezo sem želela ugotoviti, ali je odprava administrativnih ovir, zaradi česar je
tudi bil vzpostavljen sistem e-VEM, ki je omogočil hitrejše in cenejše postopke, pripomogla
k vsakoletnemu večjemu številu vpisov samostojnih podjetnikov. Podjetnikom je pred
uvedbo sistema birokratski aparat predstavljal oviro, saj so za registracijo potrebovali več
časa, dokazil in nenazadnje je opravljena storitev bila plačljiva. Tako je vlada v okviru
programa »e-Uprava« sprejela ukrep, s katerim se je začelo izvajanja projekta e-VEM leta
2004, in tako uporabnikom vzpostavila prijaznejše podjetniško okolje.
Predpostavljeno je, da je sistem VEM s svojimi poceni, hitrimi in poenostavljenimi postopki
pozitivno vplival na posameznike, ki so si želeli samostojne podjetniške poti, pa mogoče
ravno iz razlogov, ki so obstajali pred e-VEM, niso znali pristopiti k registraciji. Na podlagi
zbranih podatkov, ki jih vodi AJPES v evidencah oz. preglednicah o številu vpisanih
podjetnikov in o številu izbrisanih v določenih letih, so bili podatki s pomočjo analitične
metode analizirani in po njihovi obdelavi interpretirani.
Večje število vpisov s sabo prinaša tudi težave, ki se nanašajo na vročanje upravnih aktov,
kar je dejansko problem, s katerim se srečujejo uslužbenci AJPES. S pomočjo evidenc,
vodenih v izpostavi Ljubljana, sem želela dokazati, da je število postopkov izbrisov, ki jih
vodi AJPES po uradni dolžnosti zaradi nesprejemanja uradnih poštnih pošiljk zoper fizične
osebe, ki imajo stalno prebivališče v tujini, višje od števila postopkov zoper državljane s
stalnim prebivališčem v Sloveniji.

6.2. ANALIZA ŠTEVILA REGISTRACIJ SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV OD
LETA 2006 DO LETA 2011
Uslužbenci AJPES nastopajo pri registraciji samostojnega podjetnika v dveh vlogah, kot
referenti VEM in kot referenti PRS. Po opravljenih formalnostih in oddaji vloge referent
AJPES s sklepom odloči o vpisu, spremembi ali izbrisu iz PRS. Naslednje podpoglavje bo
ključno za potrditev oz. zavrženje prve hipoteze, ki pravi, da se je število registracij
samostojnih podjetnikov od leta 2006 do leta 2011 povečalo. Za primerjavo je vzeto leto
2006, saj je AJPES postal registrski organ za samostojne podjetnike tako rekoč sredi leta
2005, to je 1. 7. 2005.
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Graf 2: Evidenca vpisov samostojnih podjetnikov v PRS
od leta 2006 do leta 2011

Vir: Baza PRS, evidence izpostav AJPES in seznam SRC.

Na podlagi evidenc, ki jih vodi AJPES, je iz grafičnega prikaza (Graf 2) razvidno, da se je
število registracij samostojnih podjetnikov od leta 2006 pa do leta 2009 povečevalo. V letu
2006 se je vpisalo 876 samostojnih podjetnikov več, kot izbrisalo. V letu 2007 je število
registracij bistveno višje od leta 2006, saj je bilo vpisov več kot izbrisov, in to za 1368.
Največja razlika med vpisi in izbrisi pa se beleži leta 2008.
V letu 2009 se je registriralo kar 3706 samostojnih podjetnikov. Razlogi za ustanovitev
podjetja so lahko različni. Lahko so plod razočaranj na delovnem mestu, brezposelnost,
želje po ustvarjanju ali konec izobraževanja. V letu 2010 beležimo 768 več vpisanih glede
na število izbrisanih. Prav tako se jih je leta 2011 več vpisalo kot izbrisalo, to je 3413
vpisanih in 2473 izbrisanih samostojnih podjetnikov.
Število registracij se je od leta 2006 do leta 2009 povečevalo. V letu 2010 in 2011 pa je
število registracij nižje od registracij, vpisanih v letu 2009. Razloge za nižje število vpisov
bi mogoče našli v gospodarski krizi, ki se je začela v letu 2008. Kljub temu da je bilo v
omejenih letih manjše število vpisov kot v letu 2009, je bila razlika med številom
registriranih in izbrisanih pozitivna. Med glavnimi razlogi za večje število registracij je
gotovo hitrost postopka, s katerim se pridobi status samostojnega podjetnika ter
brezplačen, enostaven in na enem mestu opravljen registracijski postopek. Na odločitev o
registraciji s. p. je, poleg enostavnega postopka, velikokrat vplivala tudi subvencija za
samozaposlitev. Gre za že omenjen program za pridobitev subvencije za samozaposlitev,
ki jo nudi ZZ v okviru Operativnega programa za razvoj človeških virov v Sloveniji za
obdobje 2007–2013.
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Menim, da se bo tendenca števila registracij tudi v prihodnosti nadaljevala. V veliki meri
bo gotovo k temu pripomoglo nenehno prizadevanje različnih ustanov javne uprave, ki
želijo višjo kakovost storitev in zadovoljstvo uporabnikov. Sistem e-VEM, kot eden izmed
dosežkov reforme javne uprave, se vseskozi nadgrajuje in tako končnemu uporabniku
nudi prijazne, enostavne in brezplačne storitve. Omenjeno je namreč v preteklosti
predstavljajo administrativno oviro.

6.3 PRENEHANJE OPRAVLJANJA DEJAVNOSTI PO URADNI DOLŽNOSTI
Uslužbenci AJPES v postopkih vodenja podatkov o podjetnikih v PRS na podlagi določb
ZGD-1 in v skladu z določbami ZUP, ZPRS in ZFPPIPP (Uradni list RS, št. 126/2007,
40/2009, 59/2009, 52/2010 in 26/2011) izdajajo upravne akte, ki niso posledica vložene
prijave stranke, temveč izvedbe določenega postopka po uradni dolžnosti. V tem se AJPES
razlikuje od drugih vstopnih točk, saj portal dovoljuje le referentom AJPES možnost vpisa
po uradni dolžnosti.
6.3.1 RAZLOGI ZA PRENEHANJE OPRAVLJANJA DEJAVNOSTI PO URADNI
DOLŽNOSTI
Bistvena sprememba, ki jo določa ZGD-1B, je sprememba tretjega odstavka ter novi četrti
do sedmi odstavek 75. člena ZGD-1. Spremenjeni tretji odstavek in dodani odstavki 75.
