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NASLOV 

Učinkovitost portala e-VEM na območju ustanove Območna obrtno-

podjetniška zbornica Nova Gorica 

IZVLEČEK 

Motivacija za pripravo diplomskega dela je nastala pri opravljanju praktičnega 

usposabljanja na Območni obrtno-podjetniški zbornici Nova Gorica, ki je ena izmed 

vstopnih točk VEM (Vse na enem mestu) na Goriškem. Ta se poleg ostalega dela 

ukvarja še z elektronskimi storitvami registracije s pomočjo portala e-VEM. Namen 

diplomskega dela je bil predstaviti projekt VEM in portal e-VEM ter ugotoviti 

uporabo storitev med samostojnimi podjetniki na območju Nove Gorice. Diplomsko 

delo je bilo pripravljeno s pomočjo obstoječe literature in z anketno raziskavo. 

V prvem delu naloge smo predstavili Območno obrtno-podjetniško zbornico Nova 

Gorica, njeno delovanje, organe in vodstvo zbornice, združenje po sekcijah ter njene 

temeljne naloge. Sledila je opredelitev projekta VEM, predstavitev njegovih 

tehnoloških in organizacijskih vidikov, učinkov, dejavnikov, ciljev, vstopnih točk 

VEM, njunih storitev ter nalog svetovalcev. V tretjem delu naloge smo predstavili 

portal e-VEM, prednosti uporabe, zahtevano opremo, digitalno potrdilo ter zaključili 

s storitvami samostojnega podjetnika in gospodarske družbe. Naslednji del smo 

namenili samostojnemu podjetniku, opisali smo njegove značilnosti ter postopke na 

portalu. V zaključnem delu smo analizirali anketno raziskavo, pri kateri smo 

ugotavljali poznavanje vstopnih točk in uporabo portala. Ugotovili smo, da večina 

anketiranih podjetnikov pozna omenjen portal, vendar ga zaradi neznanja malo 

uporabljajo. Problem bi lahko rešili s pomočjo dodatnega izobraževanja podjetnikov 

za uporabo portala. 

KLJUČNE BESEDE 

Območna obrtno-podjetniška zbornica Nova Gorica, projekt VEM, vstopne točke 

VEM, storitve vstopnih točk, portal e-VEM, storitve portala, raziskava 
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TITLE 

Effectiveness of the e-VEM portal in the area of regional chamber of 

craft and small business of Nova Gorica 

ABSTRACT 

The motivation for this diploma work originated during the course of practical 

training at the regional chamber of craft and small business of Nova Gorica, which 

presents one of the entry points of VEM (One stop shop) in the Gorica region. This 

institution, in addition to its basic work, also takes care of electronic services of 

registration with the help of e-VEM portal. This diploma work is intended to 

introduce the VEM project and the e-VEM portal, and to establish the extent of use 

of these services among the sole entrepreneurs in the Nova Gorica region. This 

diploma work was prepared with the help of the existing literature and the survey 

research. 

The first part of the diploma work presents the regional chamber of craft and small 

business of Nova Gorica, its operation, authorities and the management of the 

chamber, sections of the organisation and its basic functions. The first part is 

followed by the definition of the VEM project, presentation of its technological and 

organisational aspects, results, factors, goals, VEM entry points, their basic services 

and duties of advisors. The third part presents the e-VEM portal, advantages of its 

use, required equipment, digital certificate, and concludes the diploma work with 

services of the sole entrepreneur and the company. The following deals with the sole 

entrepreneur, where his characteristics and procedures to be performed on the portal 

are described. The last part analyses the survey research where the knowledge of 

entry points and use of the portal was assessed. It has been discovered that most of 

the surveyed entrepreneurs are familiar with the mentioned portal, but do not use it 

regularly due to lack of knowledge. This problem could be solved with the help of 

additional education of entrepreneurs on the use of the portal. 

KEYWORDS 

Regional Craft and Business of Nova Gorica, VEM project, VEM entry points, entry 

point services, e-VEM portal, portal services, survey 
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1 UVOD 

V času gospodarske in finančne krize se število brezposelnih iz dneva v dan veča in 

vedno več velikih slovenskih podjetij je prisiljeno odpuščati delavce oziroma 

zmanjševati obseg dela. Poleg tega pa vse več mladih ljudi s končano izobrazbo ne 

dobi redne zaposlitve, zato iščejo svojo priložnost na samostojni poti. Zato je 

slovensko gospodarstvo še toliko bolj odvisno od majhnih gospodarskih družb in 

samostojnih podjetnikov. Brez teh bi bilo brezposelnosti še veliko več. 

Pred leti si je Ministrstvo za gospodarstvo Republike Slovenije zamislilo projekt, s 

katerim bi podjetnikom olajšali registracijo podjetja. Tako so uvedli projekt VEM 

(Vse na enem mestu), elektronske storitve za potrebe registracije. Z njim so 

vzpostavili ljudem prijazno okolje, saj so omogočili odpravljanje administrativnih 

ovir za državljane in podjetja, kar pripomore k večji konkurenčnosti slovenskega 

gospodarstva. Eden izmed razlogov nizke konkurenčnosti slovenskega gospodarstva 

je bil tudi dolgotrajni postopek registracije, ki pa jih slovenska vlada, s projekti kot je 

e-VEM, odpravlja. Osnovni namen projekta VEM je brezplačno zagotoviti ustrezno 

podporo pri registraciji in vseh statusnih spremembah bodočemu in delujočemu 

samostojnemu podjetniku posamezniku (s.p.) oziroma bodoči in delujoči gospodarski 

družbi. S tem projektom so omogočili, da lahko bodoči samostojni podjetnik ali 

ustanovitelj gospodarske družbe: 

· izpolnjeno vlogo za registracijo osebno predloži vstopni točki oziroma podatke 

ustno posreduje referentu na vstopni točki VEM, 

· izpolnjeno in podpisano vlogo lahko pošlje vstopni točki po pošti, 

· vlogo samostojno izpolni in odda preko spletnega portala. 

Namen diplomskega dela je predstaviti in ugotoviti uporabo storitev VEM in portala 

e-VEM. Sam projekt VEM predstavlja registracijo podjetja in ostalih postopkov, ki 

se jih opravi na enem mestu. Portal e-VEM je del projekta VEM, na katerem lahko 

podjetniki samostojno registrirajo in opravijo ostale postopke na daljavo oziroma od 

doma. V diplomskem delu smo predstavili sam projekt VEM s poudarkom na portalu 

e-VEM, kjer smo opisali potek portala, njegove prednosti in slabosti. Osredotočili 

smo se na samostojne podjetnike in predstavili postopke za njihovo uporabo portala. 

Pripravili smo raziskavo s pomočjo ankete, s katero smo ugotavljali poznavanje in 
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uporabnost portala med podjetniki. Z analizo ankete smo predstavili svoje 

ugotovitve. 

Glavni cilj diplomskega dela je bil ugotoviti ali so samostojni podjetniki na območju 

Območne obrtno-podjetniške zbornice Nova Gorica poznali in uporabljali vstopne 

točke VEM, kako so bili z njihovimi storitvami zadovoljni oziroma kaj jih je pri njih 

motilo. Želeli smo ugotoviti tudi, ali so poznali portal e-VEM in njegove postopke, 

koliko so ga uporabljali ali pa kateri so bili razlogi za neuporabo. 

Pri pripravi diplomskega dela smo si pomagali predvsem s pomočjo že obstoječe 

literature na področju projekta VEM, internega gradiva AJPES in z uporabo 

internetnih strani. Poleg vse izbrane literature smo s pomočjo ankete pripravili 

raziskavo, v kateri smo ugotavljali poznavanje vstopnih točk VEM in portala e-VEM 

med samostojnimi podjetniki na območju Območne obrtno-podjetniške zbornice 

Nova Gorica. 
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2 O ZBORNICI 

Območna obrtno-podjetniška zbornica Nova Gorica (v nadaljevanju OOZ Nova 

Gorica) je oseba javnega prava ter samostojna, strokovna, nestrankarska in poslovna 

organizacija. Deluje v občinah Brda, Kanal ob Soči, Miren–Kostanjevica, Renče–

Vogrsko, Šempeter–Vrtojba in v Mestni občini Nova Gorica. Vpisana je v register 

območnih obrtnih zbornic pri Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije (OZS). 

Na podlagi Obrtnega zakona so v OOZ Nova Gorica združene pravne in fizične 

osebe, ki v Republiki Sloveniji (RS) opravljajo obrtno dejavnost, obrti podobno 

dejavnost ali domačo oziroma umetnostno obrt, obrtne zadruge in oblike njihovega 

združevanja ter imajo na območju delovanja zbornice sedež obrata oziroma firme. 

Zbornica (slika 1) je organizacija, ki je odprta navzven, zato se v njej lahko 

združujejo tudi tisti, ki s svojo dejavnostjo pospešujejo delo in poslovanje obrti 

(OOZ Nova Gorica, 2009). 

Letos zbornica združuje približno 2000 članov oziroma obrtnikov, kar jo uvršča na 

tretje mesto med 62 območnimi obrtno-podjetniškimi zbornicami v celotni Sloveniji. 

 

Slika 1: Zgradba Območne obrtno-podjetniške zbornice Nova Gorica 

(vir: OOZ Nova Gorica) 
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2.1 Organi zbornice 

Zbornico vodijo in upravljajo člani preko predstavnikov v zborničnih organih, katere 

določa statut zbornice. Statut je temeljni akt, ki ureja delovanje in temeljne usmeritve 

zbornice, tekoče delovanje pa je opredeljeno z letnim programom dela. Organi, 

določeni s statutom so: skupščina, upravni odbor, nadzorni odbor, organizacijsko-

kadrovska komisija, predsednik ter podpredsednik zbornice. Organi so izvoljeni za 

mandatno obdobje štirih let. Vsi izvoljeni ali imenovani predstavniki članov 

opravljajo funkcije prostovoljno oziroma neprofesionalno (Območna, 2009). 

Skupščina je najvišji organ upravljanja zbornice in šteje 29 poslancev. Je edini 

zbornični organ, ki je neposredno izvoljen, vodi jo predsednik skupščine, ki ga 

skupščina izvoli med svojimi poslanci. Volilno pravico imajo vsi člani zbornice. 

Volitve so tajne.  

Upravni odbor je organ upravljanja in izvršilni organ skupščine. Izvoli ga skupščina. 

Sestavlja ga štirinajst članov zbornice. Petnajsti član je po funkciji sekretar ali 

sekretarka zbornice. Sestavo odbora predlaga predsednik zbornice, ki je mandatar za 

sestavo le-tega in istočasno tudi predsednik upravnega odbora. Pri sestavi mora 

upoštevati statutarna določila o zastopanosti po dejavnostih in statusih članov 

zbornice.  

Nadzorni odbor izvolijo poslanci skupščine in je sestavljen iz štirih članov in 

predsednika odbora. Edina omejitev za podvajanje funkcij je ravno pri tem organu. 

Statut namreč določa, da člani nadzornega odbora niso poslanci v skupščini in ne 

člani upravnega odbora zbornice. Temeljna naloga nadzornega odbora je nadzor nad 

izvajanjem statuta, drugih splošnih aktov, uresničevanje pravic in obvez članov 

zbornice ter nadzor nad uporabo sredstev zbornice.  

Organizacijsko-kadrovsko komisijo izvoli skupščina zbornice. Sestavljajo jo 

predsednik in štirje člani, ki so lahko člani drugih organov ali poslanci skupščine. 

Tudi tu je izjema članstvo v nadzornem odboru. Komisija opravlja naloge na 

področju volitev v organe in telesa zbornice. Med drugim sklepa pogodbe o delu in 

opravlja naloge prvostopnega pritožbenega organa, s področja delovnih razmerij in 

kolektivne pogodbe za delavce strokovne službe. 
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2.2 Vodstvo OOZ Nova Gorica 

Predsednik zbornice zastopa in predstavlja OOZ Nova Gorica, vodi njeno delo ter 

izvršuje sklepe skupščine zbornice. Izvoli ga skupščina za dobo štirih let in je po 

izteku mandata lahko ponovno izvoljen. Predsednik zbornice je po svoji funkciji 

predsednik upravnega odbora zbornice, zato je istočasno tudi mandatar za njegovo 

sestavo. Razen članstva v nadzornem odboru, je predsednik zbornice lahko tudi član 

drugih organov. Predsednik zbornice v mandatu od leta 2006 do 2010 je Aljoša 

Fiegl. 

Zbornica ima po statutu po dva podpredsednika, ki ju na predlog predsednika 

zbornice izvoli skupščina. Funkcija podpredsednika je predvsem pomoč predsedniku 

zbornice pri izvajanju nalog in zadolžitvah ter nadomeščanje predsednika v njegovi 

odsotnosti ali po posebnem pooblastilu. V mandatu 2006–2010 ima zbornica 

podpredsednico Darinko Marinič in podpredsednika Zorana Simčiča. Skupščino, 

najvišji organ zbornice, vodi predsednica skupščine Petra Mrhar, ki so jo izvolili 

poslanci skupščine. Organa Skupščine sta Nadzorni odbor in Organizacijsko-

kadrovska komisija. Strokovna, administrativno-tehnična in druga opravila na 

zbornici opravlja strokovna služba obrtno-podjetniške zbornice, ki jo vodi sekretarka 

zbornice mag. Boža Loverčič Špacapan (Območna, 2009). 

2.3 Združenje po stroki – sekcije 

Strokovno delovanje članov zbornice je tako raznoliko, da se slej ko prej pojavi 

potreba po združevanju na strokovni ravni. V sekcije se združujejo vsi člani 

zbornice, ki praviloma opravljajo istovrstno ali sorodno dejavnost, z namenom 

izvajanja nalog njihovega strokovnega področja. O ustanavljanju in ukinjanju sekcij 

odloča upravni odbor zbornice na podlagi predloga članov (za ustanovitev) ali 

sekcije (za ukinitev). Sekcijo vodijo na zboru članov izvoljeni izvršilni odbori v 

sestavi od sedem do devet članov, od katerih je eden izvoljen za predsednika. 

Izvršilni odbor imenuje od enega do dva namestnika predsednika sekcije. Zbor 

članov posamezne sekcije se sklicuje po potrebi (Območna, 2009). 

 



6 

 

V okviru OOZ Nova Gorica je ustanovljenih dvanajst sekcij: 

· sekcija avtoservisno-remontnih dejavnosti, 

· sekcija cvetličarjev, 

· sekcija frizerjev, 

· sekcija gostincev, 

· sekcija gradbincev, 

· sekcija grafično papirnih dejavnosti, 

· sekcija kovinarjev, 

· sekcija kozmetikov, 

· sekcija lesne stroke, 

· sekcija plastičarjev, 

· sekcija za promet, 

· sekcija tekstilcev, pletilj in usnjarjev. 

2.4 Temeljne naloge zbornice 

· Izdaja obrtna dovoljenja in vodi Obrtni register (OR). 

· Sodeluje z OZS in ostalimi 62 območnimi zbornicami v okviru celega 

zborničnega sistema. 

· Aktivno sodeluje z združenji gospodarstva v občini in regiji, regijsko razvojno 

agencijo, tehnološkim parkom, z lokalnimi skupnostmi ter s sorodnimi tujimi 

institucijami, zlasti iz zamejstva. 

· Zastopa interese članov – delodajalcev. 

· Skrbi za promocijo članov zbornice doma in v tujini. 

· Organizira izobraževanja za potrebe članov po posameznih dejavnostih v 

sodelovanju z domačimi in tujimi strokovnjaki. 

· Nudi strokovno pomoč in svetovanje pri odpiranju obrti. 

· Opravlja storitve VEM za podjetja in samostojne podjetnike. 

· Tekoče obvešča člane o novostih in spremembah zakonodaje, ki ureja obrt in 

podjetništvo. 

· Tekoče obvešča člane o aktualnih razpisih.  

· Mesečno izdaja zbornično glasilo Podjetniške novice, ureja spletno stran. 
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· Članom nudi računovodske storitve in jih obvešča o možnih načinih financiranja. 

· Vodi delavnice za samozaposlitev. 

· Nudi vavčersko svetovanje. 

· Organizira družabna srečanja članov. 

· Opravlja druge naloge v interesu članov, ki so opredeljene v statutu zbornice in 

letnih programih dela (OOZ Nova Gorica, 2009). 
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3 PROJEKT VEM – VSE NA ENEM MESTU 

Pred nastankom projekta VEM je bil v Sloveniji sistem registracij in vodenja 

podatkov o poslovnih subjektih precej zapleten in dolgotrajen, saj se je vse vrste 

poslovnih subjektov registriralo na različne registre in ostale institucije. Zaradi 

dolgotrajnih in zahtevnih postopkov z ustanovitvijo podjetja, s pridobivanjem 

potrebnih dovoljenj ter s sodelovanjem podjetij z državnimi institucijami, je postalo 

vedno težje breme za podjetja. Administrativne ovire predstavljajo veliko breme za 

mala in srednja podjetja, ker ta, v primerjavi z velikimi podjetji, ne razpolagajo s 

človeškimi in finančnimi potenciali. Administrativno breme v povprečju bolj 

prizadene mala kot pa velika in uveljavljena podjetja. Istočasno pa so mala podjetja 

zelo pomembna v družbi, saj naj bi ta zagotavljala največ možnosti za zaposlitev in s 

tem zmanjševala brezposelnost. 

V okviru programa Vlade RS za odpravo administrativnih ovir je Ministrstvo RS za 

gospodarstvo že v letu 2001 začelo pripravljati projekt VEM. Izpeljavo in izvedbo 

projekta je dodelila Pospeševalnemu centru za malo gospodarstvo (PCMG), pri 

katerem je bila oblikovana posebna projektna skupina, ki naj bi poenostavila in 

pospešila postopke ustanavljanja novih malih podjetij in poslovanja le-teh. 

