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viću nakaže
konča denar?

ALEŠ BENO

Na ponovljeno vprašanje, kako, da
streha ni bila obnovljena, če pa je Anderlič že pred leti občini nakazal denar, pa
so odgovorili: »V letu 2011 je MOL v okviru gradnje Njegoševe ceste skupaj s statično sanacijo trakta stavbe ob novi Njegoševi cesti obnovil del strehe tega trakta Cukrarne.« Da je del strehe objekta obnovljen, je razvidno tudi s fotografije.
Projekt, vreden 18 milijonov evrov,
očitno ne mika nikogar
Janković je imel v predvolilnem programu,
ki mu je prinesel županski stolček leta 2006,
za Cukrarno dve ideji. »Odpira se možnost
izrabe lokacije za novo mestno negovalno
bolnišnico ali oskrbovana stanovanja,« piše v programu Za Ljubljano z nasmehom.
Načrti so se, kot kaže, spremenili: MOL
zdaj na območju Cukrarne snuje gradnjo
centra kulture, projekt je ocenjen na 18 milijonov evrov. Zasebnega partnerja za tak
projekt ni, zato MOL računa na sredstva iz
skladov Evropske unije. Doslej so za obnovo Cukrarne, pravijo na MOL, porabili 645
tisoč evrov.
In zakaj Ljubljana sploh potrebuje nov
kulturni center? »Z vzpostavitvijo sodobnega razstavnega prostora za likovno in vizualno umetnost bo Ljubljana pridobila prostorske možnosti, ki jih sedaj nima. Naš cilj
je izboljšati razstavno ponudbo in povečati
število zahtevnejših razstavnih projektov,«
pravijo na MOL.

Sezona lova na novega
arbitra je odprta
Ǫ
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Predsednik Meddržavnega
sodišča Ronny Abraham, ki
ga je Slovenija imenovala za
arbitra v arbitraži med Slovenijo in Hrvaško, je zaradi
hrvaške odpovedi sodelovanja v postopku odstopil. Slovenija ima zdaj 15 dni časa,
da imenuje novega arbitra.
Abraham je odstopno pismo
arbitražnemu sodišču poslal v
ponedeljek. V njem je zapisal,
da je v imenovanje za arbitra privolil v upanju, »da bo to pomagalo pri vzpostavitvi zaupanja
med strankama in v arbitražno
sodišče in da se bo s tem proces
normalno nadaljeval, s pristankom obeh strani«.
Ker pa je Hrvaška medtem
obvestila arbitražno sodišče, da
z 31. julijem končuje izpolnjevanje arbitražnega sporazuma, se
je Abraham odločil, da trenutna situacija ne izpolnjuje njegovih pričakovanj, zato zanj ni več
primerno, da bi bil arbiter v nadaljnjih postopkih, je včeraj sporočilo Stalno arbitražno sodišče,
ki deluje kot registrar arbitražnega sodišča.
Imamo 15 dni časa
Sodišče je Slovenijo zato pozvalo, naj v 15 dneh imenuje Abrahamovega naslednika.

INTERNATIONAL COURT OF JUSTICE

www.finance.si
Četrtek, 6. avgusta 2015, št. 151

""Ronny Abraham je odstopil s položaja arbitra zaradi
hrvaške odpovedi sodelovanja v arbitražnem sporazumu.

Spomnimo, pred izbiro Abrahama so v javnosti krožila predvsem domača imena
– ustavni sodnik in strokovnjak za mednarodno pravo
Ernest Petrič, pravnik in diplomat Borut Bohte ter sodnik na Evropskem sodišču za
človekove pravice Boštjan M.
Zupančič.
Kot arbiter je sicer 30. julija,
ko je Hrvaška začela postopek
odstopa od arbitražnega sporazuma, odstopil tudi hrvaški
arbiter Budislav Vukas, zato
mora tudi Hrvaška do 14. avgusta imenovati njegovega naslednika. Če tega ne stori, bo novega arbitra izbral predsednik
arbitražnega sodišča, enako pa
velja tudi v primeru Slovenije.

Vlada razlogov za odstop
ne razume
»Odstop Ronnyja Abrahama
obžalujemo, razlogov zanj ne
razumemo,« pa so včeraj sporočili iz kabineta premiera Mira Cerarja. »Menimo, da mora
sodišče nadaljevati delo, saj ne
bi smelo dopustiti, da lahko samovoljni in enostranski izhod
Republike Hrvaške ustavi ves
postopek. To bi bilo v nasprotju
s temeljnimi načeli arbitraže.«
»Upamo, da bo sodišče v
polni sestavi kmalu nadaljevalo svoje delo in ga tudi končalo, v skladu z arbitražnim sporazumom. Slovenija bo v določenem roku sprejela odločitev
o imenovanju novega arbitra,«
so dodali.