ZGD-1 člena nalagajo, da AJPES po uradni dolžnosti izbriše podjetnika iz PRS:
1. na podlagi obvestila registrskega organa, da se je podjetnik statusno preoblikoval v
kapitalsko družbo;
2. če ji podjetnik v dveh zaporednih poslovnih letih ne predloži letnega poročila zaradi
javne objave po prvem ali drugem odstavku 58. člena tega zakona ali podatkov iz letnega
poročila za namene iz prvega odstavka 59. člena tega zakona;
3. če na podlagi lastnih podatkov ali na podlagi obvestila državnega organa ali osebe z
javnimi pooblastili ugotovi, da je pri podjetniku v Poslovni register Slovenije kot njegov
poslovni naslov vpisan naslov:
- na katerem ne sprejema uradnih poštnih pošiljk ali je na tem naslovu neznan;
- na katerem je objekt, katerega lastnik je druga oseba, ki podjetniku ni dala dovoljenja
za poslovanje na tem naslovu;
- ki ne obstaja;
4. na podlagi obvestila pristojnega matičnega organa, da je podjetnik umrl, razen če ji
dedič podjetnika v treh mesecih po pravnomočnosti sklepa o dedovanju predloži izjavo, da
bo nadaljeval zapustnikovo podjetje v skladu s četrtim odstavkom 72. člena tega zakona;
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5. na podlagi obvestila pristojnega sodišča o začetku postopka stečaja nad podjetnikom, v
skladu z zakonom, ki ureja stečaj;
6. na podlagi obvestila pristojnega organa, da je s pravnomočnim aktom prepovedal
podjetniku opravljati dejavnost, ki je vpisana v Poslovni register Slovenije, ker je ugotovil,
da podjetnik ne izpolnjuje pogojev za opravljanje dejavnosti, podjetnik pa ne opravlja
nobene druge dejavnosti;
7. na podlagi obvestila pristojnega organa, da je s pravnomočnim aktom ugotovil, da
podjetnik ne opravlja dejavnosti, ki je vpisana v Poslovni register Slovenije, podjetnik pa
ne opravlja nobene druge dejavnosti;
8. na podlagi obvestila pristojnega organa, da je podjetniku s pravnomočnim aktom
izrekel ukrep izgona tujca iz države;
9. če na podlagi obvestila davčnega ali drugega pristojnega organa ugotovi, da je
podjetnik dal neresnično izjavo iz osme alineje drugega odstavka prejšnjega člena (ZGD1, 75. člen).
AJPES ugotovi obstoj izbrisnega razloga zaradi nesprejemanja uradnih pošiljk ali dejstva,
da je naslovnik na naslovu neznan, in sicer na podlagi vrnjene priporočene pošte, če je na
pošiljki označeno, da prejemnik ni želel prevzeti pošiljke ali je na tem naslovu neznan. O
obstoju izbrisnega razloga lahko AJPES prejme tudi pisno obvestilo državnega organa ali
osebe z javnimi pooblastili. Ko AJPES prejme pisno obvestilo lastnika nepremičnine, v
katerem je navedeno, da ima samostojni podjetnik sedež na naslovu, na katerem je
objekt, katerega lastnik je druga oseba in samostojnemu podjetniku ni dala dovoljenja za
poslovanje na tem naslovu, mora biti obvestilu priloženo dokazilo, da je vložnik obvestila
lastnik objekta ali podani podatki o katastrski občini, parcelni številki in naslovu lastnika,
na podlagi katerih AJPES sam preveri v Zemljiški knjigi resničnost podatkov. V tem
primeru AJPES začne postopek po uradni dolžnosti. Dejstvo, da je poslovni naslov
samostojnega podjetnika na neobstoječem naslovu, lahko AJPES ugotovi na podlagi
lastnih podatkov ali o tem prejme obvestilo državnega organa ali osebe z javnimi
pooblastili (Sektor za registre in evidence podatkov, 2011, str. 115).
6.3.2 IZDANI AKTI V POSTOPKIH PO URADNI DOLŽNOSTI
Če AJPES ugotovi, da obstaja izbrisni razlog iz 3. točke 3. odstavka 75. člena ZGD-1, izda
sklep o obstoju razloga za izbris podjetnika iz PRS, ki ga vroči podjetniku na poslovni
naslov, vpisan v Poslovnem registru Slovenije. Ker podjetnika običajno na tem naslovu ni
in sklep ni vročen, opravi AJPES vročitev preko oglasne deske in preko enotnega
državnega portala e-uprava.
Zoper sklep o obstoju razloga za izbris je dovoljena pritožba v 8 dneh. V primeru, da je bil
postopek izbrisa začet zaradi razloga iz 3. točke tretjega odstavka 75. člena ZGD-1 in je
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samostojni podjetnik spremenil naslov, mora samostojni podjetnik hkrati z vložitvijo
pritožbe priglasiti ustrezno spremembo poslovnega naslova in priglasitvi priložiti dokaze o
tem, da je lastnik objekta na novem poslovnem naslovu ali da mu je lastnik dal dovoljenje
za poslovanje na tem naslovu.
Po dokončnosti sklepa o obstoju razloga za izbris iz PRS AJPES v skladu s sedmim
odstavkom 75. člena ZGD-1 opravi izbris podjetnika iz PRS po uradni dolžnosti ter izda
sklep o izbrisu iz PRS.
Obstaja verjetnost, da samostojni podjetnik z vsebino sklepa ni seznanjen, na sklep se ne
pritoži in AJPES samostojnega podjetnika izbriše iz PRS. Sklep o izbrisu iz PRS organ
pošlje na naslov za vročanje, ki je običajno stalno prebivališče podjetnika in je vročitev v
večini primerov uspešna. Da bi se podjetnikom omogočila možnost pritožbe in prijava
spremembe sedeža pred izbrisom, je nekaj časa v AJPES veljal dogovor, da se v primerih,
ko vročitev na način, kot ga določa ZGD-1 (vročanje na poslovni naslov), ni mogoča,
opravi ponovno vročitev sklepov še na podjetnikovo stalno prebivališče. Če tudi taka
vročitev ni mogoča, se fizični osebi vroča preko oglasne deske in enotnega državnega
portala e-uprava (podobno je tudi stališče sodne prakse za fizične osebe – sodba Višjega
sodišča v Ljubljani, opr. št. II Cpg 871/2004). Ker gre v primeru vročanja sklepov o
obstoju razloga za izbris podjetnika iz PRS za specialno določbo o vročanju, takšno
postopanje ni bilo ustrezno. V teh primerih se vroča izključno na poslovni naslov oziroma
sedež poslovnega subjekta in ne na druge naslove. To je namreč v nasprotju z določbo
ZGD-1 in ne zasleduje zakonskega namena, da je stranki na sedežu mogoče vročiti
uradno pisanje. V primeru neuspele vročitve na poslovnem naslovu se opravi vročitev na
e-oglasni deski AJPES in na enotnem državnem portalu e-uprava.