Nosilec in nadzornik projekta VEM je v imenu Ministrstva RS za gospodarstvo 

Javna agencija RS za podjetništvo in tuje investicije (JAPTI), izvajalci tega projekta 

pa so Agencija RS za javnopravne evidence in storitve (AJPES), Center Vlade RS za 

informatiko (CVI), Ministrstvo RS za finance, Ministrstvo RS za informacijsko 

družbo, Ministrstvo RS za notranje zadeve, Ministrstvo RS za pravosodje in 

Statistični urad RS (SURS). Projekt VEM sofinancira Evropska unija (EU) v okviru 

Nacionalnega programa Phare 2003, Ekonomska in socialna kohezija. 

3.1 Vsebina projekta VEM 

Vsebina projekta je bila izdelana na idejni zasnovi sistema »Vse na enem mestu«. 

Sistem je bil sestavljen tako, da se vloge in pristojnosti vseh udeleženih organov v 

sistemu ne spremenijo. Med institucijami informacijskega sistema se je vzpostavila 

izmenjava informacij v elektronski obliki. Z izvedbo tega sistema je podjetnikom 
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omogočeno lažje sporazumevanje z institucijami države s pomočjo lokalnih vstopnih 

točk na enem mestu za vse postopke, ki se nanašajo na ustanavljanje in poslovanje 

podjetja.  

Vzpostavljeni sistem sestavljajo trije elementi in sicer: 

· Centralna komunikacijska točka VEM, preko katere potekajo izmenjave 

informacij v elektronski obliki med podjetnikom in podjetjem na eni strani in 

organom države na drugi strani. Vsi podatki se zajemajo samo enkrat in se nato 

posredujejo vsem ostalim organom, ki te podatke potrebujejo pri postopkih 

reševanja vlog ali pa za svojo nadaljnjo statistiko. 

· Centralna info točka VEM, ki deluje na spletu in preko katere je na enem mestu 

vzpostavljena povezava do vseh pomembnih podatkov za podjetništvo. Tukaj 

najdemo navodila o postopkih, pogoje za opravljanje dejavnosti, stroške 

postopkov, tržne informacije in možnosti naročanja svetovanj za rešitve 

poslovnih ali administrativnih ovir pri ustanavljanju in poslovanju podjetja. 

· Enotna vstopna točka VEM je organizirana in povezana v sistem VEM na 

lokalnem nivoju. Na tej točki je zagotovljena svetovalna podpora za bodoče in 

obstoječe podjetnike ter družbe v fazah ustanavljanja, poslovanja, razvoja in 

prenehanja podjetja. Cilj tega je, da podjetniki vse zadeve o ustanovitvi družbe 

ali oddajo poročil po zahtevku institucij, uredijo z enkratno oddajo podatkov na 

enem mestu (AJPES, 2003). 

3.2 Tehnološki vidik projekta 

Projekt e-VEM je prvi projekt, ki je horizontalno povezal tako veliko število 

sistemov javne uprave. V projektu je sodelovalo štirinajst ustanov, povezali so štiri 

večje registre ter dvajset strežnikov. V sistem vpletene baze so Register prostorskih 

enot (RPE) v skrbništvu Geodetske uprave RS, Centralni register prebivalstva (CRP), 

katerega skrbnik je Ministrstvo RS za notranje zadeve ter KLASJE šifrant dejavnosti 

SURS.  

V postopkih registracije dejavnosti samostojnega podjetnika se povezave na registre 

v korakih, skozi katere mora uporabnik, da opravi registracijo, vidijo kot polja, ki se 
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samodejno izpolnjujejo. Pri podatkih podjetnika se podatki o podjetniku samodejno 

napolnijo iz CRP. Pri vnosu naslova se podatki, na primer o občini, naselju in 

podobnih podatkih, črpajo iz RPE, pri izbiri dejavnosti pa uporabnik lahko išče po 

šifrantu dejavnosti po ključnih besedah ali po šifri dejavnosti in ni potrebno ročno 

vnašati dejavnosti v aplikacijo. Poslovni register Slovenije (PRS) pa je ključni 

register, kamor se pošljejo vsi vneseni podatki za registracijo dejavnosti preko 

aplikacije e-VEM. Na podlagi podatkov o uporabniku v PRS se uporabniku ponudi 

nabor storitev, ki jih lahko glede na svoj status v registru opravi preko e-VEM. Za 

delovanje sistema mora delovati vsaka komponenta in izpad ene pomeni izpad 

celotnega sistema, zato je potreben pregled nad vsemi elementi sistema. 

Elektronska izmenjava podatkov poteka z uporabo standarda XML. Centralni 

informacijski sistem za sprejem vlog, vročanje in obveščanje pa omogoča vsem 

tistim uporabnikom, ki imajo odprt varni poštni predal, da prejmejo sklep o vpisu v 

PRS v elektronski obliki. Prav tako vse obveščanje uporabnikov poteka po 

elektronski poti. Preko te elektronske poti jim je s pomočjo AJPES omogočeno 

samodejno prejemanje statusa potrditve prejema vlog, samodejno prejemanje 

sklepov, samodejno spreminjanje statusov glede na sprejemanje in pošiljanje vlog 

organov. Hkrati pa jim je omogočeno tudi obveščanje uporabnikov in referentov o 

spremembah statusov vlog po elektronski pošti. (Batagelj, 2006a). 

3.3 Organizacijski vidik projekta 

Sistem ni kompleksen le s tehnološkega vidika, temveč tudi z organizacijskega, saj je 

bilo v projekt vstopnih točk vključenih preko 200 aktivnih fizičnih vstopnih točk 

VEM, od koder lahko državljan opravlja storitve. Na fizičnih vstopnih točkah 

postopke za državljana opravi referent, ki mora biti ustrezno usposobljen za 

informiranje stranke. V projektu je sodelovalo veliko število institucij, zato so enotni 

dogovori o celotnem delovanju sistema, pošiljanju podatkov, sprejemanju podatkov, 

poteku postopkov in tako dalje, zahtevali vztrajnost pri vodenju projekta (Batagelj, 

2006a). 
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3.4 Učinki projekta 

Projekt je prinesel več pozitivnih učinkov za državljane in javno upravo (Batagelj, 

2006a). 

· Izmenjava podatkov, direktni dostop do podatkov 

Projekt je s povezavo sistemov več organov javne uprave omogočil direktne dostope 

do podatkov brez posrednikov ter avtomatiziral poslovanje. Zaradi samodejnega 

izpolnjevanja podatkov iz baz, je dosežena večja točnost vnesenih podatkov. Polja v 

sistemu so omejena, tako da preprečujejo vnose napačnih oblik podatkov. Tako v 

polje za vnos telefona uporabnik ne more vnesti nobenega drugega znaka kot 

številke. Vsi vneseni podatki v sistem se med institucijami, vključenimi v projekt, 

izmenjujejo elektronsko, zato se je papirnato poslovanje ukinilo. 

· Enostavnost postopkov 

Projekt ni povzročil le avtomatizacije poslovanja, temveč tudi prenovo postopkov, ki 

so vključeni v projekt. S prenovo postopkov smo odpravili nekatere administrativne 

ovire in združili več obrazcev v enega. Pri izpolnjevanju obrazcev pa uporabniku ni 

potrebno skrbeti, na kateri pristojni organ mora obrazce odnesti, saj se le-ti 

avtomatsko pošljejo pristojnemu organu. Uporabniki lahko statuse oddanih vlog 

spremljajo preko spleta in v vsakem trenutku vedo, kaj se z vlogo dogaja. Enako 

imajo vpogled v statuse vlog referenti na vstopnih točkah VEM. Če referent konča 

postopek na določenem mestu, ga lahko državljan, če želi, preko spleta nadaljuje 

sam. Sistem uporabnika jasno vodi skozi postopek in ga opozarja ob vnosu 

nepravilnih podatkov. Zaradi uvedbe povezave na registre so vloge popolne, s čimer 

so postopki hitrejši. Z uvedbo portala se je čas ustanavljanja samostojnega podjetnika 

posameznika skrajšal iz osmih dni na en dan. 

· Prihranki 

Z racionalizacijo postopkov, ki vodi do skrajšanja postopka prijave vseh potrebnih 

podatkov za delovanje dejavnosti samostojnega podjetnika posameznika, odpravo 

plačljivih obrazcev ter z ukinitvijo plačila upravne takse za vpis, izbris, spremembe 

ter uvedbo upravne overitve, so ocenili prihranek državljanov na 750.000,00 EUR 
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letno. V oceni prihranka je upoštevan tudi prihranek časa za en dan, ki ga je 

državljan porabil pred nastankom projekta, ko je moral obiskati vsako ustanovo 

posebej, sedaj pa lahko prijavo vseh podatkov opravi na enem mestu.  

· Geografska in časovno neomejena storitev 

Portal e-VEM zagotavlja prijazne, enostavne, dostopne in varne storitve, ki so na 

voljo preko interneta kadarkoli in kjerkoli. Državljan lahko z uporabo kvalificiranega 

digitalnega potrdila ustanovi podjetje in opravi vse ostale postopke kjerkoli se 

nahaja, 24 ur na dan, sedem dni v tednu skozi celo leto. Hkrati lahko prejme 

elektronsko odločitev organa, s čimer je odpravljena kakršnakoli potreba po fizičnem 

kontaktu z institucijami javne uprave. Z vključitvijo digitalnih potrdil vseh 

kvalificiranih overiteljev v RS, je omogočena uporaba najširšemu možnemu krogu 

potencialnih podjetnikov.  

· Naraščajoč trend registracij 

Zaznali so naraščajoč trend novih registracij samostojnih podjetnikov in tudi manj 

izbrisov samostojnih podjetnikov posameznikov kot v preteklih letih. Povprečno 

mesečno število vpisov od 1. 7. 2005, ko je bil ustanovljen projekt VEM, je za 21 % 

višje od povprečnega števila novo delujočih samostojnih podjetnikov v letu pred 

uvedbo sistema. 

3.5 Ključni dejavniki projekta 

Projekt, ki predstavlja rešitve za gospodarske subjekte, organe javne uprave ali za 

državljane, je bil široko vsebinsko in tehnično zastavljen. Težave, ki so se pojavile 

pri vseh projektih in pogoji, ki so morali biti izpolnjeni, so bili predvsem težka 

integracija sistemov, sodelovanje organov, usposabljanje referentov, potreba po 

promociji in podpora na najvišjem nivoju (Batagelj, 2006b). 

· Integracija sistemov in povezovanje organov  

Projekt povezuje vse nivoje javne uprave in izredno veliko število organov javne 

uprave. Zaradi specifičnosti vsakega od organov, je bila integracija težko izvedljiva, 

tako na organizacijskem kot tehnološkem nivoju.  
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· Sodelovanje organov 

Komunikacija med organi oziroma zaposlenimi se je v fazi razvoja projekta izkazala 

za največjo oviro pri delu na projektu. Horizontalno povezovanje organov in 

uslužbencev je v javni upravi še dokaj nov pojav, za katerega je potrebna velika 

motiviranost. Projekt e-VEM je prenovil postopke, zato uporabniku portala niso več 

razumljive pristojnosti organov. To pomeni korak naprej v vzpostavitvi uporabnikom 

prijaznih rešitev, na strani organov odpor za delo, ki je novo in pomeni razmejitev 

pristojnosti organa. Prav tako se projekt ni mogel premakniti iz mrtve točke, dokler 

vodstvo ni zahtevalo prevzema osebne odgovornosti za neuspeh projekta, do 

katerega bi prišlo zaradi nekooperativnosti organov. Zaradi nesodelovanja organov, 

še nekaj tednov pred produkcijo, niso bili znani vsi postopki, ki jih e-VEM pokriva. 

· Referenti  

Referenti na vstopnih točkah VEM, ki nudijo pomoč državljanov za postopke 

registracije in prijav različnih podatkov, so bili usposobljeni za delo e-VEM 

referenta. Referenti VEM opravljajo zajem podatkov državljana, ki jih vnesejo v 

sistem in jih le-ta posreduje avtomatsko pristojnim institucijam na področjih vpisa v 

PRS, vpisa v davčni register (DR), prijave v obvezno zdravstveno zavarovanje, ne 

glede na organ, na kateri je zaposlen. Za delo so morali nekateri referenti pridobiti 

veliko novega znanja, saj le-ti v praksi ne zajemajo zgolj podatkov, temveč tudi 

informirajo državljane, ki obiščejo njihovo vstopno točko. Naloga projekta je tako 

postala tudi izobraževanje referentov, ki so ključ do zadovoljstva državljanov.  

· Promocija 

Promocija ni ovira projekta, je pa priložnost za seznanitev javnosti z možnostmi, ki 

jih ponuja uprava, a je ne moremo izkoristiti. Za promocijo ni bilo namenjenih 

finančnih sredstev, zato so za projekt e-VEM in ostale projekte promovirali zgolj na 

konferencah ali preko intervjujev v medijih. Če bi zagotovili sredstva za promocijo, 

bi vzpodbudili državljane za uporabo storitev in tudi organe, da bi se bolj aktivno 

vključevali v projekt in zaznali pozitivne učinke, ki ga ta prinaša. Edini promocijski 

material je brošura, ki je dostopna na vstopnih točkah VEM, v kateri so opisani 

postopki, ki jih državljan lahko opravi na vstopni točki VEM. 
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· Podpora na najvišjem nivoju 

Projekt e-VEM ne bi mogel zaživeti v planiranih rokih brez podpore projekta na 

vladnem nivoju, zato je bila ta podpora ključnega pomena za uspeh projekta. 

3.6 Cilji projekta VEM 

Cilj projekta VEM je skrajšati čas za registracijo podjetja, zagotoviti enostavne 

pogoje za ustanovitev novega podjetja ter zmanjšanje administrativnih ovir pri 

urejanju upravnih zadev v poslovanju in komuniciranju podjetja z ostalimi 

ustanovami države. S pomočjo promocije, z vzpostavitvijo vstopnih točk VEM in s 

širšim obveščanjem javnosti si nosilci projekta prizadevajo dosegati čim boljše cilje 

projekta. 

Glavni cilji projekta VEM so:  

· vzpostavitev elektronske registracije poslovnih subjektov na daljavo in na vseh 

vstopnih točkah VEM; 

· zagotovitev kontrole vnesenih podatkov prek primarnih referenčnih virov in s 

tem bistveno skrajšanje časa za pridobitev popolnih vlog za registracijo; 

· hitrejši in poenostavljeni postopki registracije za predlagatelje in državne organe 

oziroma institucije, ki izvajajo posamezne faze registracijskega procesa; 

· skrajšana čakalna doba od predložitve vloge do registracije gospodarskih družb; 

· zagotovitev popolnosti in pravilnosti vloženih predlogov za vpis z vzpostavitvijo 

računalniških kontrol podatkov prek primarnih referenčnih virov in s tem 

razbremenitev predlagateljev, ki jim ne bo več potrebno svojih predlogov večkrat 

dopolnjevati, prav tako pa jim ne bo potrebno v postopku registracije predložiti 

podatke, ki se že vodijo v obstoječih registrih in uradnih evidencah; 

· zagotovitev tehničnih pogojev za delo referentom VEM in referentom registrskih 

organov; 

· zamenjava papirnih dokumentov z elektronskimi, arhiviranje in distribucija 

podatkov in dokumentov v elektronski obliki; 

· zagotovitev pogojev za elektronsko pridobivanje soglasij, dovoljenj, licenc, 

prijavo delavcev na Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS), na 
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Zavod za zaposlovanje ter na Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje in 

izvedbo ostalih administrativnih aktivnosti v življenju družbe (AJPES, 2007). 

Konkretni cilji projekta VEM so bodočim in obstoječim podjetnikom na enem mestu 

zagotoviti vse informacije, ki jih potrebujejo za registracijo in delovanje podjetja ter 

izvedbo vseh postopkov in pridobitev potrebnih potrdil za delovanje. Vse omenjene 

informacije in izvedbe postopkov so na voljo na vseh vstopnih točkah VEM, ki so v 

sklopu projekta organizirane v vseh večjih središčih po Sloveniji (Projekt, 2010). 

3.7 Vstopne točke VEM 

Poslovni subjekt lahko postane vstopna točka VEM, ko pridobi dovoljenje 

Ministrstva za javno upravo (MJU). Položaj točke VEM lahko po Zakonu o sodnem 

registru (SR) pridobi: 

1. upravna enota, 

2. davčni urad, 

3. izpostava AJPES, 

4. organizacijska enota gospodarske, obrtne ali druge zbornice, 

5. oseba javnega ali zasebnega prava, ki je določena za izvajalca nalog za 

oblikovanje in razvoj podjetniškega okolja v skladu z zakonom, ki ureja 

podporno okolje za podjetništvo (lokalni podjetniški centri, notarji). 

Za osebe s 5. točke velja, da jih izbere JAPTI na javnem razpisu, ki za te subjekte 

tudi vloži vlogo za pridobitev položaja točke VEM pri MJU. Kolikor oseba javnega 

oziroma zasebnega prava ni izbrana na javnem razpisu in hkrati ni subjekt iz 1. do 4. 

točke, ne more pridobiti položaja točke VEM. Točka VEM mora za pridobitev 

položaja izpolnjevati pogoje, predpisane s Pravilnikom o točkah VEM. Točke VEM 

po Zakonu o SR opravljajo storitve VEM brezplačno (Kateri, 2010). 

V skladu s Pravilnikom o načinu in postopku vpisa ter vodenja podatkov v PRS so 

vstopne točke poleg AJPES, ki je registrski organ, še vse Upravne enote (UE) in 

krajevni uradi, JAPTI in drugi izvajalci nalog in programov podjetniškega in 

inovativnega okolja (lokalni podjetniški centri), Gospodarska zbornica Slovenije 

(GZS) in območne gospodarske zbornice, vsi davčni uradi Davčne uprave Republike 
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Slovenije (DURS) ter OZS in območne obrtno-podjetniške zbornice. V celotni 

Sloveniji, kot je prikazano na sliki 2, je trenutno 160 vstopnih točk VEM – AJPES 

12, UE 36, OZS 61, GZS 4, DURS 11 in JAPTI 36 (Seznam, 2010). 

