
vlja registracije samostojnih
podjetnikov? Sestavilje izja-
vo, s podpisom katere usta-
novitelji - samostojni podje-
tniki zagotovijo, da ne kršijo
nobene zahteve iz ZGD-1E, da
denimo niso poslovodje druž-
be v stečaju. Izjavo podpišejo
pod »kazensko in materialno«
odgovornostjo, AJPES pa naj
bi pozneje preveril resničnost
in ukrepal. Da bi sledila tudi
sodišča in zopet normalno
zagnala registracije d. o. o.,
menda zaradi drugačnih so-
dniških predpisov ni možno;
počakati morajo na odločitev
ustavnega sodišča, ki naj bi
bila znana v največ treh te-
dnih. Z ljubljanskega okro-
žnega sodišča včeraj odgovora
zaradi odsotnosti pristojnih
nismo dobili. Nad odločitvijo
AJPES, da postopke vendarle
zažene, po neuradnih infor-
macijah niso navdušeni na
več ministrstvih; vlada novelo
ZGD-1E izpodbija na ustav-
nem sodišču. •

družbe, kije šla v stečaj, pri-
silno poravnavo ali likvidacijo.
A ker več podatkovnih baz, ki
bijih morala sodišča in AJPES
uporabiti pri preverbah, sploh
ni vzpostavljenih, je postalo
jasno, da ZGD-1E v praksi ne
bo mogoče uresničevati. To pa
pomeni, smo pisali, da sodi-
šča in AJPES od 29. novembra
ne izvajajo več registracijskih
postopkov - vse so zamrznili
do odločitve ustavnega sodi-
šča, ki gaje vlada prosila za
zadržanje izvajanja zakona. Iz
portala AJPES sicer izhaja, da
je bilo 30. novembra, dan po
uveljavitvi ZGD-1E, v sodni
register vpisanih 29 novih
družb - a po naših virih naj
bi določena sodišča uporabila
»širšo« interpretacijo določil
in le vpisovala vloge, ki so jih
dobila že pred uveljavitvijo
ZGD-1E.

Kaj dela AJPES?
In kakšno rešitev je našel

AJPES, ki od včeraj spet opra-

Od torka, ko je začela veljati
»razvpita« novela ZGD-1E, bi
morala sodišča in AJPES pred
vpisom novih gospodarskih
družb oziroma samostojnih
podjetnikov v sodni register
opraviti vrsto dodatnih pre-
verb. Ustanovitve novega
podjetja namreč več ne smejo
dovoliti nikomur, ki je bil član
poslovodstva ali nadzornega
organa male, srednje ali velike
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AJPES je našel obvod in
od včeraj kljub določilom
ZGD-1E registrira nove
samostojne podjetnike.
Registracije gospodarskih
družb, ki jih opravljajo
sodišča, stojijo. Vsi
čakajo, kaj bo o zakonu
reklo ustavno sodišče.