Prav tako tudi Zakon o pravdnem postopku (UL RS, št. 26/1999, 96/2002, 12/2003,
2/2004, 36/2004, 52/2007, 73/2007 in 45/2008) v 141. členu določa, da se za pravne
osebe in druge subjekte, vpisane v uradni register, ureja vročanje na naslovu, vpisanem v
registru, pri čemer se vročitev lahko opravi tudi v primeru, ko tam ni nikogar, ki bi pisanje
sprejel (Galič, 2010, str. II).
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Graf 3: Število izbrisanih samostojnih podjetnikov na podlagi 3. točke 3. odstavka 75.
člena ZGD-1

Vir: lasten, tabela 2.

Graf 3 prikazuje, da se je število izbrisov po uradni dolžnosti zaradi naslovov od leta 2009
do 2011 povečevalo. Med izbrisanimi je bilo največ tistih samostojnih podjetnikov, ki niso
sprejeli uradne poštne pošiljke oz. so bili vročevalcu neznani. V letu 2009 je bilo tako
izbrisanih 32 podjetnikov, leta 2010 šest več in leta 2011 36 podjetnikov. Veliko med njimi
je tudi takšnih, ki niso imeli dovoljenja lastnika objekta za opravljanje dejavnosti. Na
podlagi 2. alineje 3. točke 3. odstavka 75. člena ZGD-1 je bilo leta 2009 in 2010 izbrisanih
8 podjetnikov, leta 2011 pa 11 podjetnikov. V letu 2011 je bil med izbrisanimi en
podjetnik, ker vročevalec na naslovu ni našel objekta, kjer bi naj bil s. p. registriran. V
letih 2009 in 2010 takšnih primerov ni bilo.
Pri omenjenih postopkih prihaja do dileme, kaj šteti med nesprejemanje uradnih poštnih
pošiljk in kaj šteti kot prekršek po 4. točki 1. odstavka 688. člena ZGD-1. V primerih, ko se
uradna pošiljka vrne z označbo preseljen, lahko to štejemo kot indic, da se je naslovnik
preselil na drug naslov, vendar te spremembe ni sporočil AJPES. Podjetnik v tem primeru
ni prenehal s poslovanjem, ampak je zgolj spremenil poslovni naslov. Če podjetnik
dejansko nadaljuje s poslovanjem, vendar na drugem poslovnem naslovu, kot je vpisan v
PRS, ni potrebe po tem, da ga AJPES izbriše iz PRS po uradni dolžnosti, saj se lahko pride
na novo vpisat takoj po izbrisu. Bolj smotrno je, da se zoper podjetnika uvede postopek o
prekršku, ker AJPES ni pravočasno sporočil spremembe poslovnega naslova. Namen
določbe 3. odstavka 75. člena ZGD-1 ni, da se iz PRS izbriše podjetnika, ki posluje na
drugem naslovu, kot je vpisan v PRS, ampak da AJPES izbriše iz PRS podjetnika, ki je
dejansko prenehal s poslovanjem in ga ni več na naslovu, ki je vpisan v PRS. Tako se o
uvedbi postopka za izbris podjetnika iz PRS oz. o uvedbi postopka o prekršku uradna
oseba AJPES odloča v vsakem posameznem primeru posebej po opravi proste presoje
dejstev in dokazov.
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6.3.3 ANALIZA STRUKTURE FIZIČNIH OSEB GLEDE NA DRŽAVO STALNEGA
PREBIVALIŠČA V LETU 2009, 2010 IN 2011
Zakon o zaposlovanju in delu tujcev (UL RS, št. 66/2000, 101/2005, 4/2006, 52/2007,
76/2007 in 26/2011; v nadaljevanju ZZDT-1) ki je začel veljati 23. 4. 2011, je spremenil
pogoje glede registracije tujca kot samostojnega podjetnika. ZZDT-1 v 21. členu določa,
da se lahko tujec registrira kot samostojni podjetnik, če predhodno pridobi osebno
delovno dovoljenje z veljavnostjo enega leta ali ima osebno delovno dovoljenje z
veljavnostjo treh let ali prost dostop na trg dela v skladu z določbami, ki jih določa 9. člen
ZZDT-1.
Ne glede na citirano določbo, se lahko v PRS brez posebnih dovoljenj kot podjetniki
vpišejo državljani EU, EGP in Švicarske konfederacije, saj za te državljane ne velja
omejitev dostopanja na trg delovne sile.
Če stranka, ki se želi vpisati kot podjetnik v PRS, ni vpisana v Centralni register
prebivalstva (CRP), mora pred predložitvijo prijave za vpis v PRS pri krajevno pristojnem
davčnem uradu DURS predložiti prijavo za pridobitev davčne številke in EMŠO.
Dobrodošla novost v letu 2009 v aplikaciji e-VEM je vsekakor podatek o tem, ali državljan
»tretje države« izpolnjuje pogoj za vpis v PRS kot podjetnik oz. ima osebno delovno
dovoljenje.
6.3.4 GRAFIČNI PRIKAZ ZASTOPANOSTI FIZIČNIH OSEB V POSTOPKIH PO
URADNI DOLŽNOSTI GLEDE NA STALNO PREBIVALIŠČE
Analiza zastopanosti oseb, glede na stalno prebivališče, je pomembna za potrditev oz.
zavrženje druge hipoteze, da je zaradi spremenjene zakonodaje (3. točka 3. odstavka 75.