 

Slika 2: Vstopne točke VEM po Sloveniji 

(vir: OOZ Nova Gorica) 

Glavne dejavnosti vstopnih točk VEM so izvedba registracijskih postopkov za 

ustanovitev in delovanje podjetja. Na vstopnih točkah VEM nudijo konkretno, 

uporabno, predvsem pa profesionalno strokovno-svetovalno pomoč v postopku pred 

registracijo podjetja, administrativno pomoč v postopku same registracije ter 

svetovanje v kasnejših fazah poslovanja podjetnika. Poleg izvajanja postopkov 

registracije prejmejo podjetniki tudi celovite podporne storitve v zvezi s 

svetovanjem, mentorstvo pri ustanavljanju podjetja in v kasnejših fazah poslovanja, 

promocijo podjetništva, pomoč pri iskanju finančnih virov, informiranje in 

obveščanje o aktualnih novostih na področju zakonodaje, javnih razpisih in ostalih 

podjetniških tem, ki bodo omogočile spodbujanje ustanavljanja novih podjetij in 

hitrejšo rast obstoječih podjetij (Izhodišča, 2010). 
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3.8 Storitve vstopnih točk VEM 

Storitve vstopnih točk VEM so v prvi vrsti namenjene samostojnim podjetnikom 

(s.p.) in družbam z omejeno odgovornostjo (d.o.o.), ki opravljajo pridobitno 

dejavnost kot svojo izključno dejavnost, njihov status pa ureja Zakon o gospodarskih 

družbah (ZGD). Namenjene pa so tudi ostalim družbam in osebam v programih 

samozaposlitve. 

Vstopne točke VEM izvajajo naslednje storitve (Storitve, 2010): 

· Informiranje vseh ciljnih skupin 

– Pridobivanje ključnih informacij o pridobivanju finančnih sredstev, možnostih 

ustanavljanja podjetij, o ostalih podpornih institucijah za podjetništvo in druge 

informacije o podjetništvu. 

– Redno posredovanje informacijskih paketov uporabnikom z uporabo različnih 

orodij (e-pošta, pošta). Na primer.: Moj spletni priročnik in ostali paketi 

informacij. 

– Priprava in posredovanje odgovorov na posamezna kompleksnejša vprašanja 

uporabnikov (e-pošta, osebni stiki). 

– Podajanje nasvetov glede razvoja poslovnih idej, uporabe različnih podpornih 

instrumentov, usmerjanje k državnim vzpodbudam, ki so na voljo za spodbujanje 

razvoja podjetništva. 

– Izvajanje informativno-promocijskih delavnic za vse ciljne skupine v sodelovanju z 

JAPTI, Slovenskim podjetniškim skladom in Ministrstvom RS za gospodarstvo. 

– Izvajanje promocije celovitih podpornih storitev in promocije razvoja podjetniške 

kulture na lokalnem nivoju. 

– Izvajanje animacijskih in drugih aktivnosti za pridobivanje novih uporabnikov 

podpornih storitev in za dvig podjetniške kulture na lokalnem območju. 

· Osnovno svetovanje 

Izvajanje osnovnih svetovalnih storitev, povezanih z zagonom, poslovanjem in 

razvojem podjetij ter osnovno svetovanje potencialnim podjetnikom, ki niso podlaga 

za izdajo vavčerja. 
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· Izvajanje postopkov registracij 

– Preko e-VEM registracijske točke izvajanje postopkov registracij z uporabo e-

VEM aplikacije. 

– Izvajanje osnovnega svetovanja pri izvajanju postopkov registracij. 

– Merjenje zadovoljstva in mnenj uporabnikov storitev e-VEM. 

– Evidentiranje administrativnih ovir pri poslovanju podjetij. 

· Izvajanje programa vavčerskega svetovanja in usposabljanja, ki je natančneje 

določeno v Navodilih za izvajanje programa. Program ponuja subvencije za 

upravičene stroške svetovanja in usposabljanja, ki jo lahko koristijo delujoča 

podjetja in potencialni podjetniki. 

3.9 Vloga svetovalcev pri vstopnih točkah VEM 

Na vstopnih točkah VEM delujejo svetovalci oziroma referenti, ki z informiranjem in 

svetovanjem tvorijo podjetnikom prijazno podporno okolje (Vloga, 2010). 

Naloge svetovalca – organizatorja pri vstopni točki VEM:  

· osnovno svetovanje, povezano z zagonom, poslovanjem in zagonom podjetij; 

· osnovno svetovanje potencialnim podjetnikom; 

· izvajanje postopkov registracij preko portala e-VEM ter osnovno svetovanje v 

zvezi z izvajanjem postopkov registracij; 

· izvajanje Programa vavčerskega svetovanja in usposabljanja. 

Naloge svetovalca – informatorja pri vstopni točki VEM:  

· informiranje malih in srednjih podjetij ter potencialnih podjetnikov in 

· izvajanje postopkov registracij preko portala e-VEM ter osnovno svetovanje v 

zvezi z izvajanjem postopkov registracij. 
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3.10 Razlike med točkami VEM 

Vse točke VEM so pooblaščene za vse storitve, ki jih opravljajo brezplačno za 

ustanovitev samostojnega podjetnika ali gospodarske družbe. 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. 

· Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve (AJPES) 

AJPES je pravna oseba javnega prava, ki jo je ustanovila RS. Sedež centrale je v 

Ljubljani, po celotni Sloveniji pa ima trinajst organizacijskih enot, določenih v 

Sklepu o ustanovitvi AJPES. Izpostave so razporejene v štiri velikostne razrede, 

razlikujejo pa se po številu vseh pravnih oseb in samostojnih podjetnikov na 

območju statistične regije, v kateri deluje izpostava. AJPES pojasnjuje postopke 

ustanavljanja samostojnega podjetnika in gospodarske družbe, vodi PRS, svetuje pri 

določitvi glavne in drugih dejavnosti, seznanja poslovne subjekte z njihovo 

obveznostjo predlaganja letnih poročil, o drugih obveznostih poročanja ter o 

posredovanju podatkov za statistiko finančnih računov za Banko Slovenije, javno 

objavlja letna poročila gospodarskih družb ter samostojnih podjetnikov, zagotavlja 

uradne izpise iz poslovnega/sodnega registra, sprejema vloge za izdajo kvalificiranih 

digitalnih potrdil, vodi in vzdržuje evidenco digitalnih potrdil zakonitih zastopnikov 

posameznih poslovnih subjektov in omogoča poslovnim partnerjem preverjanje 

njihovega obstoja. Poleg naštetega nudi tudi dodatne plačljive storitve za presojo 

bonitete poslovnih partnerjev (AJPES, 2010). 

· Davčna uprava Republike Slovenije (DURS)  

DURS je organ v sestavi Ministrstva RS za finance. Sedež DURSa je v Ljubljani. 

Sestavljajo jo Generalni davčni urad in davčni uradi po Sloveniji. Davčni uradi so 

organizacijske enote davčne uprave, ki se ustanavljajo za opravljanje nalog davčne 

službe na določenem območju. DURS pobira davke in druge obvezne dajatve; 

opravlja nadzore nad zakonitostjo, pravilnostjo in pravočasnostjo izpolnjevanja 

davčnih obveznosti, določenih s predpisi o obdavčenju; preprečuje in odkriva davčne 

prekrške ter drugo kaznivo ravnanje; prisilno izterja denarne terjatve države in 

samoupravnih lokalnih skupnosti na podlagi zakona; izvaja predpise Evropske 



20 

 

skupnosti in mednarodnih pogodb; sodeluje z mednarodnimi organizacijami in 

strokovnimi združenji s področja davkov; proučuje in analizira delovanje davčnega 

sistema in ukrepov davčne politike; poleg tega pa opravlja tudi druge storitve za 

poslovne subjekte v okviru svoje organizacije (Davčna, 2010). 

· Upravne enote (UE) 

UE poleg brezplačnih storitev VEM nudijo pravnim subjektom tudi storitve na 

področju notranjih zadev (osebni dokumenti, prijava prebivališča, zadeve javnega 

reda, področje tujcev, matičnih zadev, upravne zadeve prometa, registracija vozila 

…), graditve objektov in drugih posegov v prostor (gradbeno dovoljenje, uporabno 

dovoljenje ...), kmetijstva (vpis podatke v kmetijske evidence in registre, promet s 

kmetijskimi zemljišči, kmetijami in gozdovi, status kmeta, zaščitene kmetije ...), 

poleg tega pa izdaja dovoljenja za javne prireditve ali shode, izdaja dovoljenja za 

zbiranje prostovoljnih prispevkov, posreduje informacije javnega značaja, ter nudi 

svetovanja in pomoč strankam (Portal, 2010).  

· Javna agencija Republike Slovenije za podjetništvo in tuje investicije (JAPTI) 

JAPTI je ključno razvojna agencija za izvajanje razvojne politike na področju 

razvoja podjetništva in konkurenčnosti v Sloveniji ter za izvajanje programov s 

področja spodbujanja tujih neposrednih investicij in internacionalizacije. Agencija 

deluje z namenom ustvarjanja konkurenčnega gospodarstva in inovativnega okolja, 

delovanja na področju podjetništva in podjetniškega okolja, privabljanja tujih 

neposrednih investicij, pospeševanja internacionalizacije slovenskih podjetij, razvoja 

in pospeševanje finančnega okolja, partnerstva med akademsko in gospodarsko sfero, 

znanja za gospodarstvo ter zagotavljanja informacij, znanja in virov financiranja za 

podjetja. Kot izvajalska institucija Ministrstva RS za gospodarstvo, JAPTI svoje 

aktivnosti izvaja v okviru dveh sektorjev, in sicer v sektorju za podjetništvo ter v 

sektorju za pospeševanje tujih neposrednih investicij, internacionalizacijo in 

predstavništva slovenskega gospodarstva v tujini (JAPTI, 2010). 

· Obrtno-podjetniška zbornica (OZS) 

OZS in območne obrtno-podjetniške zbornice (62 na področju RS) nudijo širok 

spekter storitev predvsem svojim članom, prav tako tudi bodočim članom in ostalim 
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strankam. Poleg storitev e-VEM lahko stranke dobijo naslednje informacije: splošne 

in posebne informacije o podjetništvu, svetovanje o razvoju poslovnih idej, 

usmerjanja glede sredstev za spodbujanje razvoja podjetništva, izvajanje programa 

vavčerskega svetovanja in usposabljanja, specialistično svetovanje iz različnih 

področij, pomoč pri nastopih v tujini in vzpostavljanju stikov s tujino, pri promociji 

izdelkov, informacije in organiziranje poslovnih srečanj ter povezovanje samostojnih 

podjetnikov in podjetij, pomoč pri pridobitvi obrtnega dovoljenja, raznih soglasij in 

ostalih določbah Obrtnega zakona (Vizija, 2010). 

· Gospodarska zbornica Slovenije (GZS) 

GZS in njene območne zbornice učinkovito zastopajo interese podjetij v odnosih z 

državo in sindikati pri oblikovanju pogojev dela in poslovanja ter pri zagotavljanju 

pogojev za gospodarski razvoj. Članom zagotavlja nove priložnosti za razvoj, 

konkurenčnost in prodor na tuje trge. Poleg storitev za podjetnike lahko na GZS 

pridobite listine v mednarodnem prometu blaga, potrdilo o poreklu blaga, licence za 

prevoze, dovolilnice za mednarodni prevoz v cestnem prometu, licence za turistične 

agencije in druga potrdila (Gospodarska, 2010). 
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4 PORTAL e-VEM 

Državni portal za poslovne subjekte e-VEM je začel delovati 1. julija 2005 pod 

okriljem MJU. Bistvo te novosti je, da so se poenostavili in skrajšali postopki za vpis 

v PRS za samostojne podjetnike. Gre za elektronsko podporo s postopki, ki jih mora 

bodoči samostojni podjetnik opraviti, da lahko prične z obratovanjem. Sistem e-

VEM je uvedel možnost, da se postopki, za katere je potrebno, da je samostojni 

podjetnik že registriran, opravijo v času, ko podjetnik še ne obstaja. To pomeni, da 

podjetnik zgolj enkrat odda vse podatke za vpis v različne registre in za prijavo 

raznih podatkov, ki čakajo v sistemu, le-ta pa jih nato pravočasno pošilja pristojnim 

ustanovam.  

Na podlagi pozitivnih izkušenj s projektom e-VEM za samostojne podjetnike so se 

odločili za izvedbo projekta e-VEM za gospodarske družbe. Portal e-VEM za 

gospodarske družbe je zaživel februarja 2008. Osnovni namen sistema e-VEM za 

gospodarske družbe je zagotoviti ustrezno informacijsko podporo bodočim in 

obstoječim gospodarskim družbam. V najkrajšem možnem času jim omogoča vpis 

podjetja v SR in opravljanje ostalih postopkov na enem mestu. Hkrati pa predstavlja 

podporo delu vstopnim točkam VEM, notarjem in sodiščem (Batagelj in Kričej, 

2007b). 

4.1  Namen portala 

Portal e-VEM je državni portal za podjetja in podjetnike. Namen portala je 

uporabnikom omogočiti čim lažje, enostavno, hitro ter brezplačno poslovanje z javno 

upravo. Preko portala e-VEM lahko podjetja ali podjetniki opravijo elektronske 

storitve, ki so povezane z ustanovitvijo podjetja in ostale postopke, ki jih poslovni 

subjekt opravi ob ali po ustanovitvi. Nekatere enostavnejše storitve lahko podjetniki 

opravijo sami preko spleta, za ostale pa je potrebno obiskati točko VEM ali notarja 

(Namen, 2010). 

Portal je razdeljen na dva dela in sicer na storitve za: 

· samostojne podjetnike (s.p.) in 

· gospodarske družbe. 
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Portal lahko uporabljajo uporabniki, ki bodo storitve opravljali sami preko spleta, 

torej podjetja in podjetniki, točke VEM in notarji, portal pa uporabljajo tudi okrožna 

sodišča za vpise v SR po uradni dolžnosti. Ker je spletna storitev, je pogoj za 

uporabo portala računalnik z dostopom do interneta. Za podpisovanje in oddajanje 

dokumentov mora brskalnik imeti nameščenega enega izmed podprtih digitalnih 

potrdil.  

Vstop v aplikacijo na portalu e-VEM je ločen za referente in državljane, saj imajo 

referenti VEM možnost opraviti postopke za vse podjetnike, medtem ko državljan 

lahko opravi registracijo s.p. samo zase. Uporabniki, ki storitve sami opravljajo 

preko spleta, vstopijo v portal z digitalnim potrdilom Vstop za državljane. Referenti 

za dostop prav tako uporabljajo digitalno potrdilo, poleg tega morajo imeti dodeljene 

posebne pravice za opravljanje dela kot referent VEM. Vsak vstop, tako vstop 

državljana kot referenta, pa je dodatno varovan z uporabo gesla, ki si ga vsak 

uporabnik določi ob prvi prijavi v sistem. Na ta način želijo preprečiti morebitne 

zlorabe digitalnih potrdil. Za potrebe dodeljevanja pravic referentom so vzpostavili 

sistem administratorjev vseh organov, ki dodeljujejo in odvzemajo pravice 

referentom (Batagelj, 2006a). 

4.2 Prednosti uporabe portala 

V primerjavi s papirnim poslovanjem ima uporaba portala e-VEM in elektronskega 

poslovanja veliko prednosti. Postopek registracije je mogoče opraviti po elektronski 

poti preko svetovnega spleta na dva načina in sicer: 

· od doma (kvalificirano digitalno potrdilo in elektronski podpis) oziroma 

· se stranka zglasi na eni izmed vstopnih točk po Sloveniji. 

Uporabnikom najbolj opazne prednosti portala so: 

· vse storitve lahko opravijo na enem mestu; 

· obrazci so objavljeni na portalu in jih ni potrebno kupovati; 

· storitve lahko opravijo hitreje in brezplačno; 

· možnost samostojne registracije podjetja ali družbe od doma, pri čemer ni 

potreben obisk javnih ustanov;  
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· registracija podjetja od doma ni omejena z uradnimi urami, saj je portal na voljo 

24 ur dnevno in vseh sedem dni v tednu;  

· stranka lahko na enem mestu hkrati opravi postopke za vpis v Poslovni/Sodni 

register, Davčni register (DR), prijavi potrebo po delavcu ter prijavi družbenike, 

zaposlene in družinske člane v obvezno zdravstveno zavarovanje, kasneje pa 

opravlja spremembe in odjave zaposlenih in družinskih članov v obveznem 

zavarovanju;  

· ni potrebno izpolnjevanje določenih podatkov obrazca, saj portal omogoča 

samodejno pridobivanje uradnih podatkov podjetnika in družbenikov iz CRP, 

RPE in PRS;  

· 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). 

Nekatere prednosti uporabe storitev portala e-VEM pa ostajajo očem podjetnika 

skrite in jih občuti zgolj v obliki natančnejše in hitrejše izvedbe postopkov (OOZ 

Nova Gorica in RRA Severna Primorska d.o.o.): 

· elektronska izmenjava podatkov med ustanovami javne uprave; 

· avtomatiziran postopek registracije in vpisa v ustrezne registre; 

· manj ročnega preverjanja podatkov zaradi črpanja podatkov iz uradnih evidenc; 

· pridobivanje različnih potrdil in zahtevanih prilog v elektronski obliki med 

ustanovami javne uprave; 

· vzpostavljanje elektronske podpore postopkom registracije podjetij. 

Portal pa ima tudi nekaj pomanjkljivosti oziroma slabosti: 

· stranka lahko registrira dejavnost, vendar ni seznanjena, da mora pred pričetkom 

opravljanja dejavnosti pridobiti vsa potrebna dovoljenja; 

· neažurne spletne strani, kjer so objavljene dejavnosti, za katere je potrebno 

izpolnjevati posebne pogoje; 
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· državljani se še vedno raje zglasijo na vstopnih točkah VEM, ker večina od njih 

še vedno ni dovolj računalniško izobražena in manjka jim osebni stik s 

svetovalcem; 

· nekateri nimajo dostopa do internetnih povezav. 

