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VEMo tudi v Poso~ju
Slovenija je aprila 2001, da bi spodbudila podjetni{tvo, ustanovila Vladno komisijo za odpravo administrativnih ovir in uvedbo poenostavljenih administrativnih postopkov. Po
zgledu posameznih evropskih dr`av
so `eleli zni`ati stro{ke in skraj{ati
~as za ustanovitev podjetja, odpraviti ovire, ki omejujejo rast obstoje~ih
podjetij, in omogo~iti ugodnej{e
pogoje za nove zaposlitve, skratka
oblikovati dinami~no okolje za mala
in srednje velika podjetja.
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Vse na Enem Mestu, na vstopni to~ki VEM, brez administrativnih ovir

Leta 2006 je Ministrstvo RS
za gospodarstvo po sistemu
»Vse na enem mestu« (VEM)
vzpostavilo mre`o registracijsko-informacijskih to~k za
podjetnike na lokalni ravni,
povezane s centralnim informacijskim sistemom. Z omenjenim projektom je bilo
vzpostavljenih 29 vstopnih
to~k, ki bodo zagotovile
strojno in programsko opremo za izvajanje storitev,
usposobile svetovalce, ki
bodo izvajali podjetni{ko
svetovanje, in izvedle promocijske aktivnosti v zvezi s sistemom in VEM-ovimi storitvami. Med njimi je tudi vstopna to~ka na Ulici padlih
borcev 1b v Tolminu, ki jo izvaja Poso{ki razvojni center.

Analize Državnega razvojnega programa 2002–2006 so razkrile, da
uspešno ustanavljanje malih in srednje velikih podjetij (MSP) ter rast
obstoječih podjetij omejujejo neučinkovita državna uprava, nespodbudno
podjetniško okolje in administrativne
ovire. Podjetjem primanjkuje kadrovskega potenciala in sredstev za plačilo strokovnjakov, ki bi se spoprijeli
z zakonskimi in administrativnimi zahtevami kompleksnega okolja. Velika
podjetja imajo zaradi večjega obsega razpoložljivih virov lažji dostop do
trga, finančnih virov, podpornih storitev, razvoja in raziskav in nižje transakcijske stroške, zaradi naštetega
pa tudi konkurenčno prednost pred
malimi in srednje velikimi podjetji. To
se odraža v propadanju manjših podjetij, ki ga država skuša omiliti z razvojnimi programi.

Prvi korak povezovanja
Ministrstvo RS za gospodarstvo
je v okviru programa Phare, Ekonomska in Socialna Kohezija 2003 –
Vzpostavitev sistema “Vse na enem
mestu” (One-stop-shop), ki je sofinanciran s strani EU, leta 2005 podprlo 29 projektov v skupni vrednosti
2.955.717,65 EUR. Po zgledu omenjenega sistema je pri nas ustanovilo
spletišče, ki zagotavlja stične točke,
kjer lahko ustanovitelj podjetja uredi
formalnosti za registracijo podjetja in
dobi potrdila za zagon svoje dejavno-

sti. Gre za prvi korak povezovanja,
da lahko ustanovitelj podjetja prejme
vse informacije, potrebne za začetek
delovanja podjetja. Čas, potreben za
ustanovitev podjetja, se je s treh mesecev skrajšal na največ tri dni, stroški države so se znižali za več kot 50
odstotkov, medtem ko jih uporabniki
sploh nimajo. Kljub temu pa ostajajo
rezultati še vedno neprimerljivi.

Tri stopnje
Trenutno je koncept, ki ga skupaj
razvija več ustanov, razdeljen na tri
stopnje, ki bi naj bile končane do
konca leta 2006.
• Prva stopnja zajema vstopne točke
VEM-a oziroma vzpostavitev mreže
registracijsko-informacijskih točk
po sistemu Vse na enem mestu
za podjetnike na lokalni ravni, ki so
povezani s centralnim informacijskim sistemom.
• Druga stopnja uvaja aktivnosti za
dostop do informacij in storitev za
MSP.
• Tretja faza zajema izvajanje aktivnosti, ki bodo poenostavile dostop
do finančnih virov.