člena ZGD-1), ki se nanaša na brisanje podjetnikov iz naslova nesprejemanja uradnih
poštnih pošiljk, število izbrisanih samostojnih podjetnikov, ki imajo stalno prebivališče v
tujini višje od števila tistih, ki imajo prebivališče v RS, saj imajo slednji običajno poslovni
naslov prijavljen na naslovu, kjer stalno prebivajo. Ker je sprememba zakona v zvezi z
naslovi začela veljati v mesecu juliju leta 2008, je v raziskavi za prvo primerjalno leto
vzeto leto 2009. Iz Tabele 2 kakor tudi iz Grafa 3 je razvidno, da se je število postopkov
izbrisov po uradni dolžnosti zaradi naslovov iz leta v leto povečevalo. Leta 2009 je bilo
izbrisanih 40 podjetnikov, leta 2010 46 in leta 2011 48 podjetnikov.
Tabela 2: Število izbrisanih samostojnih podjetnikov glede na 3. točko 3.
odstavka 75. člena ZGD-1
Št. izbrisanih - izbrisni razlog 3. točka 3.
LETO
ods. 75. člena ZGD-1
2009
40
2010
46
2011
48
Vir: lasten.
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Med glavne razloge za neuspešne vročitve spada dejstvo, da so večina med izbrisanimi
podjetniki tisti, ki imajo stalno prebivališče v tujini. Omenjeno je tudi prikazano v
spodnjem grafu (Graf 4). Zaradi nesprejemanja uradnih poštnih pošiljk na poslovnem
naslovu se proti tem samostojnim podjetnikom vodi največ izbrisov po uradni dolžnosti.
Graf 4: Podjetniki s stalnim prebivališčem v Sloveniji in v tujini v letih 2009, 2010 in
2011

Vir: lasten.

Iz Grafa 4 razberemo, da je bilo v vseh treh opazovanih letih v postopku izbrisa največ
tistih samostojnih podjetnikov, ki imajo stalno prebivališče v tujini. Tako je bil v letu 2009
zoper 29 državljanov tujih držav, ki imajo odprt s. p., začet in tudi končan postopek izbrisa
po uradni dolžnosti zaradi nesprejemanja uradnih poštnih pošiljk. V letih 2010 in 2011
velja podobna ugotovitev, med izbrisanimi je bilo največ podjetnikov s prebivališčem v
tujini, čeprav se število izbrisanih s prebivališčem v Sloveniji približuje prej omenjenim.
Tako je bil npr. leta 2011 izbrisan samo en podjetnik s prebivališčem v Sloveniji manj od
tistih s prebivališčem v tujini.
Glede na podatke, pridobljene iz različnih evidenc, ki jih vodi AJPES (Evidenca vpisov
podatkov o samostojnih podjetnikih v Poslovni register Slovenije od januarja do decembra
za posamezno leto in Tabela Poročilo sklepi uradna dolžnost za posamezno leto), je
razvidno, da je največ izbrisanih tistih državljanov, ki imajo stalno prebivališče v Srbiji,
sledijo prebivalci Makedonije ter Bosne in Hercegovine, za njimi pa še prebivalci, s stalnim
prebivališčem na Kosovu. V manjšem številu so pojavljajo prebivalci Bolgarije in
Madžarske. Zaradi nezmožnosti (naslovnik neznan) vročitve Sklepa o obstoju razloga za
izbris podjetnika, ki se ga vroča na poslovni naslov, AJPES izbriše največ takšnih
podjetnikov, ki nimajo urejenega stalnega prebivališča v Sloveniji.
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6.3.5 ŠTEVILČNOST POSTOPKOV PO URADNI DOLŽNOSTI V LETIH 2009, 2010
IN 2011
AJPES skladno z ZGD-1 vodi postopke po uradni dolžnosti zaradi različnih razlogov, ki jih
nalaga 75. člen omenjenega zakona. ZGD-1 je bil leta 2008 ravno v tem členu dopolnjen z
nekaterimi novimi razlogi, zaradi katerih je možno samostojnega podjetnika brisati iz
registra. Podatki, uporabljeni za raziskavo, so zato od leta 2009 dalje.
Graf 5: Število postopkov izbrisov po uradni dolžnosti glede na izbrisni razlog

Vir: lasten.

Iz Grafa 5 je možno razbrati, da je:
• število preoblikovanj samostojnih podjetnikov na nove oz. obstoječe kapitalske
naraščalo od leta 2009 pa do leta 2011;
• AJPES leta 2009 predlagal in izbrisal 113 samostojnih podjetnikov zaradi
nepredloženega letnega poročila v dveh zaporednih poslovnih letih, v letu 2010 151,
leta 2011 pa 147;
• bilo zaradi sprememb v zakonodaji zaradi razlogov iz 3. točke 3. odstavka 75. člena
(naslovi) v letu 2009 izbrisanih 40 samostojnih podjetnikov, leta 2010 46 in leta 2011
48 samostojnih podjetnikov;
• bilo postopkov izbrisa v primeru dedovanja leta 2009 21, leta 2010 za enega več, tj.
22 podjetnikov. V letu 2011 bilo zaradi smrti podjetnika izbrisanih 26 samostojnih
podjetnikov;
• velika razlika v številu izbrisov razvidna pri prenehanju zaradi stečaja zlasti v letih
2009 in 2010. Tako je leta 2009 zaradi stečaja prenehalo opravljati dejavnost 7
podjetnikov, leta 2010 pa 13 podjetnikov. V letu 2011 je zaradi razlogov insolventnosti
prenehalo 16 podjetnikov.
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AJPES ni izbrisal:
• ne leta 2009 ne leta 2010 in prav tako ne leta 2011 nobenega samostojnega
podjetnika iz razloga, da ta ne bi izpolnjeval pogojev za opravljanje dejavnosti;
• nobenega samostojnega podjetnika, ki ne bi opravljal dejavnosti, ki je vpisana v PRS;
• nobenega samostojnega podjetnika zaradi izgona tujca iz države.
V skupnem številu je tako bilo leta 2009 izbrisanih podjetnikov po uradni dolžnosti zaradi
razlogov, navedenih v 3. odstavku 75. člena ZGD-1, 230 podjetnikov, leta 2010 69 več kot
leta 2009, leta 2011 pa 311 podjetnikov. Ugotavljam, da je AJPES pri posameznih izbrisnih
razlogih (posamezne točke 3. odstavka 75. člena ZGD-1) vsako leto od leta 2009 pa do
leta 2011 izbrisal več podjetnikov. Edino pri izbrisnem razlogu, ki se nanaša na
nepredložitev letnega poročila za dve zaporedni poslovni leti, je leta 2010 izbrisal 40
podjetnikov več kot leta 2009, leta 2011 pa 7 podjetnikov manj kot leta 2010, a 33 več
kot leta 2009.