4.3 Zahtevana programska in strojna oprema za uporabo portala 

Portal e-VEM je spletna storitev, zato je potrebno imeti za uporabo portala 

računalnik z dostopom do interneta. V računalniku mora biti nameščena tudi strojna 

in programska oprema. Za podpisovanje in oddajanje dokumentov pa mora imeti 

brskalnik nameščenega enega izmed podprtih digitalnih potrdil (Namen, 2010). 

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 z najmanjšo hitrostjo 32 kbs; 

· oprema za varno shranjevanje digitalnega potrdila: bralnik pametnih kartic, USB 

vtičnica ali podobno (Digitalno potrdilo lahko shranite tudi na lokalni disk 

računalnika, vendar ga je zaradi varnosti priporočljivo hraniti na mediju, ki se ga 

lahko odstrani in varno shrani.); 

· optični čitalec boste potrebovali 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; 

· Adobe Acrobat Reader 6.0 ali kasnejša različica za pregledovanje nekaterih 

dokumentov; 

· paketi posodobitev z varnostnimi popravki za operacijski sistem in brskalnik; 



26 

 

· kvalificirano digitalno potrdilo.  

4.4 Digitalna potrdila 

Za opravljanje storitve preko spletnega portala e-VEM je poleg dostopa do interneta 

potrebno tudi kvalificirano digitalno potrdilo oziroma digitalni podpis. Digitalno 

potrdilo (angl. Digital Certifikate) je digitalni dokument, ki nadomešča navaden 

dokument (osebna izkaznica ali potni list) za legitimno in varno e-poslovanje. Gre za 

računalniški zapis podatkov o imetniku, obdobju veljavnosti ter o izdajatelju 

digitalnega potrdila. Poleg šifriranja podatkov lahko to potrdilo služi tudi za 

elektronsko podpisovanje, ker je po zakonu enakovreden lastnoročnemu podpisu 

(Sulčič, 2008). 

Vladni overitelj SI*CA overja digitalna potrdila na najvišji stopnji varovanja in na 

načelu tajnega kodiranja. Overitelj na MJU deluje v skladu z Zakonom o 

elektronskem poslovanju in elektronskem podpisu (ZEPEP) in Uredbo o pogojih za 

elektronsko poslovanje in elektronsko podpisovanje ter z drugimi veljavnimi predpisi 

in zakoni (Kričej, 2002). 

Pri nas delujeta dva izdajatelja digitalnih potrdil SIGEN-CA in SIGOV-CA, ki sta 

mednarodno registrirana, medsebojno priznana ter tehnološko in zakonsko 

enakovredna in enako veljavna. 

Digitalna potrdila SIGEN-CA in SIGOV-CA so namenjena (Overitelj, 2010): 

· za upravljanje s podatki javne uprave; 

· za dostop in izmenjavo podatkov, s katerimi upravlja javna uprava; 

· za varno elektronsko komuniciranje med imetniki kvalificiranih digitalnih potrdil 

overitelja na MJU; 

· za storitve oziroma aplikacije, za katere se zahteva uporaba digitalnih potrdil 

overitelja na MJU. 

Izdajatelj SIGEN-CA (angl. Slovenian General Certification Authority) izdaja 

kvalificirana digitalna potrdila za fizične osebe in poslovne subjekte, ki deluje v 

okviru overitelja na MJU. Ta potrdila so (Predstavitev izdajatelja SIGEN-CA, 2010): 
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· posebna kvalificirana digitalna potrdila za zaposlene v poslovnih subjektih;  

· posebna kvalificirana digitalna potrdila za splošne nazive oziroma organizacijske 

enote poslovnih subjektov;  

· spletna kvalificirana digitalna potrdila za zaposlene v poslovnih subjektih; 

· spletna kvalificirana digitalna potrdila za splošne nazive oziroma organizacijske 

enote poslovnih subjektov; 

· posebna kvalificirana digitalna potrdila za strežnike, s katerimi upravljajo 

poslovni subjekti; 

· spletna kvalificirana digitalna potrdila za strežnike, s katerimi upravljajo poslovni 

subjekti; 

· spletna kvalificirana digitalna potrdila za fizične osebe. 

Izdajatelj kvalificiranih digitalnih potrdil SIGOV-CA (angl. Slovenian Governmental 

Certification Authority) izdaja omenjena potrdila za državne organe in druge organe, 

ki se financirajo iz državnega proračuna. Tudi ta deluje v okviru overitelja na MJU in 

to so (Predstavitev SIGOV-CA, 2010): 

· posebna kvalificirana digitalna potrdila za zaposlene v organizacijah z obvezno 

uporabo pametne kartice; 

· posebna kvalificirana digitalna potrdila za zaposlene v organizacijah; 

· posebna kvalificirana digitalna potrdila za splošne nazive oziroma organizacijske 

enote organizacij z obvezno uporabo pametne kartice; 

· posebna kvalificirana digitalna potrdila za splošne nazive oziroma organizacijske 

enote organizacij; 

· spletna kvalificirana digitalna potrdila za zaposlene v organizacijah z obvezno 

uporabo pametne kartice; 

· spletna kvalificirana digitalna potrdila za zaposlene v organizacijah; 

· spletna kvalificirana digitalna potrdila za splošne nazive organizacij oziroma 

organizacijske enote organizacij z obvezno uporabo pametne kartice;  

· spletna kvalificirana digitalna potrdila za splošne nazive organizacij oziroma 

organizacijske enote organizacij;  

· posebna kvalificirana digitalna potrdila za strežnike, s katerimi upravljajo 

organizacije; 
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· spletna kvalificirana digitalna potrdila za strežnike, s katerimi upravljajo 

organizacije; 

· spletna kvalificirana digitalna potrdila za podpis kode za potrebe organizacije; 

· posebna kvalificirana digitalna potrdila za izdajatelje varnih časovnih žigov;  

· spletna kvalificirana digitalna potrdila za sisteme za preverjanje veljavnosti 

digitalnih potrdil.  

Spletna kvalificirana digitalna potrdila pri obeh izdajateljih se uporablja za: 

· varno spletno komuniciranje po protokolih SSL (angl. Secure Sockets Layer) in 

TLS (angl. Transport Layer Security);  

· varno pošiljanje elektronske pošte po protokolu S/MIME (angl. Secure 

Multipurpose Internet Mail Extensions);  

· šifriranje in dešifriranje podatkov v elektronski obliki;  

· digitalno podpisovanje podatkov v elektronski obliki ter izkazovanje istovetnosti 

imetnika; 

· storitve oziroma aplikacije, za katere se zahteva uporaba spletnih kvalificiranih 

digitalnih potrdil izdajatelja SIGEN-CA in SIGOV-CA. 

Posebna kvalificirana digitalna potrdila pa se uporablja za: 

· šifriranje in dešifriranje podatkov v elektronski obliki;  

· digitalno podpisovanje podatkov v elektronski obliki ter izkazovanje istovetnosti 

imetnika; 

· varno brisanje podatkov v elektronski obliki; 

· storitve oziroma aplikacije, za katere se zahteva uporaba posebnih kvalificiranih 

digitalnih potrdil SIGEN-CA in SIGOV-CA. 

V registru so poleg MJU vpisani še trije overitelji za izdajo digitalnih potrdil v RS, to 

so: Nova Ljubljanska banka d.d., Pošta Slovenije d.o.o. in Halcom d.o.o. 

Vsi overitelji izdajajo kvalificirana digitalna potrdila za državljane ter za pravne in 

fizične osebe, registrirane za opravljanje dejavnosti. Potrdila so za državljane 

brezplačna, za pravne subjekte in fizične osebe registrirane za opravljanje dejavnosti 

pa ne. 
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Spletno digitalno potrdilo lahko prevzamete na dva načina (Koristne, 2010): 

· na pametno kartico, za katero potrebujete čitalec pametnih kartic ali 

· v interni zbirki brskalnika, pri katerem ne potrebujete pametne kartice in čitalca. 

4.5 Elektronsko vročanje dokumentov 

Vložniki vlog lahko po Zakonu o splošnem upravnem postopku (ZUP) zahtevajo, da 

jim institucija elektronsko vroči dokumente v varni poštni predal. Varni poštni 

predal, ki omogoča sprejem elektronsko podpisanih vlog in elektronsko vročanje 

elektronsko podpisanih dokumentov lahko organizacija pridobi brezplačno pri Pošti 

Slovenije. 

Če institucija vroči dokument elektronsko, ga po pošti prejemnik ne bo prejel. 

Dokument, ki je vročen v varni poštni predal, ima pravno veljavo samo v elektronski 

obliki. Če se tak dokument natisne, izgubi veljavo, saj dokument ne nosi podatkov o 

elektronskem podpisu osebe, ki je dokument podpisala z digitalnim potrdilom 

(Batagelj in Kričej, 2007b). 

Po ZEPEP je varen elektronski podpis, overjen s digitalnim kvalificiranim potrdilom, 

enakovreden lastnoročnemu podpisu ter ima zato enako veljavnost in dokazno 

vrednost. Na elektronsko vročenih dokumentih lastnoročnega podpisa ni, zato pa je 

tak dokument podpisan z elektronskim podpisom uradnika na instituciji. 

Z vstopom v elektronski predal se avtomatsko kreira vročilnica, ki jo pošiljatelj 

prejme v svoj varni poštni predal. Elektronska vročilnica je enakovredna vročilnici, 

ki jo podpiše prejemnik, če po pošti prejme modro kuverto z napisom ZUP. 

4.6 Storitve za samostojne podjetnike 

Portal e-VEM za samostojne podjetnike je namenjen podjetnikom in točkam VEM. 

Portal e-VEM podjetniku nudi, da opravi postopke, ki so potrebni za obratovanje. 

Šele ko AJPES, pristojen za vpis podjetnikov v PRS, izda sklep o vpisu v poslovni 

register, sistem vse ostale podatke, ki jih je podjetnik podal ob prijavi za vpis v PRS, 

posreduje na DURS, podatke za zdravstveno zavarovanje pa skupaj s podatki o sedaj 
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že obstoječem podjetniku posreduje na ZZZS. Postopke se lahko opravi preko spleta 

na portalu ali pa z obiskom vstopnih točk VEM. Za opravljanje postopkov preko 

portala e-VEM potrebujejo kvalificirano digitalno potrdilo, ki se ga pridobi pri 

overiteljih. Sklep o vpisu v poslovni register pa lahko prejmejo elektronsko v varni 

poštni predal. Za obisk na vstopnih točkah VEM podjetnik potrebuje osebni 

dokument in svojo davčno številko. Če storitve opravlja pooblaščena oseba, mora 

predložiti overjeno pooblastilo za opravljanje postopkov. Pri nekaterih postopkih je 

potrebno priložiti tudi določene priloge. Poznati pa morajo podatke, ki jih bo referent 

na točki VEM v njihovem imenu prek portala e-VEM posredoval pristojnim 

ustanovam (Pozdravljeni, 2010). 

Storitve za samostojnega podjetnika, ki se lahko opravijo prek portala e-VEM in na 

točki VEM so: 

· registracija oziroma vpis samostojnega podjetnika v PRS; 

· prijava oziroma vpis sprememb podatkov podjetnika v PRS; 

· izbris samostojnega podjetnika iz PRS; 

· predložitev zahtevka za izdajo identifikacijske številke za namene DDV; 

· prijava davčnih podatkov; 

· prijava samostojnega podjetnika v obvezno socialno zavarovanje; 

· prijava družinskih članov v obvezno zdravstveno zavarovanje; 

· vloga za izdajo obrtnega dovoljenja. 

Vsi postopki so natančneje opisani v poglavju: Postopki za uporabo portala e-VEM. 

4.7 Storitve za gospodarske družbe 

Vpis v SR zajema vse storitve v zvezi z vpisom, spremembo obstoječih podatkov in 

izbrisom družbe. Podobno kot za samostojne podjetnike, je mogoča elektronska 

registracija na daljavo za eno-osebne družbe z omejeno odgovornostjo (preko spleta) 

ali pa na eni izmed vstopnih točk VEM po vsej Sloveniji. Na vstopnih točkah vloge 

izpolnijo in oddajo referenti v imenu gospodarske družbe, pri oddaljenem dostopu pa 

lahko vlogo oddajo za posamezne postopke pooblaščene osebe (Batagelj in Kričej, 

2007b). 
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Poleg vpisa gospodarske družbe v PRS, SR in DR storitve portala, omogočajo tudi 

prijavo (odjavo ali spremembo) ostalih davčnih podatkov, prijavo zaposlenih ter 

njihovih družinskih članov v obvezno pokojninsko, invalidsko in zdravstveno 

zavarovanje pri ZZZS. Podatki se posredujejo tudi Zavodu za pokojninsko in 

invalidsko zavarovanje, Zavodu za zaposlovanje in Statističnemu uradu. Uporabniki 

se lahko včlanijo v GZS in se vpišejo v OR ter oddajo Prijavo za potrebo po delavcu 

(Batagelj in Kričej, 2007b). 

Vstopne točke VEM, poleg opravljanja postopkov v okviru sistema e-VEM za 

samostojne podjetnike, opravljajo tudi postopke za enostavne družbe z omejeno 

odgovornostjo. Te družbe so družbe, kjer se osnovni vložki v celoti vplačajo samo z 

denarjem pred vpisom ustanovitve in kjer družbena pogodba vsebuje samo nujne 

sestavine. Obrazec družbene pogodbe je sestavljen na podlagi 474. člena ZGD in za 

katere se ne zahteva notarska overitev.  

V vseh drugih primerih, ko so osnovni vložki stvarni vložki, ali če je osnovni kapital 

višji od zneska najnižjega osnovnega kapitala oziroma se denarni vložki v celoti ne 

vplačajo pred vložitvijo predloga za vpis v SR, ali če družbeniki želijo s pogodbo 

določena vprašanja urediti drugače ali dodatno, se mora družbena pogodba skleniti v 

obliki notarskega zapisa. V tem primeru je vstopna točka notar. Obenem je notar tudi 

vstopna točka za vpis vseh ostalih oblik gospodarskih družb in za vlaganje predloga 

za vpis uporablja portal e-VEM. Notar lahko opravlja tudi postopke za enostavne 

družbe z omejeno odgovornostjo, ki jih lahko opravlja vstopna točka, vendar bo v 

tem primeru sklenil notarski zapis (Batagelj in Kričej, 2007a). 

Vstopna točka VEM opravlja tudi postopke spremembe za družbo z omejeno 

odgovornostjo, in sicer v primeru, če se spreminja sedež družbe, firma ali dejavnost. 

Vstopna točka VEM lahko vloži tudi predlog za vpis spremembe zastopnikov in 

spremembe poslovnega naslova, v vseh drugih primerih pa spremembe opravi notar. 

Sodišča lahko prav tako uporabljajo portal e-VEM za vpise gospodarskih družb in za 

postopke po uradni dolžnosti. 

Pri oddaljenem dostopu lahko vse postopke, razen postopkov vpisa v SR za družbe, 

ki niso eno-osebne družbe z omejeno odgovornostjo, družbe opravljajo same.  
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4.7.1 Storitve za registracijo družbe in prijavo podatkov 

Za lažjo predstavo postopkov gospodarskih družb so vse storitve o registraciji družbe 

(prijava sprememb podatkov, izbris družbe, prijava davčnih podatkov, oddaja 

zahtevka za izdajo identifikacijske številke za DDV) navedene v tabeli 1, v kateri je 

označeno, kje se jih lahko opravi (Še nikoli tako blizu!, zgibanka). 

Tabela 1: Registracija družbe in prijava podatkov 

POSTOPKI 
PORTAL  

e-VEM 

TOČKA  

VEM 
NOTARJI 

Registracija enostavnega eno-osebnega d.o.o. (vpis v 

sodni/poslovni register ter samostojna dodelitev 

matične in davčne številke) 

ü ü ü 

Registracija enostavne več-osebne d.o.o. (vpis v 

sodni/poslovni register ter samodejna dodelitev davčne 

številke) 

 ü ü 

Registracija ostalih vrst družb (vpis v sodni/poslovni 

register ter samodejna dodelitev matične in davčne 

številke) 

  ü 

Odprtje začasnega TRR za enostavno eno ali več-

osebno družbo 
ü   

Odprtje elektronske knjige sklepov za 

novoustanovljene enostavne eno-osebne d.o.o. 
ü ü ü 

Odprtje fizične knjige sklepov eno-osebne d.o.o.   ü 

Vpis/izbris podružnice d.o.o. v sodni/poslovni register  ü ü 

Vpis/izbris drugih organizacijskih delov vseh vrst 

družb v poslovni register 
 ü  

Vpis nameravane firme  ü ü 

Prijava sprememb firme, poslovnega naslova, 

zastopnika in dejavnosti pri enostavni eno-osebni ali 

več-osebni d.o.o. v sodnem/poslovnem registru 

 ü ü 

Prijava vseh vrst sprememb za vse vrste družb   ü 

Izbris vseh vrst družb iz sodnega/poslovnega registra   ü 

Pridobitev obrtnega dovoljenja za vse vrste družb ü ü ü 
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Prijava davčnih podatkov (vpis v davčni register, 

obvestilo o spremembi davčnega obdobja, izračun 

predvidene davčne osnove DDPO) za vse vrste družb 

ü ü ü 

Predložitev zahtevka za identifikacijo za namene DDV 

za vse vrste družb 
ü ü ü 

4.7.2 Storitve povezane z delovnimi razmerji in socialnimi zavarovanji 

Vse storitve, ki so povezane z delovnimi razmerji in socialnim zavarovanjem, lahko 

opravijo na točkah VEM, na portalu e-VEM ali pa pri notarjih. 