Namen programa
S programom se želi povezati VEMove vstopne točke, ki podjetnikom
omogočajo izvedbo registracijskih
postopkov in pridobitev vseh potrebnih potrdil za delovanje na enem mestu in jim zagotavljajo informacije, ki

se nanašajo na registracijo in delovanje podjetja. S pomočjo informacijsko-komunikacijske tehnologije (IKT)
je možno nemoteno komuniciranje
med različnimi javnimi administrativnimi organi in različnimi podatkovnimi bazami ter registri.

Cilji programa
Cilji programa so usklajeni s kratkoročnimi in srednjeročnimi cilji Partnerstva za pristop, poglavje “Gospodarski kriteriji”, z Državnim razvojnim programom RS za prevzem
pravnega reda EU, z Državnim razvojnim programom in s Programom ukrepov za spodbujanje podjetništva in konkurenčnosti, ki ga
izvaja Ministrstvo za gospodarstvo.
Dolgoročni cilji se navezujejo na:
• povečanje učinkovitosti javne uprave, da bi spodbudili nacionalno
konkurenčnost in zagotovili pravni
okvir za spodbujanje ustanavljanja
novih podjetij in hitrejšo rast obstoječih podjetij, in
• vzpostavitev sistema VEM, ki bo
temeljil na IKT-ju in vstopnih točkah VEM ter njihovo povezavo s
centralnim informacijskim sistemom.

Ciljne skupine
Ciljne skupine so:
• samostojni podjetniki posamezniki,
• mala in srednja podjetja,
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VEMo tudi v Poso~ju
Lani je Poso{ki razvojni center na razpisu pridobil sredstva za izvajanje projekta
VEMo tudi v Poso~ju, v sklopu katerega je vzpostavil
vstopno to~ko VEM. Z omenjenim projektom želimo:
• informirati {ir{o javnost na
obmo~ju Zgornjega
Poso~ja o mo`nostih, ki jih
omogo~a sistem VEM;
• pove~ati zanimanje za
ustanovitev novi h mikro,
malih in srednje velikih podjetij ter posledi~no izboljšati strukturo gospodarstva
v Zgornjem Poso~ju;
• posredovati informacije in
znanja podjetnikom ter
dvigovati konkuren~nost
mikro, malih in srednje velikih podjetij;
• vzpostaviti sistem »Vse na
enem mestu« (VEM) na temelju informacijsko-komunikacijske tehnologije (IKT)
in
• vzpostaviti vstopno to~ko
VEM in njene povezave s
centralnim informacijskim
sistemom ter ostalimi podpornimi ustanovami v Sloveniji in v {ir{em evropskem prostoru.

• potencialni podjetniki,
• podporne institucije za podjetništvo,
• institucije javne uprave (vse tri posoške občine, Upravna enota Tolmin, Zavod RS za zaposlovanje,
Območna služba Nova Gorica,
Urad za delo Tolmin) in
• mladi, ki končujejo šolanje (srednješolci, študentje).

izvede postopke. Državljan oziroma
potencialni podjetnik mora podpisati
pooblastilo, s katerim pooblašča zaposlenega na vstopni točki, da v njegovem imenu izpelje izbrani postopek. Za izvedbo postopka sta potrebni davčna številka in osebna izkaznica.

Vstop v storitveni del portala
Rezultati projekta
S projektom bomo dosegli:
• vzpostavitev vstopne točke VEM,
povezane s centralnim informacijskim sistemom,
• primerno opremljenost z informacijsko-komunikacijsko tehnologijo,
• štiri usposobljene svetovalce za zagotavljanje neposrednih informacij
o javnih administrativnih postopkih
za zagon in delovanje podjetja ter
• promocijo podjetništva z dostopom
do svetovalnih storitev in administrativne podpore v okviru VEMovih vstopnih točk v Posočju.

Kak{en je postopek
ustanovitve podjetja?
Državljani se lahko na VEM-ovi vstopni točki posvetujejo s svetovalcem
in referentom ter ju vprašajo za nasvet ali zaprosijo za pomoč. Potencialni podjetnik, ki se je odločil ustanoviti samostojno podjetje, pristopi k
zaposlenemu na vstopni točki, ki lahko s pooblastilom v njegovem imenu

Storitve portala e-VEM nudijo referenti na več kot 200 vstopnih točkah
po vsej Sloveniji. V Posočju poleg
Posoškega razvojnega centra še na
Območni obrtni zbornici Tolmin in na
Upravni enoti Tolmin. Storitve so
brezplačne in jih lahko uporabljajo
vsi posamezniki, ki imajo v spletnem
brskalniku nameščeno eno izmed
kvalificiranih digitalnih potrdil za preverjanje identitete in elektronsko podpisovanje dokumentov overiteljev:
SIGOV-CA, SIGEN-CA, POŠTA®CA,
AC-NLB ali HALCOM CA FO. Samostojnemu podjetniku posamezniku
za vpis, spremembo podatkov in izbris iz registra ni treba plačati upravne takse – VEM-ove točke za storitve
ne obračunavajo upravnih taks.