10 let AJPES – izvajanje registrskih postopkov samostojnih
podjetnikov in najpomembnejša točka VEM v državi po obsegu
opravljenih postopkov
Področje vpisov s.p. se v zadnjih letih
vsebinsko stalno spreminja, čemur sledijo tudi
informacijske rešitve

Prek sistema VEM, ki zajema 141 točk v Sloveniji, AJPES kot točka
VEM opravlja storitve registrskih postopkov v 12 izpostavah, ki so
pooblaščene za sprejemanje vlog za registracijo enostavnih družb
z omejeno odgovornostjo ter za sprejemanje vseh vrst vlog za vpis
samostojnih podjetnikov v poslovni register.

Danes je AJPES najpomembnejša točka VEM v
državi po obsegu opravljenih postopkov

V letu 2014 je bilo na točkah VEM z enakimi pooblastili na celotnem območju države oddanih 20.298 vlog za registracijo (ustanovitev, spremembe podatkov, izbris) gospodarskih družb in drugih
subjektov vpisa v sodni register ter njihovih delov, od tega je bilo
na točkah VEM AJPES oddanih kar 81,3 % vlog, v postopkih registracije samostojnih podjetnikov pa 39.991 vlog, od tega 56 % na
točkah VEM AJPES.

Vir: Ministrstvo za javno upravo, podatki sistema e-VEM

Po besedah direktorice AJPES, mag. Mojce Kunšek, številke in
zadovoljstvo strank, tudi po izvedeni vsakoletni anketi, potrjujejo, da nalogo točk VEM in registrskega organa AJPES izvaja zelo
uspešno, z nizkim številom pritožb in pretežnim deležem strank,
ki se rade vračajo k referentom in izpostavam. Veliko zaupanje države pa potrjujejo tudi uspešno izvedeni drugi posebni registrski
postopki in vključevanje AJPES v nadaljnji razvoj točk VEM.

Zaradi številnih negativnih primerov izkoriščanja svobodne podjetniške iniciative, je bil v začetku leta 2014 nadgrajen informacijski sistem e-VEM, tako da le-ta omogoča samodejno preverjanje,
če oseba izpolnjuje pogoje za ustanovitev gospodarske družbe,
pridobitev deleža v gospodarski družbi ali za vpis v poslovni register kot samostojni podjetnik in sicer z neposredno povezavo
z informacijskim sistemom FURS, ki zagotavlja podatke, ali je ta
oseba oziroma gospodarska družba, v kateri ima oseba delež višji
od 25 %, objavljena na seznamu davčnih neplačnikov ali na seznamu nepredlagateljev davčnih obračunov, s preverjanjem v kazenski evidenci pa preveri, če je bil bodoči podjetnik v Republiki
Sloveniji pravnomočno obsojen na kazen zapora zaradi kaznivega
dejanja.
Po besedah vodje sektorja za registre in evidence podatkov, mag.
Teje Batagelj, mora od leta 2013 dalje imeti vsak subjekt vpisa v
sodni register in samostojni podjetnik dovoljenje lastnika objekta
za poslovanje na poslovnem naslovu, če sam ni lastnik objekta na
naslovu sedeža, kar dokazuje z izjavo lastnika objekta, ki jo AJPES
sprejme v svoj informacijski sistem poslovnega registra. Dodatna
preverjanja in informacijske rešitve pa bo AJPES zagotovil tudi z
implementacijo zakonskih določb po noveli ZGD-1I, ki bodo na
voljo od 1. 1. 2016 dalje.
OGLAS

Mineva 10 let, od kar je AJPES uspešno prevzel vodenje vpisnika
samostojnih podjetnikov znotraj Poslovnega registra Slovenije in
pričel z izvajanjem registracij s.p., kar je tri leta kasneje vodilo tudi
do prevzema upravljanja sodnega registra. AJPES je tako v času od
1. 7. 2005 do danes preko sistema VEM izvedel:
•
118.470 registracij,
•
133.234 sprememb podatkov s.p. in
•
95.659 izbrisov s.p. iz PRS,
oziroma prek 1 milijon različnih vrst ažuriranj in usklajevanj podatkov.