Te storitve so: 

· prijava prostega delovnega mesta, 

· prijava delavca v obvezna socialna zavarovanja, 

· prijava družbenika v obvezna socialna zavarovanja, 

· sprememba podatkov o zavarovancih v obveznih socialnih zavarovanjih, 

· odjava zavarovane osebe iz obveznih socialnih zavarovanj, 

· prijava otroka v obvezno zdravstveno zavarovanje, 

· prijava zakonca v obvezno zdravstveno zavarovanje, 

· prijava staršev v obvezno zdravstveno zavarovanje, 

· sprememba podatkov obveznega zdravstvenega zavarovanja o družinskih članih, 

· pooblaščanje oseb za delo s portalom e-VEM. 
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5 SAMOSTOJNI PODJETNIK POSAMEZNIK (S.P.) 

5.1  Značilnosti samostojnega podjetnika 

Samostojni podjetnik posameznik (v nadaljevanju podjetnik) je fizična oseba, ki na 

trgu opravlja pridobitno dejavnost kot svojo izključno dejavnost. Zakon ureja položaj 

podjetnika kot osebo, ki opravlja gospodarsko dejavnost in na trgu pridobiva 

dobiček. Za začetek poslovanja ne potrebuje ustanovitvenega kapitala. Pri poslovanju 

se ravna po svojih preudarkih in odločitvah, za svoje tveganje in v svojo korist. Za 

obveznosti odgovarja s celotnim premoženjem ter tudi z osebnim (Šime in Kocbek, 

2001). 

Za podjetnika se obvezno smiselno uporabljajo določila zakona o (Mežnar, 2006): 

· Firmi 

Firma podjetnika vsebuje ime in priimek podjetnika, skrajšano oznako samostojnega 

podjetnika (s.p.), označbo dejavnosti in morebitne dodatne vsebine. Lahko pa 

uporablja tudi skrajšano obliko firme, ki vsebuje samo ime, priimek in oznako s.p. 

Če podjetnik podjetje proda, lahko kupec uporablja isti naziv firme le, če prodajalec 

dovoli. Če pa podjetnik umre, lahko njegov dedič, ki nadaljuje njegovo poslovanje, 

še naprej uporablja njegovo ime.  

· Sedežu 

Sedež podjetnika je kraj, kjer podjetnik opravlja dejavnost, ali pa kraj, kjer vodi 

svoje posle. 

· Dejavnosti 

Dejavnost, s katero se bo podjetnik ukvarjal je potrebno ob registraciji opredeliti s 

šifro na podlagi standardne klasifikacije dejavnosti. Podjetnik, ki bi opravljal obrtno 

dejavnost, mora pridobiti tudi obrtno dovoljenje na OZS. 

· Podružnici 

Podjetnik lahko ima tudi podružnice, ki so ločene od njegovega sedeža. 
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· Prokuri 

Podjetnik lahko dodeli prokuro, ki ne preneha s smrtjo ali izgubo poslovne 

sposobnosti. Podjetnik lahko imenuje zastopnika, ki je v primeru smrti podjetnika 

pooblaščen za opravljanje vseh pravnih dejanj za poslovanje podjetnika. Dedič 

podjetnika pa lahko to pooblastilo prekliče. 

· Poslovni skrivnosti 

Tako pri podjetniku kot pri ostalih družbah morajo vsi zaposleni varovati poslovne 

skrivnosti in ne smejo škodovati podjetniku. 

Vodenje poslovnih knjig 

Zakon o gospodarskih družbah določa obveznost vodenja poslovnih knjig za vse 

gospodarske subjekte, vključno s samostojnimi podjetniki. Način vodenja poslovnih 

knjig opredeljujejo Slovenski računovodski standardi. Ti določajo, kakšna je vsebina 

posameznih postavk v računovodskih izkazih in kako se vrednotijo posamezne 

računovodske postavke. Glede vodenja poslovnih knjig je treba ločiti male in velike 

podjetnike. Za srednje in velike podjetnike veljajo glede računovodstva enake 

zahteve kot pri gospodarskih družbah, mali podjetniki pa lahko vodijo svoje 

poslovne knjige v skladu s knjigovodskimi standardi. 

Knjigovodske evidence morajo biti vodene po sistemu dvostavnega knjigovodstva. 

Zakon pa določa tudi izjemo, ki velja samo za samostojne podjetnike. Tako lahko 

vodi tudi po sistemu enostavnega knjigovodstva, če v zadnjem poslovnem letu ni 

prekoračil dveh od naslednjih meril (Kerčmar, 2006): 

· da povprečno število delavcev ne presega tri;  

· da so letni prihodki nižji od 42.000 EUR;  

· da povprečna vrednost aktive, izračunana kot polovica seštevka vrednosti aktive 

na prvi in zadnji dan poslovnega leta, ne presega 25.000 EUR. 

Poslovne knjige po sistemu enostavnega knjigovodstva lahko vodi tudi podjetnik, ki 

začne opravljat dejavnost in v prvem poslovnem letu ne zaposluje več kot tri delavce. 
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O izbranem sistemu vodenja za naslednje poslovno leto je treba najkasneje do konca 

tekočega leta oziroma v osmih dneh po pričetku poslovanja pisno obvestiti pristojni 

davčni organ. 

Vpis 

Podjetnik lahko začne opravljat dejavnost, ko se vpiše v PRS. V prijavi mora navesti:  

· firmo podjetnika in podatke o sedežu, 

· podatke o skrajšani firmi, 

· ime in priimek podjetnika in njegovo prebivališče, 

· navedbo dejavnosti, ki jo bo opravljal. 

Sprememba podatkov 

Podjetnik mora vsako spremembo podatkov prijaviti na AJPES v petnajstih dneh po 

nastanku spremembe. 

Prenehanje poslovanja 

Podjetnik je dolžan vsaj tri mesece pred prijavo o prenehanju opravljanja dejavnosti 

objaviti, da bo prenehal opravljati dejavnost ter navesti dan prenehanja poslovanja. 

Enako velja tudi v primeru, če podjetnik namerava podjetje prodati ali ga spremeniti 

v družbo. Samostojni podjetnik dokončno preneha s poslovanjem, ko se ga izbriše iz 

PRS. 

Do neprostovoljnega prenehanja pride v primeru stečaja, smrti podjetnika, 

neizpolnjevanja pogojev ter pri sodni pripovedi (Mežnar, 2006). 

Prednosti s.p.: 

· za ustanovitev ni potreben začetni kapital; 

· ustanovitev je enostavnejša kot pri družbi; 

· niso potrebni akti, statuti in drugi dokumenti, ki jih mora overiti notar; 

· enostavnejše vodenje računovodstva; 

· večina podjetnikov vodi enostavno knjigovodstvo, družbe pa morajo obvezno 

voditi dvostavno knjigovodstvo; 
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· prosto razpolagajo z gotovino; 

· ni potrebno polaganje dnevnih iztržkov na račun. 

Slabosti s.p.: 

· odgovarja s celotnim zasebnim premoženjem; 

· obdavčen je po zakonu o dohodnini. 

5.2 Obrtno dovoljenje 

V kolikor bo samostojni podjetnik opravljal obrtno ali obrti podobno dejavnost, si 

mora po registraciji in še preden začne opravljati dejavnost, pridobiti obrtno 

dovoljenje. Obrtna dejavnost in obrti podobna dejavnost sta pridobitni dejavnosti, ki 

se opravljata v skladu z določili 5. člena Obrtnega zakona. Obrtno dovoljenje je 

potrebno pridobiti za tiste obrtne dejavnosti, za katere je zahtevana ustrezna poklicna 

usposobljenost. Te dejavnosti so določene z Uredbo o določitvi obrtnih dejavnosti in 

obrti podobni dejavnosti. Za obrtne dejavnost, za katere ni predpisana poklicna 

usposobljenost, se stranki po uradni dolžnosti izda sklep o vpisu v OR in s tem 

postane član OZS. 

Pogoji za pridobitev obrtnega dovoljenja za opravljanje obrtne dejavnosti so (Ukaz, 

2010): 

· srednja poklicna izobrazba ustrezne smeri ali 

· srednja strokovna izobrazba ustrezne smeri ali 

· ustrezen mojstrski naziv ali 

· ustrezna nacionalna poklicna kvalifikacija ali 

· višja strokovna izobrazba ustrezne smeri ali 

· visoka strokovna izobrazba ustrezne smeri. 

Za pridobitev obrtnega dovoljenja za dejavnost domače in umetnostne obrti, je 

potrebno pridobiti ustrezno mnenje o tem, ali določen izdelek ustreza za predmet 

domače in umetnostne obrti. Mnenja izdaja OZS na podlagi ocene strokovne 

komisije, ki je sestavljena iz etnografov, likovnih umetnikov in zgodovinarjev. 
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Pravico do opravljanja obrti podobne dejavnosti se pridobi z vpisom v OR, ki ga 

opravi OZS po uradni dolžnosti na podlagi obvestila upravljavca poslovnega registra 

(AJPES). Tak način vpisa v OR velja za vse mikro in majhne družbe in samostojne 

podjetnike posameznike, ki imajo v poslovnem registru kot glavno dejavnost, 

opredeljeno obrti podobno dejavnost (Obrtno, 2010). 

Vlogo za pridobitev obrtnega dovoljenja skupaj z vsemi zahtevanimi prilogami je 

potrebno vložiti na območni obrtno-podjetniški zbornici, na območju katere ima 

subjekt svoj sedež. 

Podjetnik ob izpolnitvi vseh zahtevanih pogojev za izdajo obrtnega dovoljenja, 

prejme odločbo o obrtnem dovoljenju in reprezentativno obrtno dovoljenje. 

Če se spremenijo podatki, ki jih vsebujeta odločba o obrtnem dovoljenju ali 

reprezentativno obrtno dovoljenje, mora imetnik obrtnega dovoljenja v petnajstih 

dneh vložiti vlogo za spremembo podatkov in sicer na tisti OOZ, kjer mu je bilo 

obrtno dovoljenje izdano. Če imetnik obrtnega dovoljenja spremeni sedež podjetja 

tako, da ta spada v drugo OOZ, vloži vlogo za spremembo podatkov na OOZ, v 

kateri je novi sedež firme (Pravilnik, 2010). 

V primeru prenehanja opravljanja dejavnosti, za katere je bilo izdano obrtno 

dovoljenje, se mora imetnik v roku osmih dni odjaviti iz OR. 

Z vpisom v OR, to je z izdajo odločbe o obrtnem dovoljenju ali sklepa o vpisu v OR, 

postane imetnik obrtnega dovoljenja oziroma sklepa o vpisu v OR, obvezni član OZS 

in OOZ po sedežu poslovnega subjekta (31. člen Obrtnega zakona). 

5.3 Postopki za uporabo portala e-VEM 

V nadaljevanju smo predstavili postopke storitev za samostojne podjetnike, ki se jih 

lahko opravi na portalu e-VEM. Pri vsakem posameznem postopku so opisane 

značilnosti storitve ter sam potek postopka. 
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5.3.1 Vpis podjetnika v Poslovni register Slovenije 

Vpis v PRS za registracijo podjetnika je možen za vse fizične osebe, ki so vpisane v 

CRP pri Ministrstvu RS za notranje zadeve, imajo pridobljene osnovne 

identifikacijske podatke v RS (EMŠO in davčno številko) in predložijo vse zahtevane 

podatke za vpis v PRS. 

Bodoči podjetnik se s svojim kvalificiranim digitalnim potrdilom in geslom prijavi v 

spletno aplikacijo e-VEM za samostojne podjetnike. Sistem e-VEM preveri, ali je 

fizična oseba s takšno davčno številko že vpisana kot podjetnik ali ne. Če je fizična 

oseba že vpisana kot podjetnik, spletna aplikacija ne ponudi možnosti prvega vpisa v 

PRS, ampak ponudi ostale možnosti (na primer sprememba podatkov, izbris 

podjetnika in tako dalje). Če pa fizična oseba še ni vpisana, spletna aplikacija ponudi 

samo možnost »Vpis podjetnika v PRS,« »Naročilnica za izpis podatkov iz PRS,« 

»Identifikacija za namene DDV« ter »Program vavčerskega svetovanja«. 

Vpis podjetnika v PRS poteka v osmih korakih. 

Prvi korak: Podatki o firmi 

V prvem koraku je potrebno vpisati podatke o predlaganem datumu vpisa, firmi, 

skrajšani firmi, sedežu in podatke za lažjo komunikacijo. 

Predlagani datum vpisa: Ta datum je lahko naslednji delovni dan ali največ tri 

mesece od dneva izpolnjevanja prijave. Če se tega podatka ne navede, bo podjetnik 

vpisan takoj po izvedbi postopkov prijave. 

Firma: Je popolno ime, ki ga podjetnik želi vpisati v PRS. Sestavljeno je iz imena in 

priimka podjetnika, kratke oznake dejavnosti, na koncu mora imeti oznako s.p. 

Lahko pa vsebuje tudi dodatno sestavino oziroma fantazijski dodatek. 

Skrajšana firma: Je kratko ime podjetnika. Sestavljeno je iz imena in priimka 

podjetnika ter oznake s.p. Skrajšana firma ni obvezna. Če se jo namerava uporabljati, 

jo je potrebno registrirati. 

Sedež: Je kraj, v katerem podjetnik opravlja svojo dejavnost. Podatki o sedežu so: 

ulica, hišna številka z morebitnim dodatkom (a, b, c …), naselje, občina, poštna 
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številka in poštni kraj. Če vnesete le del podatkov o sedežu, vam sistem samodejno 

vnese vse podatke iz RPE. 

Telefon, mobilni telefon, telefaks, naslov elektronske pošte, spletni naslov: Vpiše se 

kontaktne podatke podjetnika (telefonsko številko, e-naslov, če ga že imate, spletni 

naslov, če ga že imate). Vpis teh podatkov je zaželen, ni pa obvezen.  

Drugi korak: Podatki o podjetniku 

Pri drugem koraku se samodejno izpolnijo podatki iz CRP. Te podatke ni mogoče 

ročno popravljati v prijavi za vpis v PRS. Potrebno jih je predhodno popraviti v 

registru. 

Tretji korak: Podatki o zastopnikih 

V tretjem koraku se na željo podjetnika vpiše zastopnika. Vnese se: ime in priimek, 

EMŠO, davčno številko zastopnika, vrsto zastopnika in naslov (država, ulica, hišna 

številka, naselje, občina, poštna številka in kraj pošte). Vrsta zastopnika je lahko 

samo prokurist ali zastopnik v primeru smrti podjetnika. Če ne vpišete zastopnika, 

pomeni, da ste zastopnik sam. 

Četrti korak: Podatki o dejavnosti 

V sklopu podatkov o dejavnostih je potrebno vpisati vse dejavnosti, ki jih bo 

podjetnik opravljal. Vpis podatkov o registriranih dejavnostih in o glavni dejavnosti 

je obvezen. Obvezno je potrebno vpisati petmestno šifro in ime podrazreda 

dejavnosti po Standardni klasifikaciji dejavnosti. Nazive dejavnosti oziroma šifre se 

lahko poišče s pomočjo iskalnika, kjer se vpiše ključno besedo, ali pa s pomočjo 

drevesne strukture, kjer se ponudijo različni nivoji in podnivoji dejavnosti. Med 

izbranimi dejavnostmi se določi še glavno dejavnost, ki se jo pretežno opravlja. 

Peti korak: Podatki o podružnicah 

V PRS se lahko vpiše tudi podružnico, kar pomeni, da podjetnik namerava na 

drugem naslovu opravljati isto ali drugo dejavnost. Za podružnico je potrebno vpisati 

naslednje podatke:  
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· popolno ime podružnice; 

· matična številka: pri prvem vpisu podružnice ta podatek izpolni AJPES; 

· naslov podružnice: je podatek o sedežu, kjer podružnica opravlja svojo dejavnost; 

· glavna dejavnost podružnice: označi se dejavnost, ki je ena izmed registriranih 

dejavnosti, s katero se bo podružnica ustvarjala. 

Za vsako podružnico se lahko dodeli tudi zastopnika. 

Šesti korak: Izjava o davčnih obveznostih 

Po zakonu o gospodarskih družbah se podjetnik lahko vpiše v PRS le, če nima 

neporavnanih dospelih davčnih obveznosti. V ta namen je obvezno potrebno 

podpisati izjavo in navesti kraj ter datum podpisa izjave. 

Sedmi korak: Način vročitve 

V sedmem koraku se določi način vročitve sklepa o vpisu v PRS. Izbere se lahko 

med vročitvijo po uradni osebi, osebno vročitvijo po pošti ali pa elektronsko 

vročitvijo v varni poštni predal. Za elektronsko vročitev mora podjetnik imeti svoje 

digitalno potrdilo in varen poštni predal, drugače ta način ni možen. 

Osmi korak: Pregled podatkov in podpisovanje 

Po vnosu vseh zahtevanih podatkov se lahko ponovno pregleda in preveri pravilnost 

vnesenih podatkov. Če je podatke potrebno dopolniti ali popraviti, se lahko to naredi 

s premikanjem na korake nazaj. Po potrditvi je potrebno elektronski obrazec 

elektronsko podpisati in poslati v postopek pristojnemu organu. S tem je postopek 

zaključen. Podpisani dokumenti se samodejno prenesejo v sistem e-VEM. 

Uslužbenec AJPES preveri pravilnost podatkov, opravi vpis v PRS in izda sklep o 

vpisu. Podjetnik prejme na elektronski naslov obvestilo o uspešno oddani vlogi za 

vpis v PRS. Če uslužbenec AJPES v postopku vpisa ugotovi, da so podatki na prijavi 

nepravilni ali nepopolni, posreduje zahtevo za dopolnitev prijave nazaj v sistem. 

Podjetnik dopolni ali poprave podatke ter nadaljuje postopek kot prej (E-VEM, 

2009). 
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5.3.2 Vpis sprememb podatkov v Poslovni register Slovenije 

AJPES lahko prek sistema e-VEM spremeni podatke podjetnika, ki so bili vpisani v 

PRS. Po zakonu mora vsako spremembo prijaviti najkasneje v petnajstih dneh po 

njenem nastanku. Med spremembe podatkov spadajo tudi spremembe podatkov pri 

podružnicah. 