Razlika v številu pa je v primeru izbrisov samostojnih podjetnikov, kadar je samostojni
podjetnik dal neresnično izjavo v zvezi s prejšnjimi poslovanji. Tako je AJPES leta 2008
prejel od DURS-urada obvestilo, da sta bila med vpisanimi samostojnimi podjetniki 2
takšna, ki sta podala lažno izjavo. V letu 2009, v primerljivem obdobju, takih podjetnikov
ni bilo. Neresnična davčna izjava o neporavnanih dospelih obveznostih iz prejšnjih
poslovanj pa je poleg podlage za izbris tudi prekršek. V 5. točki prvega odstavka 688.
člena ZGD-1 je takšno dejanje tudi prekršek, ki se lahko kaznuje z globo. Zastavlja se
vprašanje ali zoper takšnega podjetnika uvesti samo postopek izbrisa po uradni dolžnosti
ali uvesti tudi postopek o prekršku in v kakšnem zaporedju.
Postopek izbrisa podjetnika po uradni dolžnosti je namenjen odpravi kršitev, ki so
usmerjene v varstvo širšega javnega interesa in ga je AJPES v skladu z zakonom dolžan
izvesti, ko izve za okoliščine in dejstva. AJPES lahko najprej kršitelja obvesti o prekršku
ter mu omogoči, da se izjavi o dejstvih in okoliščinah prekrška. Na podlagi pojasnila pa se
odloči, ali so podane olajševalne okoliščine, zaradi katerih je mogoče ravnanje podjetnika
opredeliti kot prekršek neznatnega pomena, če je bil storjen v okoliščinah, ki ga delajo
posebno lahkega in pri katerem ni nastala oziroma ne bo nastala škodljiva posledica. V
primeru, da omenjene okoliščine niso podane, se izda ustrezna odločba ob prekršku.
Glede na to, da ima omenjeni podjetnik finančne težave, ne vidim smotrnosti še v
njegovem kaznovanju skladno s 688. členom, saj znaša višina globe 600 evrov, te pa
najverjetneje ni sposoben poravnati.
Menim, da bi lahko številčnost izbrisov po uradni dolžnosti samostojnih podjetnikov
zmanjšali s pomočjo vgradnje kontrole davčne številke na portalu e-VEM in določenega
referenčnega registra – npr. registra davčnih zavezancev.
Pri podjetnikih, ki ob vpisu oz. registraciji podpišejo lažno izjavo, da nimajo neporavnanih
davčnih obveznosti iz prejšnjih poslovanj, bi moral portal e-VEM izpisati opozorilo, da je
podjetnik pri DURS zaveden kot dolžnik iz prejšnjih poslovanj.
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Podobno opozorilo bi moral izpisati tudi v takšnih primerih, ko je podjetnik enkrat že bil
izbrisan zaradi razloga, ker mu lastnik ni dovolil opravljati dejavnosti na naslovu, na
katerem je objekt, katerega lastnik je druga oseba. Prihaja namreč tudi do takšnih
primerov, da podjetnik po izbrisu po uradni dolžnosti iz razlogov, navedenih v 3. točki 3.
odstavka 75. člena, ponovno poda vlogo za registracijo na istem, nedovoljenem, naslovu.
Glede na to, da je portal povezan z različnimi registri, bi bilo mogoče omenjeno kontrolo
možno izvesti s pomočjo Registra prostorskih enot, ki ga vodi GURS.
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7 REZULTATI
7.1 PREVERITEV HIPOTEZ
V magistrskem delu so predstavljene hipoteze, navedene v nadaljevanju, ki so bile
dokazane v magistrskem delu, skoraj v celoti potrjene. To so:
H1: Odprava administrativnih ovir in vzpostavitev projekta e-VEM, s katerim je vlada
želela vzpostaviti podjetnikom prijazno okolje, je povzročila porast registracij
samostojnih podjetnikov.
H2: Zaradi spremenjene zakonodaje (3. točka 3. odstavka 75. člena ZGD-1), ki se nanaša
na izbris podjetnikov iz Poslovnega registra Slovenije iz naslova nesprejemanja
uradnih poštnih pošiljk, je število izbrisanih samostojnih podjetnikov, ki imajo stalno
prebivališče v tujini, višje od števila tistih, ki imajo prebivališče v RS.
H:3 Število postopkov izbrisov, ki jih vodi AJPES po uradni dolžnosti, se je od leta 2009 do
leta 2011 povečalo.
Vse navedene hipoteze sem preverila skozi raziskave v delovnem okolju, kjer sem
zaposlena, in sicer v AJPES, izpostava Ljubljana. Pri raziskavi sem uporabila podatke, na
podlagi katerih sem preizkusila zastavljene hipoteze.
Pri hipotezah sem se osredotočila na spremembe, ki jih je prinesla novela ZGD-1B,
natančneje 3. točka 3. odstavka 75. člena in posledično 7. odstavek 75. člena ZGD-1, ki se
nanaša na izbris samostojnega podjetnika iz PRS v primeru zlorab naslovov. Eno izmed
administrativnih ovir predstavlja tudi dokazovanje lastništva oz. najemne pogodbe, ki
dovoljujejo opravljanje dejavnosti na naslovu.
Prvo hipotezo delno potrjujem. Z raziskavo je bilo potrjeno, da se je število registracij
zaradi poenostavitev postopkov od leta 2006 do leta 2009 povečevalo. Vpisov samostojnih
podjetnikov je bilo več, kot pa podanih vlog za izbris. V letu 2006 se je vpisalo 2242
samostojnih podjetnikov, medtem ko je bilo izbrisanih 1366. Podobno velja za leto 2007,
ko je bilo vpisov še več kot leta 2006, to je 2858, izbrisov pa 1490. Tendenca odpiranja s.
p.-jev se je nadaljevala tudi v letu 2008, saj beležimo 3554 vpisov in 1794 izbrisov. V letu
2009 se je glede na pretekli leti vpisalo še več podjetnikov, to je 3706, izbrisalo pa 2282.