Storitve, ki jih
nudi portal e-VEM
Podjetnik lahko začne opravljati dejavnost, ko je vpisan v register in mu
pristojni organ izda odločbo. V kolikor drug zakon določa posebne pogoje za opravljanje dejavnosti, lahko

začne z dejavnostjo šele takrat, ko
izpolni posebne pogoje. Za obrtne
dejavnosti mora podjetnik pridobiti
obrtno dovoljenje, ki mu ga izda Območna obrtna zbornica. Izjemi sta
gostinec, ki mora pridobiti odločbo
upravne enote, in prevoznik, ki mora
pridobiti licenco pri Obrtni zbornici
Slovenije.
Portal e-VEM ponuja možnost opravljanja naslednjih storitev za samostojne podjetnike:
• vpis v Poslovni register Slovenije,
ki ga vodi Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in
storitve;
• posredovanje davčnih podatkov, ki
jih je dolžan posredovati ob ustanovitvi s. p.-ja, na Davčno upravo
Republike Slovenije;
• prijava v obvezno zdravstveno zavarovanje na Zavod za zdravstveno
zavarovanje Slovenije;
• prijava njegovih otrok do 18. leta
starosti v obvezno zdravstveno zavarovanje na Zavod za zdravstveno
zavarovanje Slovenije;
• vpis sprememb podatkov v Poslovni register Slovenije;
• izbris iz Poslovnega registra Slovenije in
• naročilo izpisa podatkov iz Poslovnega registra Slovenije za poljubnega samostojnega podjetnika.
V pripravi je nadgradnja programa, ki
bo omogočala izvajanje VEM storitev
tudi za družbe z omejeno odgovornostjo (d. o. o.).
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VEMo tudi v Poso~ju
• Informacije za ustanovitev, razvoj in poslovanje podjetij
• Enostavni in hitri postopki za ustanovitev podjetja in
spremembo dejavnosti
• Storitve podjetni{kega svetovanja po subvencioniranih
cenah v okviru programa vav~erskega svetovanja

Vse na Enem Mestu, na vstopni to~ki VEM,
brez administrativnih ovir
Za ureditev postopkov potrebujete le osebni dokument in va{o dav~no {tevilko.

Podrobnej{e informacije o projektu bodo podane na "Podjetnih delavnicah":
5. 10. 2006 v Bovcu in 13. 10. 2006 v Tolminu.

www.pososki-rc.si
Poso{ki razvojni center, Padlih borcev 1b (poslovni prostori), Tolmin
Tel.: 05/ 38-41-500, e-po{ta: info@pososki-rc.si

Projekt sofinancira Evropska unija
“VEMo tudi v Posočju” – Ta dokument je bil pripravljen s finančno pomočjo Evropske unije.
Njegova vsebina je izključna odgovornost Posoškega razvojnega centra in se ne more obravnavati kot uradno stališče Evropske unije.
Izdal in založil: Posoški razvojni center. Besedilo: po virih povzela Tatjana Šalej Faletič in Miloš Bajt. Viri: • MINISTRSTVO za gospodarstvo. (2006). [Online]. [Citirano 25. septembra 2006; 3: 13]. Dostopno na spletnem
naslovu: http://www.mg.gov.si/index.php?id=7951&no_cache=1. • DRŽAVNI PORTAL ZA POSLOVNE SUBJEKTE. (2006). [Online]. [Citirano 25. septembra 2006; 3: 22]. Dostopno na spletnem naslovu: http://evem.
gov.si/sp/. Foto: Mateja Kutin, Tatjana Šalej Faletič. Grafična priprava in tisk: Gaya. Naklada: 7.100 izvodov. Kobarid, september 2006.
EPIcenter, letnik VII, {t. 9, 2006