Za izvedbo postopka se je potrebno s potrdilom in geslom prijaviti v spletno 

aplikacijo e-VEM za samostojne podjetnike. Sistem najprej preveri registracijo 

podjetnika, nato pa izberete možnost vpisa sprememb podatkov. Obrazec je že 

vnaprej izpolnjen z obstoječimi podatki, zato je potrebno samo popraviti spremembo 

ali vnesti nove podatke. Pri tem niso obvezni vsi koraki, temveč le tisti, pri katerih so 

potrebne spremembe oziroma dopolnitve. Na koncu se podatke pregleda, podpiše s 

kvalificiranim digitalnim potrdilom in pošlje na AJPES. 

5.3.3 Izbris samostojnega podjetnika iz Poslovnega registra Slovenije 

Za izbris iz PRS je potrebno predložiti prijavo najmanj petnajst dni in ne več kot tri 

mesece pred želenim datumom izbrisa. Ob izbrisu ni potrebno ponovno predložiti 

Izjave o dospelih neporavnanih obveznostih iz prejšnjih poslovanj, ker se to stori pri 

prvem vpisu. Če se ob izbrisu ugotovi, da podatki, ki so trenutno vpisani v PRS, niso 

pravilni, je potrebno najprej izvesti spremembo oziroma popravke napačnih 

podatkov. 

Kot pri ostalih postopkih, se je najprej potrebno prijaviti v spletno aplikacijo, nato se 

izbere možnost izbrisa podjetnika. Na vlogi za izbris se vnese predlagani datum 

izbrisa in po potrebi tudi spremembe podatkov. Nato se vlogo podpiše in pošlje v 

sistem. Ob izbrisu podjetnika se avtomatično izbrišejo tudi njegove podružnice 

(Portal, 2009). 

5.3.4 Zahtevek za izdajo identifikacijske številke za namene DDV 

Na podlagi predloženega zahtevka davčni organ izda identifikacijsko številko za 

namene DDV tistim davčnim zavezancem, ki z vidnimi aktivnostmi in predloženimi 
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dokumenti dokažejo, da imajo namen izvajati določeno dejavnost. To pomeni, da 

mora podjetnik obračunavati DDV in izpolnjevati druge obveznosti po Zakonu o 

DDV. Ima pa tudi pravico do odbitka DDV za tiste nabave blaga in storitev, ki jih 

namerava uporabiti za namene svojih obdavčenih transakcij. 

Zahtevek za izdajo identifikacijske številke za DDV se predloži: 

· najpozneje v mesecu, v katerem je verjetno, da bo vrednost obdavčljivega 

prometa presegla znesek 25.000 EUR; 

· prostovoljna vključitev v sistem DDV, vendar je treba to izbiro uporabljati 

najmanj 60 mesecev; 

· že s prvimi navzven vidnimi aktivnostmi, ki so usmerjene na opravljanje 

dejavnosti (na primer nabava blaga, nakup opreme …), vendar je treba davčnemu 

organu skupaj z zahtevkom predložiti tudi dokazilo o namenu opravljanja 

dejavnosti (na primer pogodbe). 

Davčni zavezanec postane identificiran za namene DDV s pridobitvijo 

identifikacijske številke za DDV (davčna številka s predpono SI). Davčni organ izda 

identifikacijsko številko najpozneje do zadnjega dne v mesecu. 

Rok za izdajo identifikacijske številke za DDV začne teči: 

· Pri novoustanovljenih s.p. z dnem vpisa davčnega zavezanca v PRS. K zahtevku 

mora biti priloženo tudi dokazilo o nameravanju opravljanja dejavnosti. 

· Pri delujočih s.p. z dnem oddaje zahtevka preko portala e-VEM. 

Postopek se opravi tako, da samostojni podjetnik vstopi v sistem e-VEM in izbere 

postopek Identifikacije za namene DDV. Osnovnih podatkov mu ni potrebno 

vpisovati, ker se že sami preko sistema izpišejo. 

Vpisati pa mora podatke zahtevka: 

· odgovorni osebi (označi odgovorno osebo in vnese njeno davčno številko); 

· kontaktni osebi (ime in priimek računovodja ali naziv računovodskega servisa in 

davčno številko kontaktne osebe); 

· glavne dejavnosti; 
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· seznam dejavnosti (če je registriranih več dejavnosti, se izbere tri glavne); 

· prometu blaga in storitev; 

· vrednost doseženega prometa blaga in storitev v preteklih dvanajstih mesecih (za 

novoustanovljene se tega podatka ne vpiše); 

· vrednost pričakovanega prometa blaga in storitev v prihodnjih dvanajstih 

mesecih; 

· vrednost pričakovanega prometa blaga in storitev v prvem koledarskem letu; 

· višina katastrskega dohodka v preteklem letu. 

Po končanem vpisovanju podatkov lahko vlogi po potrebi pripnete prilogo oziroma 

dokazilo o namenu opravljanja dejavnosti, nato dokument elektronsko podpišete in 

pošljete pristojnim organom. 

5.3.5 Prijava davčnih podatkov 

Pri vpisu podjetnika v PRS se mora podjetnik vpisati tudi v DR. Preko sistema e-

VEM lahko podjetnik davčne podatke odda hkrati s podatki za vpis. 

Postopek prijave davčnih podatkov je razdeljen na tri dele: 

· vpis v DR; 

· akontacija dohodnine od dohodka, doseženega z opravljanjem dejavnosti; 

· obvestilo o načinu vodenja poslovnih knjig. 

Vpis v davčni register 

Davčni register je register, v katerem so vpisani vsi zavezanci za davek, med njimi so 

tudi samostojni podjetniki, ki opravljajo dejavnost. Ob vpisu dejavnosti v DR mu 

DURS ne dodeli nove davčne številke, ampak uporablja davčno številko, ki mu je 

bila dodeljena kot fizični osebi. 

Samostojni podjetnik mora v osmih dneh po vpisu v PRS sporočiti davčni upravi 

naslednje podatke o: 

· številu in lokaciji poslovnih prostorov, ki se uporabljajo za opravljanje dejavnosti 

in pridobivanje prihodkov; 
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· poslovnih enotah v tujini; 

· kapitalskih naložbah doma in v tujini; 

· številkah računov v tujini; 

· povezanih osebah; 

· osebi, ki vodi poslovne knjige; 

· dnevu v mesecu za izplačilo plač. 

Podatke o podjetju ni potrebno ponovno vpisovati, ker so navedeni iz vpisa v PRS. 

Podatki o poslovnih in drugih prostorih, ki se uporabljajo za opravljanje dejavnosti 

Če se za opravljanje dejavnosti ne uporablja le poslovnega prostora, ki je prijavljen 

kot sedež, je potrebno pri davčnih podatkih vpisati podatke o številu in lokacijah 

drugih poslovnih prostorih. Za opravljanje svoje dejavnosti se lahko uporablja 

poslovni prostor kot zemljišče ali pa poslovni prostor kot stavba. Vnesete lahko le 

podatke za zemljišče, za stavbo ali pa oboje. Za zemljišče je potrebno vnesti oznako 

in ime katastrske občine, števec parcelne številke in imenovalca parcelne številke. Za 

stavbo pa potrebujemo naslednje podatke: ime ulice in hišna številka, naselje, občina, 

poštna številka in pošta, identifikacijska številka stavbe in dela stavbe, oznako in ime 

katastrske občine. 

Številke računov v tujini 

Podatkov o transakcijskih računih odprtih v Sloveniji ni potrebno prijaviti davčni 

upravi, ker jih pridobi iz Registra transakcijskih računov, ki ga vodi Banka Slovenije. 

Davčni upravi je potrebno prijaviti le podatke o računih, ki so odprti v tujini. Vpisati 

je potrebno državo, naziv banke, številko računa in datum odprtja računa. 

Povezane osebe 

Povezana oseba je lahko družinski član ali katerakoli oseba, ki jo nadzira zavezanec. 

Za družinskega člana se šteje zakonec, prednik ali potomec zavezanca ali njegovega 

zakonca, zakonec prednika ali potomca zavezanca ali njegovega zakonca, bratje in 

sestre oziroma polbratje in polsestre ter posvojenci in posvojitelji. Oseba lahko 

nadzira drugo osebo, kadar ima lastniški delež v višini najmanj 25 % v obliki 

vrednosti vseh deležev ali v obliki glasovalne pravice na podlagi lastniških deležev. 
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Za namene določitve nadzora se šteje, da ima določena oseba v lasti vse lastniške 

deleže, ki jih ima neposredno ali posredno v lasti katerakoli oseba, ki je povezana s 

to določeno osebo. V ta namen se vnese davčno številko osebe, s katero ste povezani 

ter datum povezave. 

Oseba, ki vodi poslovne knjige 

Samostojni podjetnik lahko poslovne knjige vodi sam, če pa jih ne, mora vpisati 

podatke o osebi oziroma o firmi, ki bo vodila poslovne knjige. Ti podatki so: osebno 

ime osebe oziroma naziv firme, davčna številka, datum prijave, naslov, hišna 

številka, naselje, občina, poštna številka in pošta. 

Dan v mesecu za izplačilo plač 

Vpiše se dan (npr. 8., 15., 22.) v mesecu, na katerega bo podjetnik izplačeval plače 

zaposlenim. 

Akontacija dohodnine od dohodka, doseženega z opravljanjem dejavnosti 

Samostojni podjetnik, ki začne z opravljanjem dejavnosti postane zavezanec za 

dohodek iz dejavnosti. Akontacija dohodnine od dohodka, doseženega z 

opravljanjem dejavnosti se ugotavlja na dva načina: 

· Davčna osnova z upoštevanjem normiranih dohodkov 

Samostojni podjetnik, ki začne z opravljanjem dejavnosti, lahko ugotavlja davčno 

osnovo z upoštevanjem normiranih odhodkov, če ne zaposluje delavcev. To je 

poenostavljen način ugotavljanja davčne osnove, pri čemer se izhaja iz dejanskih 

prihodkov, odhodki pa so določeni v pavšalu in znašajo 25 % ustvarjenih prihodkov. 

Pri zavezancih, ki opravljajo kmetijsko, gozdarsko in dopolnilno dejavnost na kmetiji 

ter dejavnost domače in umetnostne obrti pa velja 70 % ustvarjenih prihodkov. Če se 

začne dejavnost opravljati v zadnjih šestih mesecih, lahko davčno osnovo upoštevate 

v prvem in drugem davčnem letu. 
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· Davčni obračun z upoštevanjem dejanskih prihodkov in odhodkov 

Samostojni podjetnik, ki se odloči, da bo davčno osnovo od dohodka iz dejavnosti 

ugotavljal na podlagi dejanskih prihodkov in odhodkov, napove predvidene prihodke 

in odhodke, ki jih bo dosegel do konca leta v katerem je začel opravljati dejavnost.  

Na podlagi teh podatkov se izračuna davčna osnova, ki je razlika med prihodki in 

odhodki ter določi višina obrokov predhodne akontacije. Predhodna akontacija se 

plačuje v mesečnih obrokih, če znesek predhodne akontacije presega 400 EUR ali v 

trimesečnih obrokih, če znesek predhodne akontacije ne presega 400 EUR. 

Način vodenja poslovnih knjig 

Pri načinu vodenja poslovnih knjig se mora podjetnik odločiti ali bo poslovne knjige 

vodil po sistemu enostavnega knjigovodstva ali po sistemu dvostavnega 

knjigovodstva. Nato se mora odločiti za lokacijo hrambe poslovnih knjig. Če bo 

poslovne knjige vodil sam, je lokacija na sedežu dejavnosti. Če pa mu bo poslovne 

knjige vodil pooblaščeni računovodski servis, je lokacija druga kot sedež dejavnosti. 

Pri tem je potrebno navesti naziv računovodskega servisa, ulico, hišno številko, 

poštno številko, pošto ter državo (Portal, 2009). 

5.3.6 Prijava samostojnega podjetnika v obvezno socialno zavarovanje 

Samostojni podjetnik je dolžan v roku osmih dneh, po vpisu v PRS oziroma v drugi 

predpisani register, vložiti prijavo za obvezno socialno zavarovanje. Predložiti mora 

dokazilo o vpisu v PRS, če pa je samostojni podjetnik tujec, mora predložiti še 

delovno dovoljenje in dovoljenja za bivanje oziroma potrdila o začasnem 

prebivališču. Državljani držav članic EU, Evropskega gospodarskega prostora 

(Norveška, Lichtenstein, Islandija) ter Švice za zaposlitev in delo v RS ne 

potrebujejo delovnega dovoljenja. 

Samostojni podjetnik mora prijaviti v zavarovanje tudi svoje zaposlene. Predložiti 

mora dokazilo, da je bila oseba prijavljena na Zavodu RS, dokazilo o potrebi po 

delavcu ter pogodbo o zaposlitvi. Če je zaposleni tujec, mora predložiti še delovno 

dovoljenje ter dovoljenja za bivanje. 
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Pri postopku za prijavo v obvezno socialno zavarovanje je potrebno vpisati podatke o 

zavarovancu, o njegovem prebivališču in o zavarovanju. 

Podatki o zavarovancu  

· vrsta prijave: izberete lahko le sklenitev delovnega razmerja; 

· ime in sedež zavezanca za prispevek; 

· matična številka PRS; 

· registrska številka zavezanca; 

· šifra dejavnosti; 

· registrska številka prijave potrebe po delavcu; 

· EMŠO; 

· državljanstvo; 

· priimek in ime osebe. 

Podatki o prebivališču  

· država, 

· ulica, 

· hišna številka, 

· poštna številka, 

· pošta, 

· naselje, 

· občina. 

Podatki o zavarovanju 

· podlaga zavarovanja; 

· datum pričetka zavarovanja; 

· delovni ali zavarovalni čas (ur na teden): polni delovni čas je 40 ur na teden; 

· delovno razmerje (določen, nedoločen čas); 

· številka delovnega dovoljenja (v primeru zaposlitve tujih državljanov); 

· datum izteka zavarovalnih pogojev/delovnega dovoljenja; 

· izmensko delo; 

· šolska izobrazba (upošteva se dejansko končano stopnjo, smer ali program); 
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· naziv poklicne ali strokovne izobrazbe; 

· stopnja šolske izobrazbe: Upošteva se samo najvišjo stopnjo šole, ki jo je oseba 

zaključila. Šolska izobrazba je lahko pridobljena z obiskovanjem redne šole, z 

obiskovanjem šole, ki lahko zamenjuje redno, z opravljanjem zasebnih izpitov v 

redni šoli ter z obiskovanjem tečaja za skrajšano šolanje. 

· stopnja strokovne usposobljenosti (splošna in strokovna znanja, praktično 

usposobljenost); 

· stopnja strokovne izobrazbe: Pridobi se jo z zaključkom ustrezne šole, z 

zaključkom šole ali tečaja s stopnjo šole, s priznanjem stopnje strokovne 

izobrazbe polkvalificiranega delavca po preverjanju njegove strokovnosti v 

podjetju, s strokovnim izpitom za pridobitev stopnje izobrazbe kvalificiranega ali 

visokokvalificiranega delavca, s posebnim izpitom za priznanje strokovne 

izobrazbe po predpisih o javnih službah ter s priznanjem strokovne izobrazbe 

javnim uslužbencem po predpisih o javnih uslužbencih. Če oseba ni pridobila 

strokovne izobrazbe na nobenega od navedenih načinov, je nekvalificirana. Za 

vsako stopnjo strokovne izobrazbe mora imeti ustrezen dokument: diplomo, 

spričevalo ali potrdilo. 

· naziv delovnega mesta, opis dela ter poklic, ki se ga opravlja. 

Določeni podatki, ki so bili zgoraj navedeni, se samodejno izpišejo iz PRS in iz CRP, 

pri čemer se olajša izvajanje postopka. Po končanem vnosu podatkov je potrebno 

dokument elektronsko podpisat in odda (E-VEM, 2009). 

5.3.7 Prijava družinskih članov v obvezno zdravstveno zavarovanje  

Pri prijavi družinskih članov v obvezno zdravstveno zavarovanje lahko zavarujemo 

otroke, zakonce in starše. Prijavo je potrebno vložiti v osmih dneh od dneva nastanka 

pogojev za zavarovanje. 

Prijava otroka v obvezno zdravstveno zavarovanje 

Otrok je lahko obvezno zdravstveno zavarovan kot ožji ali širši družinski član. Kot 

ožji družinski član je zavarovan zavarovančev otrok (zakonski, zunajzakonski, 

posvojenec) ter otrok, ki je nameščen v družino z namenom posvojitve. Kot širši 
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družinski člani pa so zavarovani vnuki, bratje, sestre, otroci brez staršev in pastorji, 

ki jih je zavarovanec vzel k sebi in jih preživlja. Ob prijavi je potrebno predložiti 

dokazila o: 

· obstoju sorodstvenega odnosa otrok – starš do zavarovanca (izpisek iz matičnega 

registra o rojstvu); 

· odločbi pristojnega organa o namestitvi otroka v družino z namenom posvojitve; 

· odločbi pristojnega organa, na podlagi katere živi otrok v družini zavarovanca 

(samo za širše družinske člane); 

· potrdilo o šolanju po 18. letu starosti; 

· obstoju stalnega prebivališča v RS; 

· obstoju popolne in trajne nezmožnosti za delo ter dokazilo, da je takšna 

nezmožnost nastala do dopolnjenega 18. leta otrokove starosti ali do konca 

rednega šolanja. 