O povečevanju registracij podjetnikov za leti 2010 in 2011 glede na predhodna leta ne
moremo govoriti, saj se jih je glede na predhodni leti vpisalo manj. Še vedno pa je bila
razlika med vpisanimi in izbrisanimi večja. Rezultati so pokazali, da se je v letu 2010
vpisalo 3394 samostojnih podjetnikov, kar je manj kot v letih 2008 in 2009, podobno velja
za leto 2011, ko je bilo vpisanih 3413 podjetnikov. Podjetnike zadovoljuje dejstvo, da je
postopek končan v zelo kratkem času, da je storitev registracija opravljena na enem
mestu in da je brezplačna.
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Rezultati raziskave potrjujejo, da je bilo največ izbrisov podjetnikov, ki imajo stalno
prebivališče v tujini, opravljenih po uradni dolžnosti na podlagi 3. točke 3. odstavka 75.
člena ZGD-1 v vseh treh primerjanih letih. Največ podjetnikov s stalnim prebivališčem v
tujini je s področja bivše Jugoslavije. Manjše število je prebivalcev Madžarske, Bolgarije in
Italije. Večina med njimi je takšnih, ki nimajo ne začasnega ne stalnega prebivališča v
Sloveniji. V upanju na boljše življenje in pridobitev ugodnosti v državi registrirajo
samostojno dejavnost na naslovu v Sloveniji, kjer ne prebivajo in nimajo urejenih poštnih
nabiralnikov. Med njimi so tudi samostojni podjetniki, ki živijo v domovih za delavce, a so
vročevalcu zaradi neoznačenih poštnih nabiralnikov neznani. Indic za izbris podjetnika iz
PRS zaradi nesprejemanja uradnih pošiljk je v največ primerih obvestilo državnih organov
ali oseb z javnimi pooblastili. Težave nastopijo tudi zaradi dilem pri vročanju sklepa o
obstoju razloga za izbris: vročati samo na poslovni naslov ali tudi na naslove, pridobljene
v CRP, in na stalno prebivališče. Vročanje fizičnim osebam, ki opravljajo dejavnost, se
opravi na podlagi 91. člena ZUP. V primeru, ko je podjetnik izbrisan iz PRS, ni več
obravnavam kot fizična oseba, ki opravlja dejavnost, ampak samo fizična oseba. Takšnim
je možno vročiti na znani naslov, ki je naveden v CRP kot naslov za vročanje, medtem ko
je vročanje državljanom s stalnim prebivališčem v tujini v 99 % neuspešno in tako ne
morejo reagirati na izdani sklep. Na podlagi ugotovljenega se potrdi druga hipoteza.
Potrdi se tudi tretja hipoteza. Zakon o spremembah in dopolnitvah ZGD-1 je začel veljati
23. 7. 2008, zato so za primerjavo proučevani podatki od leta 2009 dalje. Podatki v Grafu
5 prikazujejo, da se je število postopkov izbrisov na podlagi 75. člena, ki jih vodi AJPES
po uradni dolžnosti, od leta 2009 pa do leta 2011 v skupnem povečevalo. V letu 2009 je
AJPES tako izbrisal 230 podjetnikov, leta 2010 299 in leta 2011 kar 311 podjetnikov. Pri
določenih razlogih za izbris so bile razlike v številu izbrisanih ali številu sprememb
minimalne, tako se je npr. leta 2011 63 podjetnikov preoblikovalo v novo ali obstoječo
kapitalsko družbo, leto poprej pa 1 manj. Podobno je bilo tudi pri razlogu izbrisa zaradi
nesprejemanja uradnih pošiljk, saj je bilo leta 2010 izbrisanih 46 podjetnikov, leta 2011 pa
le 2 več. Pri izbrisnem razlogu zaradi nepredloženega letnega poročila za dve zaporedni
poslovni leti je bilo v letu 2009 opravljenih 113 izbrisov, v letu 2010 151, v letu 2011 pa
145. Skupno višjemu številu izbrisov iz PRS lahko pripišemo tudi vsakoletni višji vpis
podjetnikov v register. »Novi« samostojni podjetniki večkrat niso seznanjeni z
obveznostmi, ki jim ga status podjetnika prinese. Ob enostavnem, hitrem in brezplačnem
postopku registracije pozabijo, da se s tem dejansko njihova podjetniška pot šele začenja
in da prinaša s sabo poleg pravic tudi veliko obveznosti. Na vprašanje »Ali je projekt eVEM uresničil pričakovanja ciljev Vlade RS, s katerimi je želela ustvariti podjetniku prijazno
podjetniško okolje?« lahko, glede na pridobljene rezultate raziskave, odgovorimo pritrdilo.
Iz lastnih izkušenj in pridobljenih informacij kot referentka e-VEM vem, da so stranke
navdušene nad omenjenim ciljem projekta. Kar zadeva sam postopek, lahko rečem, da je
Vlada uresničila svoje namene. Je pa podjetnik sedaj v bolj negotovem položaju glede
izpolnjevanja pogojev za opravljanje dejavnosti, saj se pri sami registraciji ne zahteva
nobenih dokazil in si mora podjetnik sam, naknadno pridobiti informacije in ustrezna
dovoljenja, ki jih predpisuje zakonodaja.
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Največ težav uslužbencem AJPES povzročajo postopki, ki se vodijo po uradni dolžnosti in
po vložitvi pritožbe. Takrat je potrebno poskrbeti, da se uresničita tako načelo materialne
resnice kot tudi načelo zaslišanja stranke. Takrat naj bi se praviloma izvedel posebni
ugotovitveni postopek. Izkušnje so pokazale, da imamo uslužbenci AJPES na tem področju
težave, ki so posledica pomanjkanja izkušenj in prakse.

7.2 PRISPEVEK REZULTATOV RAZISKAVE STROKI IN ZNANOSTI
Sam projekt VEM je zasnovan kot pripomoček potencialnim podjetnikom in pravnim
osebam za lažje, hitrejše in enostavnejše komuniciranje z ustanovami države, predvsem z
e-komunikacijo.
Uvajanje elektronske uprave je zapleten proces, ki zahteva tako organizacijske kot
tehnološke spremembe v javni upravi. Z informacijsko tehnologijo je bilo zagotovljeno
hitrejše in kakovostnejše zagotavljanje storitev, ki je podprto z informacijsko tehnologijo.
Uprava, ki je podprta z informacijsko tehnologijo, pa je bolj odprta, prijazna in
transparentna do državljanov.