Prijava zakonca v obvezno zdravstveno zavarovanje 

Zakonec je lahko obvezno zdravstveno zavarovan kot družinski član, če ni sam 

zavarovanec. Kot zakonec je zavarovana tudi oseba, ki živi z zavarovancem v 

življenjski skupnosti, ki je po zakonu izenačena z zakonsko zvezo (zunajzakonski 

partner). Kot družinski član pa je lahko zavarovan tudi razvezani zakonec, ki mu je s 

sodno odločbo priznana preživnina. Za prijavo v obvezno zdravstveno zavarovanje je 

potrebno predložiti določena dokazila. Za zakonca je potrebno preložiti dokazilo o 

obstoju zakonske zveze z zavarovancem in dokazilo o stalnem prebivališču RS. Za 

razvezanega zakonca je potrebno preložiti sodbo o priznanju preživnine in obstoj 

stalnega prebivališča RS. Za izven zakonskega partnerja pa je potrebno priložiti 

dokazilo o obstoju skupnega bivanja v RS, ki je daljši od dveh let in za stalno 

prebivališče RS. 

Prijava staršev v obvezno zdravstveno zavarovanje 

Starši so lahko zdravstveno zavarovani kot družinski člani, če živijo z zavarovancem 

v skupnem gospodinjstvu, jih zavarovanec preživlja ter nimajo za preživljanje dovolj 

lastnih sredstev ter so trajno in popolno nezmožni za delo. To so lahko oče in mati, 
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zakonski ali zunajzakonski partner očeta oziroma matere ter posvojitelj. Za prijavo je 

potrebno priložiti dokazila, ki so: 

· obstoj sorodstvenega odnosa starš – otrok do zavarovanca pri prijavi očeta, 

matere ali posvojitelja v zavarovanje; 

· obstoj sorodstvenega odnosa starš – otrok do zavarovanca ter obstoj zakonske 

zveze ali zunajzakonske skupnosti med zavarovančevim staršem in njegovim 

zakoncem oziroma zunajzakonskim partnerjem; 

· obstoj stalnega prebivališča v RS; 

· obstoj skupnega gospodinjstva z zavarovancem; 

· dokazila o trajni in popolni nezmožnosti za delo; 

· dokazila, da nimajo dovolj lastnih sredstev za preživljanje. 

Za opravljanje postopka je potrebno vnesti podatke o zavarovancu in o njegovih 

družinskih članih.  

Podatki o zavarovancu: 

· ime in sedež zavezanca za prispevek, 

· registrska številka zavezanca, 

· datum pričetka zavarovanja, 

· podlaga zavarovanja, 

· EMŠO, 

· priimek in ime. 

Podatki o družinskem članu: 

· priimek in ime, 

· EMŠO, 

· državljanstvo, 

· vrsta dogodka (prijava), 

· datum dogodka, 

· podlaga zavarovanja, 

· sorodstvo, 
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· stalno prebivališče (država, ulica, hišna številka, naselje, občina, poštna številka, 

pošta), 

· začasno prebivališče (vsi podatki kot pri stalnem prebivališču ter iztek 

veljavnosti začasnega prebivališča v RS). 

Kot pri postopku za zavarovanje samostojnega podjetnika, se tudi pri tem postopku 

določeni podatki samodejno izpišejo. Po končanem vnosu se dokument elektronsko 

podpiše in odda. 

5.3.8 Vloga za izdajo obrtnega dovoljenja 

V primeru, da bo podjetnik opravljal obrtno dejavnost ali obrti podobno dejavnost, 

mora ob vpisu v PRS pridobiti obrtno dovoljenje pri OZS. 

Postopek: 

V prvem koraku se izpišejo osnovni podatki o podjetniku iz baze podatkov registra. 

V drugem koraku je potrebno iz seznama izbrati ustrezno obrtno ali obrti podobno 

dejavnost. Pri tretjem koraku se vpiše nosilce dejavnosti ter se jim določi dejavnost, 

za katero so izbrani. Nosilec je oseba, ki je strokovno odgovorna za delo in 

izpolnjuje zakonske pogoje. Pri nosilcu dejavnosti je potrebno vnesti njegovo ime, 

priimek, EMŠO ter davčno številko. V četrtem koraku se doda priložena dokazila o 

nosilcu dejavnosti ter podatke o njegovi izobrazbi. Pri dokazilu o nosilcu dejavnosti 

je potrebno vnesti vrsto dokazila, izdajatelja dokazila, datum dokazila, datum 

veljavnosti (če ima omejeno veljavnost) in številko dokazila. Potrebno je vnesti 

podatke o izobrazbi, kamor vnesemo naziv poklicne ali strokovne izobrazbe, stopnjo 

šolske izobrazbe, naziv ustanove, ki je izdala potrdilo o izobrazbi, delovne izkušnje 

in mojstrski naziv. V zadnjem koraku se preveri vpisane podatke, dokument se 

elektronsko podpiše in odda (Portal, 2009). 

5.4 Število oddanih vlog v letu 2009 za samostojne podjetnike 

V Sloveniji je bilo v letu 2009 preko sistema e-VEM, skupaj z vsemi postopki, 

oddanih 47.157 vlog za samostojne podjetnike (tabela 2). Od tega je bilo na daljavo 
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(vloge, ki so bile oddane od doma) oddanih 3.338 vlog, na vstopnih točkah VEM pa 

43.819 vlog. Na spodnjem grafu (slika 3) je prikazano, da je bilo le 7 % oddanih vlog 

opravljenih na daljavo preko portala (Novica, 2010). 

Tabela 2: Število oddanih vlog za samostojne podjetnike v letu 2009 

NAČIN ODDAJE VLOG ŠTEVILO VLOG ŠTEVILO VLOG V % 

Na daljavo (doma) 3.338 7,08 

Vstopne točke VEM 43.819 92,92 

Skupaj 47.157 100 

 

Število oddanih vlog v letu 2009 za s.p.

7%

93%

Na daljavo (doma)

Vstopne točke VEM

 

Slika 3: Grafični prikaz števila oddanih vlog v letu 2009 za samostojne podjetnike 

Tabela 3: Število oddanih vlog za s.p. v letu 2009 (po postopkih) 

POSTOPEK NA DALJAVO 
TOČKE 

VEM 
SKUPAJ 

Prijava za vpis samostojnega podjetnika v PRS 806 11.841 12.647 

Sprememba podatkov samostojnega podjetnika 

v PRS 
326 12.318 12.644 

Izbris samostojnega podjetnika iz registra PRS 1.084 8.521 9.605 

Oddaja davčnih podatkov za samostojnega 

podjetnika 
605 7.393 7.998 

Prijava oseb v obvezna socialna zavarovanja 315 3.415 3.730 
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Prijava družinskih članov v obvezno 

zdravstveno zavarovanje 
56 130 186 

Zahtevek za izdajo identifikacijske številke za 

DDV 
62 120 182 

Odjava oseb iz obveznih socialnih zavarovanj 68 40 108 

Sprememba podatkov o družinskih članih 7 16 23 

Vloga za izdajo obrtnega dovoljenja 1 19 20 

Prijava sprememb podatkov o obveznih 

socialnih zavarovanjih na odprtih zavarovanjih 
5 2 7 

Odjava družinskih članov iz obveznega 

zdravstvenega zavarovanja 
3 4 7 

SKUPAJ 3.338 43.819 47.157 

 

V tabeli 3 je prikazano število oddanih vlog za samostojne podjetnike v letu 2009, po 

posameznih postopkih na daljavo in na vstopnih točkah VEM. Na daljavo je bilo 

največ vlog za samostojne podjetnike oddanih za postopek izbris samostojnega 

podjetnika iz registra PRS, in sicer 1.084. Za prijavo za vpis samostojnega podjetnika 

v PRS je bilo oddanih 806 vlog; za prijavo spremembe podatkov samostojnega 

podjetnika v PRS pa 326 vlog. Na vstopnih točkah VEM je bilo največ vlog za 

samostojne podjetnike oddanih za spremembo podatkov samostojnega podjetnika v 

PRS, to je 12.318 vlog. Za prijavo za vpis samostojnega podjetnika v PRS je bilo 

oddanih 11.841 vlog, za izbris samostojnega podjetnika iz registra pa 8.521 vlog 

(Statistika e-VEM, 2010). 

Iz teh podatkov je razvidno, da se podjetniki kljub temu, da obstaja lažji in 

enostavnejši način opravljanja postopkov preko portala e-VEM, v večini odločajo 

opraviti vse postopke z obiskom na vstopnih točkah VEM.  
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6 RAZISKAVA 

V naslednjem poglavju smo predstavili izvedeno raziskavo, s pomočjo katere smo 

prišli do zanimivih rezultatov in ugotovitev. 

Namen raziskave je bil ugotoviti, kako dobro anketirani poznajo projekt VEM. 

Raziskavo smo izvedli med nekaterimi samostojnimi podjetniki, ki so člani OOZ 

Nova gorica na območju Goriške regije. Zanimalo nas je poznavanje vstopne točke 

VEM, ali točke obiskujejo in kako so s storitvami svetovalcev zadovoljni oziroma 

kaj jih pri njih moti. Raziskali smo tudi poznavanje portala e-VEM in njegovih 

postopkov. Pri tem nas je zanimalo, ali so ta portal že uporabljali, v kakšne namene 

ter kakšni so razlogi za uporabo oziroma za neuporabo. 

Cilj raziskave je bil ugotoviti poznavanje in uporabnost vstopnih točk VEM ter 

portala e-VEM med anketiranimi podjetniki. Ugotoviti smo želeli, ali bi bilo 

potrebno kakorkoli izboljšati projekt in način njegovega delovanja. Zanimalo nas je, 

kje nastajajo določeni problemi in kako bi jih lahko rešili, da bi vsi podjetniki 

uporabljali portal nemoteno in zanesljivo. 

V zaključku raziskave smo navedene rezultate analizirali, jih prikazali z grafikoni ter 

predstavili svoje ugotovitve in sklepanja. 

6.1 Izvedba raziskave 

Raziskavo smo izvedli s pomočjo ankete na območju OOZ Nova Gorica. Ciljna 

skupina anketirancev so bili samostojni podjetniki, ki so včlanjeni pri OOZ Nova 

Gorica. Anketo (priloga 1) smo pripravili v elektronski obliki na spletni strani 

eSurveysPro (http://www.esurveyspro.com/), ker je v papirnati obliki zamudno in 

neaktualno. Anketa vsebuje 22 vprašanj in je popolnoma anonimna.  

Naključno smo izbrali 200 samostojnih podjetnikov iz OOZ Nova Gorica in jim po 

elektronski pošti razposlali spletno povezavo do ankete 

(http://www.esurveyspro.com/Survey.aspx?id=a191a300-68dc-4d3d-a03b-

6fb897260f21). Za objavo rezultatov nam je od vseh izbranih privolilo in odgovorilo 

le 40 anketirancev. Število odgovorjenih anket se sicer na prvi pogled zdi zelo malo, 

a vendar smo iz tega dobili zanimive odgovore in s tem tudi ugotovitve. 
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6.2 Analiza rezultatov opravljene raziskave 

Od 40 prejetih anket je bilo udeleženih 21 žensk in 19 moških. Ta podatek nam je 

povedal, da se je prisotnost žensk kot podjetnic v našem območju občutno povečala v 

primerjavi s celotnim številom anketiranih podjetnikov. 

Starostna struktura anketirancev (slika 4) je bila razmeroma nizka, saj smo največ 

vrnjenih anket prejeli od podjetnikov, ki so stari pod 40 let. Največje število 

anketirancev je bilo starih med 31 in 40 let, in sicer 17. Mlajši od 20 let je bil samo 

en anketiranec. V skupini med 20 in 30 let je bilo 5 anketirancev, med 41 in 50 let 15 

anketirancev in nad 50 let starosti pa 2 anketiranca. Pridobljeni podatki so nam 

nakazali, da je večino odgovorjenih podjetnikov mlajše generacije in so pripravljeni 

uporabljati moderno tehnologijo pri delu. 

STAROSTNA STRUKTURA ANKETIRANCEV
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Slika 4: Grafični prikaz starostne strukture anketirancev 

Na območju Nove Gorice je 5 vstopnih točk VEM. Zanimalo nas je, ali je po mnenju 

anketirancev teh točk dovolj, ali čutijo potrebo po večjem številu le-teh. Največ 

anketirancev, in sicer 24, se je strinjalo, da je vstopnih točk dovolj, 13 anketirancev 

je mnenja, da bi jih bilo lahko več, 3 pa so odgovorili, da jih je bistveno premalo 

(slika 5). Iz tega smo lahko sklepali, da je vstopnih točk dovolj in zato novih ni 

potrebno odpirati. 
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ZADOVOLJIVOST ŠTEVILA VSTOPNIH TOČK VEM
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Slika 5: Grafični prikaz zadovoljivosti števila vstopnih točk VEM na območju Nove 

Gorice 

Pri naslednjem vprašanju nas je zanimalo, kako anketiranci najraje komunicirajo s 

svetovalci na vstopnih točkah. Največ anketirancev (18) se je odločilo za kontakt 

preko elektronske pošte. Pri tem smo sklepali, da se raje odločajo za ta način 

komuniciranja, ker hitro dobijo želene podatke in odgovore. Takoj za elektronsko 

pošto so se odločili za osebni obisk na točki, in sicer kar 16 anketirancev. Ta način so 

izbrali, ker dobijo oseben stik s svetovalcem, ga lažje razumejo in lahko takoj oddajo 

potrebno dokumentacijo. Za telefonski razgovor se je raje odločilo 6 anketirancev 

(slika 6). Pri tem je bilo razvidno, da se podjetniki ne odločajo več za poštne pisne 

pošiljke, predvidevamo zato, ker je zamudno in ni praktično. 
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NAČIN KOMUNICIRANJA S SVETOVALCI
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Slika 6: Grafični prikaz načina komuniciranja s svetovalci na vstopnih točkah VEM 

Odgovori na 5. vprašanje, glede pogostosti obiska na vstopnih točkah VEM, so bili 

nekako nepričakovani, saj je kar 25 anketirancev odgovorilo, da zelo redko 

obiskujejo točko (slika 7). Izmed vseh vprašanih se 9 anketirancev redkeje odločijo 

za obisk in le 1 anketiranec jo pogosto obiskuje. Presenetilo nas je to, da kar 5 

anketirancev ni nikoli obiskalo vstopne točke. To pomeni, da ti anketiranci niso 

nikoli potrebovali nobenih storitev in svetovanj točk, ali pa so vse opravili preko 

telefonskega razgovora ali na kateri drugi način. 
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Slika 7: Grafični prikaz pogostosti obiska vstopnih točk VEM 
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Pri novem vprašanju smo izvedeli, katero vstopno točko podjetniki najraje 

obiskujejo. Ugotovili smo, da najraje obiskujejo vstopni točki OOZ Nova Gorica (16 

anketirancev) in DURS (12 anketirancev). Za njima je sledila vstopna točka AJPES z 

9 odgovori anketirancev, GZS OZ za Severno Primorsko sta se odločila 2 

anketiranca ter za RRA 1 anketiranec (slika 8). Za OOZ Nova Gorica smo 

predvidevali večje število odgovorov, saj so bili med anketiranci njihovi člani. 
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Slika 8: Grafični prikaz obiskov vstopnih točk VEM na območju Nove Gorice 

Pri 7. vprašanju je bil naš namen ugotoviti, ali so podjetniki zadovoljni s storitvami 

vstopne točke VEM na OOZ Nova Gorica. Polovica anketirancev (20) nam je 

zadovoljstvo potrdila, 3 pa so bili nezadovoljni s storitvami. Glede na to, da smo 

anketirali samostojne podjetnike, ki so včlanjeni na OOZ Nova Gorica, nam je kar 17 

anketirancev odgovorilo, da ne obiskujejo te točke (slika 9). Ta številka nas je 

presenetila, saj imajo vsi vprašani podjetniki, kot člani zbornice, obveznost do plačila 

članarine. S tem so upravičeni tudi do brezplačne pomoči. 
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ZADOVOLJSTVO S STORITVAMI TOČKE VEM
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Slika 9: Grafični prikaz zadovoljstva s storitvami vstopne točke VEM na OOZ Nova 

Gorica 

Naslednje vprašanje se je nanašalo na prejšnje, ker so nas zanimali vzroki 

zadovoljstva oziroma nezadovoljstva nad storitvami točke. Tisti, ki so bili s 

storitvami zadovoljni so navedli, da jim je ustrezala hitrost storitev, hiter dostop do 

potrebnih podatkov in informacij, prijaznost, profesionalnost, učinkovitost, 

aktualnost, hitrost in enostavnost. Tisti, ki niso bili zadovoljni s storitvami, jih je 

motilo, da so svetovalci premalo izobraženi na področju ZGD. Kdor je pri prejšnjem 

vprašanju odgovoril, da ne obiskuje točke, je navedel, da ne potrebuje informacij, saj 

jih dobi na internetu. 