Večina podjetnikov, ki imajo fiktivne naslove, je tujcev, iz česar lahko sklepamo, da
njihov primarni namen ni opravljanje pridobitne dejavnosti, ampak druge ugodnosti, ki jih
pridobijo z registracijo podjetja. Med takimi, ki imajo v poslovnem registru navedene
poslovne naslove brez dovoljenj, sodijo tudi slovenski državljani, a v manjšem obsegu.
Kljub poenostavitvam in zmanjševanju birokratiziranosti ne moremo mimo dejstva, da
morajo biti postopki vodeni tako, da so stranki zagotovljeni minimalni procesni standardi,
ki so predpostavljeni v ZUP-u. Vsi ti vidiki so bili v delu upoštevani interdisciplinarno prek
metod upravne znanosti. Na ta način so bile preverjene postavljene hipoteze, zato so
vsebinski rezultati pomemben izviren prispevek stroki.
Prispevek in rezultat mojega dela je analiza obstoječega stanja vodenja in odločanja o
registraciji samostojnih podjetnikov, ki so v pristojnosti AJPES, v skladu s spremenjenim
ZGD-1, ter smernice za izboljšanje stanja. Delo bo služilo kot podlaga in pripomoček pri
oblikovanju novih izboljšav na samem portalu in pri dajanju predlogov sprememb
področne zakonodaje. Kot nadgradnja bi bilo smiselno pri nadaljnjem raziskovanju na tem
področju proučiti dvojno sankcioniranje samostojnega podjetnika, saj 75. člen ZGD-1
predpisuje brisanje podjetnika, če pri svoji registraciji poda lažno davčno izjavo iz
prejšnjih poslovanj, hkrati pa je v 688. členu istega zakona predpisana sankcija 600 evrov
za prekršek, če pri prijavi za vpis navede napačne podatke. Obe sankciji pomenita za
podjetnika precej rigorozen ukrep, saj podjetniku, ki je že v dolgovih, plačilo globe
povzroča še dodatne stroške.
Prav tako menim, da bi bilo potrebno natančneje opredeliti, kaj šteti kot nevročeno
pošiljko in kaj za prekršek po 688. členu ZGD-1, saj prihaja do dilem in razhajanj v
mnenjih uslužbencev AJPES o tem, kaj je želel zakonodajalec doseči. V tem smislu je moje
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delo lahko tudi podlaga za spremembo področne zakonodaje, torej kot empirično gradivo
za pristojna ministrstva, kako postopek urediti čim bolj učinkovito.

7.3 UPORABNOST REZULTATOV RAZISKAVE
Razvoj e-uprave je postal zadnja leta tako doma kot tudi v tujini eden najpomembnejših
procesov reforme javne uprave. Sprejetje in izvajanje različnih strategij uvajanja e-uprave
imajo za svoj cilj povečati učinkovitost in uspešnost uprave ter uporabnikom in podjetjem
zagotoviti kakovostne storitve. Projekt e-VEM je eden takšnih, ki je v veliki večini dosegel
zastavljene cilje.
Rezultati prikazanih postopkov izbrisov samostojnih podjetnikov iz registra zaradi
nesprejemanja uradnih poštnih pošiljk, ki imajo v Poslovnem registru Slovenije priglašene
fiktivne sedeže poslovanja in niso prijavili sprememb sedeža dejavnosti, dejansko kažejo
na težave, ki izhajajo iz zlorabe ZGD-1. Sedanje Ministrstvo za gospodarski razvoj in
tehnologijo bi moralo za to področje podati spremembo ZGD-1, in to z ostalimi
institucijami, ki jih ta problematika zadeva; smiselno bi bilo preučiti možnosti za ustrezno
spremembo zakonodaje (ZZDT in Zakon o tujcih, UL RS, št. 1/1991, 44/1997, 87/2002,
108/2002, 93/2005, 112/2005, 79/2006, 107/2006, 44/2008, 71/2008 41/2009 in
64/2009), saj bi le-ta v spremenjeni obliki prispevala k odpravi ugotovljenih zlorab.
AJPES za dosego poslanstva in svoje vizije sodeluje z drugimi organi in izvajalci pri
pripravi programov, predpisov, računalniških rešitev. Delo nudi predloge, kako dopolniti
funkcionalnosti na portalu e-VEM, ki bi pripomogle k še večji ažurnosti (npr. povezava z
davčnim registrom v primeru neporavnanih davčnih obveznosti, povezava z registrom
prostorskih enot v primeru nedovoljenega naslova …). V delu navedeni predlogi in
izboljšave znajo koristiti projektni skupini, ki skupaj z drugimi organi pripravlja oz. daje
predloge za zakonodajo, predloge za spremembe aplikacij.
Menim, da bo tematika magistrskega dela zanimiva in razumljiva bralcu, ki teme ne
pozna. Zaradi pridobivanja novih funkcij oz. prevzemanja novih registrov opažam, da je
tako poslovna javnost (Zavod RS za zaposlovanje, Davčna uprava RS, Zavod za
pokojninsko in invalidsko zavarovanje ...), kot tudi občani, velikokrat v zmoti v zvezi s
tem, kdo je registrski organ za določen poslovni subjekt. V delu so poglavja, ki razlagajo
vlogo AJPES kot primarnega registrskega organa na eni strani in kot sekundarnega
registrskega organa na drugi. Temeljni dolgoročni cilj AJPES je na enem mestu zagotoviti
podatke o vseh poslovnih subjektih v državi. AJPES pospešeno sledi in udejanja svoje
poslanstvo postati osrednja registrska organizacija, postati primarni register za večino
poslovnih subjektov v državi, a še vedno obstajajo razmejitve pristojnosti med različnimi
registrskimi organi.
Delo bo lahko koristilo tudi bodočemu samostojnemu podjetniku, ki se odloča za
samostojno pot in ki nima ustreznega pravnega znanja oz. znanja s področja poslovnega
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sveta. Glede na izpostavljeno problematiko v zvezi s prijavljanjem poslovnih naslovov bo
delo v pomoč tudi lastnikom nepremičnin, ki se srečujejo s problemom registracije
samostojnih podjetnikov na naslovih brez njihovega dovoljenja.
V zavedanju, da živimo v informacijski družbi, v kateri je uprava eden bistvenih družbenih
sektorjev in je omenjena tematika dokaj vsakdanje narave, menim, da zna marsikoga
spodbuditi k razmišljanju.
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8 ZAKLJUČEK
Celotna Evropa se srečuje s problemom birokracije, večina evropskih držav sprejema
različne aktivnosti za odpravo administrativnih ovir in za oblikovanje podjetnikom
prijaznega administrativnega okolja. Administrativna bremena se pojavljajo tako na strani
evropske zakonodaje kot na ravni zakonodaje držav članic.
Odprava administrativnih ovir tako tudi v Evropski uniji predstavlja pomemben ukrep v
okviru zagotavljanja pogojev za učinkovito delovanje notranjega trga in orodje, ki vodi k
doseganju srednjeročnih in dolgoročnih ciljev Lizbonske strategije. Ta strategija je med
drugim usmerjena v povečevanje konkurenčnosti evropskega gospodarstva, v ustvarjanje
več in boljših delovnih mest.
Odprava administrativnih ovir predstavlja del prizadevanj za boljšo javno upravo oz.
celotnega projekta odprave administrativnih ovir, kakor tudi za odpravljanje obstoječih
administrativnih bremen.
Spremembe in dopolnitve ZGD-ja leta 2001 so pomenile veliko spremembo v zvezi s
pogoji in postopki, potrebnimi za začetek opravljanja gospodarskih dejavnosti. Uvedena je
bila precejšnja liberalizacija postopkov, saj se v večini primerov dejavnost lahko začne
opravljati že takoj po registraciji družbe oziroma samostojnega podjetnika posameznika.
Odločbe pristojnega organa o izpolnjevanju pogojev za opravljanje dejavnosti so potrebne
le še takrat, kadar so s posebnim zakonom izrecno predpisane.
V obdobju intenzivnega gospodarsko-političnega povezovanja na ravni Evropske Unije se
tudi pravno okolje, v katerem delujejo gospodarski subjekti, naglo spreminja in postaja
vedno kompleksnejše.
Med vsemi sodobnimi razpravami o gospodarskem razvoju se porajajo različni pogledi na
to, s kakšnimi ukrepi bi morala država spodbujati gospodarsko rast, povečati
zaposlovanje. Mala in srednja podjetja so hrbtenica vsakega gospodarstva,
novoustanovljena pa prinašajo gospodarstvu velik del zagona. Jedro reforme slovenske
javne uprave je odprava administrativnih ovir, poenostavitev in skrajšanje nekaterih
upravnih postopkov na področjih, ki so pomembna za konkurenčnost gospodarstva.
V okviru programa odprave administrativnih ovir je bilo realiziranih veliko poenostavitev,
ki so olajšale življenje državljanom in zmanjšale stroške poslovanja podjetij. Tako se je z
zagonom projekta VEM omogočilo, da se vsi administrativni opravki za zagon novega
podjetja uredijo na enem mestu, v eni uri, brezplačno in brez izpolnjevanja obrazcev.
Rezultati analize o merjenju zadovoljstva uporabnikov storitev e-VEM, ki jo je opravilo
Ministrstvo za javno upravo tudi v letu 2010, so pokazali, da je zadovoljstvo uporabnikov
visoko, saj je kar 94 % uporabnikov izkazalo zadovoljstvo z uporabo portala.
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Javna agencija, kakršna je AJPES, je ena izmed novih oblik paradržavnih institucij. AJPES
je hkrati organizacija z javnimi pooblastili in subjekt gospodarske dejavnosti, kar vpliva na
njen poseben položaj v okolju.
V magistrskem delu sem predstavila reformo javne uprave, odpravo administrativnih ovir
in podrobno opisala postopke dela pooblaščenih uradnih oseb za vodenje in odločanje v
postopkih registracije samostojnega podjetnika.
Čas registracije se je skrajšal iz desetih dni na največ en dan, in še to v primeru, ko se
sklep podjetniku pošlje po pošti. Vsi obrazci v postopku so poenoteni, vpeljana je enotna
prijavna dokumentacija v fazah od ustanavljanja do prenehanja poslovanja. Vpeljane so
vstopne točke za pridobitev informacij, za svetovalno podporo in oddajo vlog.
Zagotovljeno je pridobivanje podatkov med registrskimi organi po uradni dolžnosti in
uporaba vseh veljavnih kvalificiranih digitalnih potrdil, zagotovljena je varnost pri
aplikativni uporabi.
Prevelika liberalnost in odpravljanje administrativnih ovir ne prinašata le želenih pozitivnih
učinkov, saj iz opravljene analize in osebnih izkušenj ugotavljam, da prihaja do zlorab
poenostavljenih postopkov. V registru so vpisani tudi takšni podjetniki, katerih primarni cilj
ni opravljati na trgu pridobitno dejavnost, ampak druge ugodnosti, ki jih prinese
registracija podjetnika (npr. dovoljenje za začasno prebivanje, dovoljenje za stalno
prebivanje, državljanstvo …).
Z vzpostavitvijo e-VEM točk za podjetnike je bilo veliko postopkov poenostavljenih, kljub
vsemu pa je ostalo še nekaj takšnih, ki bi jih lahko ukinili, saj po nepotrebnem
obremenjujejo gospodarstvo.
Pozitivna je odprava plačljivih postopkov, hitrost izvajanja postopkov in povezanost
registrov različnih institucij; sem pa proti odpravi dokazovanja lastništva nad objekti ali
zemljišči, saj se v tem primeru »nedolžnemu« državljanu nakopljejo stroški in ukvarjanje s
postopki izbrisa. Lastnik zemljišča, ki podjetniku ni dal dovoljenja za poslovanje na svojem
naslovu, mora dokazati, da je lastnik zemljišča oz. zgradbe in da na njegovem naslovu
registriranemu podjetniku ne dovoli poslovati. Običajno zvedo za registracijo podjetnika
na njihovem naslovu šele takrat, ko začnejo k njim prihajati poštne pošiljke, upniki ali celo
rubežniki. Na eni strani se omogoči podjetniku lažji, hitrejši in cenejši postopek
registracije, na drugi strani pa lastniku nepremičnine nastanejo stroški pri dokazovanju
lastništva, s čimer je postavljen v neugoden položaj.
Nemalo težav povzročajo prijavljeni fiktivni naslovi samostojnih podjetnikov tudi davčni
službi pri izterjavi dolgov. Ker na naslovih, vpisanih v PRS, ne najdejo podjetnikov,
izterjava ni mogoča in to v končni fazi slabi proračun in povzroča proračunsko luknjo.
Odprava administrativnih ovir je tako program, ki ga gre pozdraviti, vendar naj bo
načrtovan in izvajan celostno, ne za vsako ceno.
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