Med več možnimi odgovori so se anketiranci najpogosteje odločili za obisk točke 

VEM, ko so iskali različne informacije. Za to možnost se je odločilo kar 22 vseh 

vprašanih anketirancev, to je 55 %. Sledijo tisti anketiranci, ki so želeli spremembo 

podatkov pri podjetju (9 anketirancev), za izdajo obrtnega dovoljenja se jih je 

odločilo 4, za registracijo 3 in za svetovanje 2 anketiranca (slika 10). Iz tega smo 

lahko sklepali, da je bil zadnji in glavni vzrok obiska točke VEM pri večini 

anketirancev iskanje informacij in urejanje postopkov pri podjetju.  
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Slika 10: Grafični prikaz vzrokov za obisk točke VEM 

S pomočjo 10. vprašanja, pri katerem nas je zanimal način registracije podjetja, smo 

želeli ugotoviti ali je kdo izmed anketirancev že registriral podjetje preko portala e-

VEM. Registracijo pred nastankom projekta VEM je opravilo 27 anketirancev, 10 

anketirancev je za registracijo raje obiskalo točko VEM in le 3 so ga registrirali na 

portalu (slika 11). Menimo, da se bo število registracij preko portala z leti povečalo, 

ker mlajše generacije bodočih podjetnikov več uporabljajo računalnik in spletne 

storitve kot starejše generacije. 
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Slika 11: Grafični prikaz načina registracije podjetja 

Glede na to, da portal e-VEM obstaja že nekaj let in da se na njem lahko opravi vse 

potrebne postopke, nas je zanimalo koliko anketirancev ve za obstoj tega portala in 
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koliko od teh ga uporablja. Velik delež anketirancev, kot je prikazano na sliki 12, je 

portal sicer poznalo (30 anketirancev od skupno 40), vendar je delež tistih, ki so ga 

tudi uporabljali, kljub njegovi enostavnosti, še vedno zelo majhen. Portal je namreč 

uporabljalo le 12 anketirancev (slika 13). 
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Slika 12: Grafični prikaz obstoja portala e-VEM na internetu 
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Slika 13: Grafični prikaz strukture uporabe portala e-VEM 

Pod drobnogled smo za začetek vzeli tiste samostojne podjetnike, ki so portal že 

uporabljali (12 anketirancev). 
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Glede pogostosti uporabe portala se je največ uporabnikov opredelilo za redko 

oziroma zelo redko in sicer pri vsakem po 5 anketirancev, 2 pa sta ga uporabljala kar 

pogosto (slika 14). Iz tega smo sklepali, da se bodo uporabniki po potrebi posluževali 

storitev portala. Zavedamo se, da je za to potreben čas, da se privadijo na elektronske 

storitve in da postane to del njihovega vsakdanjika. 
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Slika 14: Grafični prikaz pogostosti uporabe portala e-VEM 

Eden od ciljev pri vzpostavitvi portala e-VEM je tudi ta, da so postopki enostavni in 

jasni ter dosegljivi čim večjemu številu uporabnikov teh postopkov. Namen tega 

portala je, da čim več dela opravijo uporabniki sami, brez pomoči svetovalcev na 

vstopnih točkah. Zato nas je pri naslednjem vprašanju, ki smo ga zastavili 

anketirancem, zanimala zahtevnost portala. Za enostavno in jasno uporabo postopkov 

so se odločili 4 anketiranci, sprejemljiva uporaba se zdi 8 anketiranim in nihče ni bil 

mnenja, da so postopki zelo zahtevni (slika 15). Prišli smo do zaključka, da 

uporabniki ne bodo imeli težav z uporabo portala in njegovimi postopki, saj je 

narejen tako, da morajo po korakih izpolniti vse potrebne podatke in tako ne more 

priti do zapletov. 
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Slika 15: Grafični prikaz zahtevnosti postopkov na portalu e-VEM 

Pri naslednjem vprašanju je bilo možnih več odgovorov. Zanimalo nas je, kakšne 

postopke so uporabili na portalu. Največ anketirancev, in sicer 6, je prijavilo davčne 

podatke, vpis spremembe podatkov je uporabilo 5 anketiranih, 3 so uporabili vpis 

samostojnega podjetnika v register, 2 pa sta podjetnika prijavila v obvezno 

zdravstveno zavarovanje (slika 16). Za uporabo postopkov izbrisa podjetnika, za 

izdajo identifikacijske številke za namene DDV ali za prijavo otrok v obvezno 

zdravstveno zavarovanje se je odločil en sam anketiranec.  
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Slika 16: Grafični prikaz namena uporabe portala e-VEM 

Za vse tiste, ki so uporabili portal in opravili različne postopke, nas je zanimalo, če 

so zadovoljni z njegovim obstojem in storitvami. Večina anketirancev (11) je bila 

zadovoljna s storitvami, samo en se s tem ni strinjal (slika 17). Zato smo pri 

naslednjem vprašanju spraševali po vzrokih zadovoljstva oziroma nezadovoljstva pri 

portalu. Tisti, ki jim je bil portal v zadovoljstvo, so navedli, da so postopki opravljeni 

hitro in enostavno, da koraki po postopkih delujejo brez problemov, da lahko 

enostavno pregledajo postopke opravljene za nazaj in da zaradi elektronskega 

urejanja ni več potrebno fizično obiskovati raznih ustanov. Tisti anketiranec, ki se s 

tem ni strinjal, je bil mnenja, da določenih informacij pri različnih postopkih ni 

mogoče pridobiti. 
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Slika 17: Grafični prikaz zadovoljnosti s storitvami na portalu e-VEM 

Vsem tistim anketirancem, ki portala še niso uporabljali, teh je bilo 28, smo zastavili 

vprašanje, kakšni so njihovi vzroki za neuporabo portala. Kar 8 anketirancev je za 

vzrok navedlo, da ni osebnega stika s svetovalcem. Po 3 anketiranci so bili mnenja, 

da so navodila pri uporabi nejasna, za opravljanje postopkov pa niso imeli ustreznega 

digitalnega potrdila. Vzrok, da nimajo ustreznega računalniškega znanja, sta navedla 

2 anketiranca; en pa nima niti dostopa do interneta (slika 18). Podali smo tudi 

možnost »ostalo«, pod katerim so anketiranci lahko napisali svoje vzroke. Našteli so, 

da niso imeli še potrebe po uporabi, nekateri sploh niso vedeli, da portal obstaja, 

drugi pa so storitve potrebovali pred nastankom portala. 

Starejši podjetniki so raje obiskali svetovalca, saj jim je ta znal svetovati in jim podal 

možnosti izbire. Mislimo, da je vzrok tudi v tem, da bolj zaupajo svetovalcem kot pa 

računalniški opremi in svojemu računalniškemu znanju. Za podjetnike bi bilo 

potrebno uvesti izobraževanje za uporabo portala. S tem bi pridobili znanje in večjo 

možnost, da bi ga v bodoče uporabljali ter zmanjšali obseg dela svetovalcem. 
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Slika 18: Grafični prikaz vzrokov za neuporabo portala e-VEM 

V nadaljevanju smo poskušali ugotoviti, koliko anketirancev je mnenja, da bi bilo 

potrebno uvesti izobraževanje podjetnikov. Kar 25 anketirancev se je strinjalo, da so 

potrebna dodatna izobraževanja za uporabo portala, 15 pa jih je bilo mnenja, da jih 

ne potrebujejo (slika 19). S temi odgovori smo tudi potrdili svoje mišljenje pri 

prejšnjem vprašanju. 
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Slika 19: Grafični prikaz potrebe po izobraževanju podjetnikov 

V povezavi s prejšnjim vprašanjem smo anketirance vprašali, ali bi v prihodnje 

uporabljali portal, če bi bilo na voljo izobraževanje. V primerjavi s statistiko pri 

vprašanju o sedanji uporabi portala, se je število anketirancev iz 12 povečalo na 27 

(slika 20). To pomeni, da bi se skoraj polovica anketirancev, ki ga sedaj ni 

uporabljalo, po dodatnih izobraževanjih odločilo za uporabo. 
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Slika 20: Grafični prikaz uporabe portala po izobraževanju podjetnikov 

V primeru, da bi država oziroma vstopne točke VEM podjetnikom organizirale 

izobraževanja za uporabo portala, se je izobraževanja s plačilom pripravljen udeležiti 

le en anketiranec. Velika večina (26) bi se izobraževanja udeležila le v primeru, da bi 

bilo brezplačno, 13 anketirancev pa se izobraževanja ne bi udeležilo (slika 21). Iz 

tega smo smiselno sklepali, da je potreba po izobraževanju samostojnih podjetnikov 

za uporabo portala, vendar se anketiranci nameravajo izobraževanja udeležiti samo v 

primeru, da bi bilo brezplačno.  
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Slika 21: Grafični prikaz statistike za udeležbo izobraževanja za uporabo portala 

Pri zadnjem vprašanju anketirancem, ki se je nanašalo na prejšnjega, nas je zanimalo, 

koliko so pripravljeni sofinancirati s strani izobraževanja. Največ se jih je odločilo, 
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da ga ne bi financiralo (26). Glede na to, da je bil pri prejšnjem vprašanju pripravljen 

financirati le en, se je 12 anketirancev premislilo in odločilo, da bi izobraževanje 

vseeno plačali z manj kot 50 EUR in celo 2 sta bila pripravljena plačati med 50 in 

100 EUR. V odgovorih so bile podane še tri možnosti: med 100 in 150 EUR, 150 in 

200 EUR ali več kot 200 EUR, a se zanje ni noben odločil (slika 22). Odgovori so 

nas zelo presenetili in mislimo, da se kljub sedanji finančni krizi podjetniki zavedajo, 

kako pomembno je znanje elektronskega sistema, da bi lahko samostojno in brez 

težav urejali svoje postopke doma na portalu. 
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Slika 22: Grafični prikaz statistike za sofinanciranje izobraževanja za uporabo 

portala 
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7 ZAKLJUČEK 

Projekt VEM je za slovensko gospodarstvo velikega pomena, saj z njim ni več 

problemov pri odpiranju samostojnega podjetnika ali gospodarske družbe. Sistem je 

omogočil poenostavljeno in hitrejšo komunikacijo med državljanom oziroma 

podjetnikom in organi države v postopkih registracije in komuniciranja z državnimi 

institucijami. Omogočeno je komuniciranje z organi države na enem mestu, postopki 

so krajši in hitrejši, zmanjšale so se administrativne ovire in storitve so se pocenile. 

Državljani in bodoči podjetniki preko vstopnih točk VEM dobijo hiter dostop do 

vseh za podjetništvo pomembnih podatkov na enem mestu, posodobljene informacije 

o posameznih pogojih in postopkih v poslovanju ter hitrejši dostop do iskanih rešitev. 

S tem si prihranijo svoj dragoceni čas in zmanjšajo nepotrebne stroške, ki so nastajali 

z obiski različnih ustanov, potrebnih za registracijo. 

S projektom VEM so zagotovili tudi elektronski način poslovanja. Uvedli so portal e-

VEM, na katerem lahko podjetnik samostojno ureja postopke registracije in ostale 

postopke, ki so potrebni za nemoteno delovanje podjetja. Te postopke lahko opravi 

doma s pomočjo internetne povezave in kvalificiranega digitalnega potrdila. Vendar 

je za opravljanje postopkov na portalu potrebno računalniško znanje, ki pa je velik 

problem pri starejših generacijah podjetnikov, problem pa nastane tudi pri ustrezni 

računalniški opremi, ki je za to potrebna. Mlajša generacija oziroma bodoči, mladi 

podjetniki imajo ustrezno znanje in opremo, zato smo predvidevali, da se bo s 

časoma povečala elektronska uporaba portala. 

S pomočjo raziskave, ki smo jo izvedli med samostojnimi podjetniki, člani OOZ 

Nova Gorica, smo prišli do različnih zaključkov in ugotovitev. Ugotovili smo, da s 

pomočjo projekta VEM podjetniki obiščejo vstopno točko VEM ali na kateri koli 

drugi način komunicirajo s svetovalci točke, kjer pridobijo ustrezne informacije. S 

storitvami svetovalcev so v večini zadovoljni, saj hitro dobijo aktualne podatke, 

svetovalci pa so prijazni, profesionalni, učinkoviti in hitri pri svojem delu. Podjetniki 

so obiskali točko zaradi pridobivanja informacij in urejanja postopkov. 

Ugotovili smo, da večina pozna portal e-VEM, vendar ga izmed njih zelo malokdo 

uporablja. Podjetnike bi morali bolj obveščati o portalu, jih seznanjati z novostmi o 

njem in jih spodbujati k uporabi. Potrebno bi jih bilo prepričati, da je uporaba portala 
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jasna in enostavna, da bi z njim hitreje in z manj stroškov opravili želene postopke, 

saj jim ne bi bilo več potrebno fizično obiskovati vstopne točke. Ugotovljeni so bili 

tudi vzroki za neuporabo portala kot na primer, da ni jasnih navodil za uporabo 

portala in da podjetniki nimajo ustreznega računalniškega znanja. Potrebno bi bilo 

uvesti izobraževanje za uporabo portala. S tem bi omogočili večjo uporabo in 

zmanjšali obremenitev dela svetovalcem na točkah. Večina anketirancev se je 

strinjala glede izobraževanja in bi se ga tudi udeležila, če bi le bilo to brezplačno. 

Ponudili smo jim tudi idejo glede sofinanciranja s strani države, vendar se jih je 

veliko odločilo, da jih ne bi financirali. S tem smo ugotovili, da bi morala država v 

celoti financirati delavnice za izobraževanje samostojnih podjetnikov za uporabo 

portala, kot financira delavnice oziroma seminarje za samozaposlitev, ki trajajo tri 

dni po osem ur. Tako bi rešili problem, da bi se portal bolj uveljavil v praksi, saj 

namen tega projekta je bil, da bi ga podjetniki v čim večjem številu uporabljali 

samostojno in brez pomoči svetovalcev. 

Raziskava nam je pripomogla k pridobivanju izkušenj s področja podjetništva. 

Spoznali smo, kako pomembne so vstopne točke in delo svetovalcev, kaj vse je 

potrebno za odpiranje podjetja ter uporabo postopkov na portalu. Opazili smo, da je 

preglednost portala poglavitni vzrok za neuporabo pri računalniško nepismenih 

podjetnikih. Po našem mnenju sam portal ponuja premalo sprotne pomoči končnemu 

uporabniku. Zaradi tega smo tudi predlagali dodatno usposabljanje, saj elektronski 

način poslovanja pripomore k hitrejšemu ter učinkovitejšemu delu podjetnika. 

Zavedamo se, kako je to pomembno za celotno Slovenijo, vendar žal večina 

podjetnikov tega ne zna dobro izkoristiti. 
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PRILOGA 1: ANKETA 

Točka VEM in portal e-VEM  

(Vprašanja označena z * so obvezna.) 

1. Spol: *  

о Moški 

о Ženski 

2. Starost: *  

о Manj kot 20 let 

о 20 – 30 let 

о 31 – 40 let 

о 41 – 50 let 

о Več kot 50 let 

3. Ali se vam zdi, da je vstopnih točk VEM na območju Nove Gorice dovolj? * 

о Da, vstopnih točk VEM je dovolj. 

о Lahko bi jih bilo več. 

о Vstopnih točk je bistveno premalo. 

4. Kako najraje komunicirate s svetovalci na vstopnih točkah VEM? * 

о Osebno (obisk točke VEM) 

о Po telefonu 

о Po e-pošti 

о Po pošti 

5. Kako pogosto obiskujete vstopno točko VEM? * 

о Zelo pogosto 

о Pogosto 

о Redko 

о Zelo redko 

о Nikoli 
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6. Katero vstopno točko VEM na območju Nove Gorice najbolj pogosto obiskujete? 

*  

о OOZ NG (Območna obrtno-podjetniška zbornica Nova Gorica 

о GZS OZ za severno Primorsko (Območna gospodarska zbornica Slovenije) 

о AJPES (Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve) 

о DURS (Davčna uprava Republike Slovenije) 

о RRA (Regijska razvojna agencija) 

7. Ali ste zadovoljni s storitvami točke VEM na OOZ Nova Gorica? * 

о DA 

о NE 

о Ne obiskujem te točke VEM 

8. Navedite vzroke na odgovor iz 7. vprašanja? (S čim ste zadovoljni oziroma kaj 

vas moti.)  

_______________________________________________________ 

9. Zakaj ste nazadnje obiskali točko VEM? (več možnih odgovorov) * 

о Zaradi informacij 

о Zaradi svetovanj 

о Zaradi obrtnega dovoljenja 

о Zaradi registracije 

о Zaradi spremembe podatkov pri podjetju 

о Zaradi odjave 

о Drugo: _______________________ 

10. Kako ste registrirali podjetje? * 

о Na točki VEM. 

о Preko portala e-VEM. 

о Sem ga registriral/a pred nastankom projekta VEM. 

11. Ali veste, da obstaja na internetu portal e-VEM, na katerem lahko vse postopke 

uredite sami doma? * 

о DA 

о NE (nadaljujte pri 18. vprašanju) 
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12. Ste ga že kdaj uporabili? 

о DA 

о NE (nadaljujte pri 18 vprašanju) 

13. Kako pogosto ga uporabljate? 

о Zelo pogosto 

о Pogosto 

о Redko 

о Zelo redko 

о Nikoli 

14. Kakšna se vam zdi zahtevnost postopkov na portalu? 

о Enostavna in jasna 

о Spremenljiva 

о Zelo zahtevna 

15. V kakšne namene ste ga uporabili? (več možnih odgovorov) 

о Vpis s.p. v PRS (Poslovni register Slovenije) 

о Vpis sprememb podatkov s.p. v PRS 

о Izbris s.p. iz PRS 

о Prijava davčnih podatkov 

о Predložitev zahtevka za izdajo identifikacijske številke za namene DDV 

о Prijava s.p. v obvezna socialna zavarovanja 

о Prijava otrok s.p. v obvezno zdravstveno zavarovanje 

о Drugo: _____________ 

16. Ali ste bili zadovoljni s storitvami portala? 

о DA 

о NE 

17. Zakaj?  

________________________________________________________ 

18. Tisti, ki ga še niste uporabljali, zakaj ne? (več možnih odgovorov) 

о Nimam dostopa do interneta. 

о Nimam ustreznega računalniškega znanja. 
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о Nimam ustreznega digitalnega potrdila. 

о Ker ni osebnega stika s svetovalcem. 

о Zaradi nejasnih navodil pri uporabi portala. 

о Drugo: _________________________ 

19. Menite, da so za podjetnike potrebna dodatna izobraževanja za uporabo portala? 

* 

о DA 

о NE 

20. Če bi bilo izobraževanje na voljo, bi portal v prihodnje uporabljali? * 

о DA 

о NE 

21. Če bi država oziroma vstopne točke VEM uvedle izobraževanje za uporabo 

portala za podjetnike, bi se ga udeležili? * 

о Da, če bi bilo brezplačno. 

о Da, izobraževanja bi se udeležil/a v vsakem primeru. 

о Ne, izobraževanja se ne bi udeležil/a. 

22. Če bi bilo izobraževanje plačljivo ali pa delno plačljivo s strani države, koliko ste 

pripravljeni sofinancirati? *  

о 50 – 100 EUR 

о 100 – 150 EUR 

о 150 – 200 EUR 

о Več kot 200 EUR 

о Nisem pripravljen/a sofinancirati 


