
V statistični raziskavi, ki jo tokrat objavlja Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence 
in storitve (AJPES), so prikazani zbirni podatki o: 
 

o številu poslovnih subjektov v Poslovnem registru Slovenije (PRS) po stanju na dan 30. 9. 
2007 in 

o ustanovitvah in ukinitvah poslovnih subjektov v tretjem trimesečju leta 2007 glede na 
datum vpisa poslovnega subjekta v PRS. 

 
 

Zbirni podatki o številu poslovnih subjektov v PRS po stanju na dan 30. 9. 2007 
 

V skladu z Zakonom o Poslovnem registru Slovenije se med poslovne subjekte štejejo pravne 
osebe, samostojni podjetniki posamezniki, druge fizične osebe, ki opravljajo registrirane 
dejavnosti oziroma s predpisom ali z aktom o ustanovitvi določene dejavnosti ter glavne 
podružnice tujih podjetij, kot jih določa zakon, ki ureja gospodarske družbe. Poslovni subjekti so 
enolično opredeljeni s sedem mestno matično številko, ki hkrati služi kot njihova enolična 
identifikacija, in se obvezno uporablja pri posredovanju podatkov ter medsebojni izmenjavi in 
povezovanju podatkov. AJPES dodeli matično številko poslovnim subjektom že ob njihovem vpisu 
v primarni register ali uradno evidenco. 
 
V preglednicah s podatki o poslovnih subjektih po posameznih pravnoorganizacijskih oblikah so 
tokrat že evidentirane nekatere spremembe iz Šifranta pravnoorganizacijskih oblik PRS kot 
posledica uskladitve z Navodilom o vrstah in obsegu podatkov za posamezno 
pravnoorganizacijsko obliko enote PRS in uskladitve s Sodnim registrom zaradi prevzema 
podatkov. Vpeljane spremembe so povezane s preimenovanjem in ukinitvijo obstoječih šifer 
pravnoorganizacijskih oblik ter uvedbo novih šifer, posledično pa s prerazporeditvijo poslovnih 
subjektov v druge ustrezne pravnoorganizacijske oblike in podoblike. Rezultati opravljenih 
sprememb bodo še bolj opazni v zadnjem trimesečju 2007. 
 
Skupno število evidentiranih poslovnih subjektov na dan 30. 9. 2007 se je povzpelo na 160.700, 
kar je 83,3% od vseh vpisanih enot PRS. V primerjavi s številom ob koncu letošnjega drugega 
trimesečja se je povečalo za 2.076 ali za 1,3%. V posameznih skupinah poslovnih subjektov je 
bilo še vedno zaznati porast števila. Le v skupini drugih fizičnih oseb se je skupno število 
poslovnih subjektov zmanjšalo, in sicer za 29 ali za 0,3%, saj je AJPES v avgustu 2007 izbrisala iz 
PRS več kot 200 zavezancev, ki so opravljali osebno dopolnilno delo. Gre za fizične osebe, ki so 
opravljale delo brez posebne statusno pravne oblike in niso poslovni subjekti, ki so se dolžni 
registrirati.  
 
Relativno in absolutno se je tokrat najbolj povzpelo skupno število vpisanih gospodarskih pravnih 
oseb, na 52.036, to je za 1.019 ali za 2,0%. Tako močan porast je predstavljal 49,1 odstotni delež 
v skupnem porastu števila poslovnih subjektov.  
 
Število samostojnih podjetnikov posameznikov kot najštevilčnejše skupine poslovnih subjektov se 
je v opazovanem obdobju dvignilo na 66.826, to je za 943 ali za 1,4%. Delež v skupnem porastu 
je znašal 45,4%.   
 
Za pol odstotka več je bilo evidentiranih poslovnih subjektov v skupini zavodov, organov in 
organizacij. Število le-teh se je povečalo v času od 30. 6. 2007 do 30. 9. 2007 z 31.038 na 31.181 
ali za 143.   
 
Število glavnih podružnic tujega poslovnega subjekta kot oblike poslovnih subjektov se je v treh 
mesecih povečalo s 318 na 346, to je za 28 ali za 8,8%. 
 
Iz podrobnejšega pregleda podatkov v preglednici 1 je razvidno, da je bilo 80,6% vseh poslovnih 
subjektov gospodarskih subjektov, preostalih 19,4% pa zavodov, organov in organizacij. Skoraj tri 
petine gospodarskih subjektov (59,8%) so bile fizične osebe, dobri dve petini poslovnih subjektov 
(40,2%) pa je sodilo v skupino pravnih oseb. Med vsemi poslovnimi subjekti v PRS so sicer še 
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vedno prevladovale pravne osebe, saj je bilo njihovo skupno število za 7,4% večje od skupnega 
števila vseh fizičnih oseb.   
 
 
Preglednica 1: :        Število poslovnih subjektov po skupinah pravnoorganizacijskih oblik v 

         Republiki Sloveniji, po četrtletjih  
 

Gospodarski subjekti 
Fizične osebe Stanje na 

dan Skupaj 
Skupaj Pravne 

osebe Skupaj 
Samostojni 
podjetniki 

posamezniki
Druge fizične 

osebe 

Zavodi, 
organi in 

organizacije

1 2 (3+8) 3 (4+5) 4 5 (6+7) 6 7 8 
31.12.2006 155.043 124.254 49.534 74.720 64.297 10.423 30.789 
31.3.2007 156.712 125.747 50.314 75.433 64.946 10.487 30.965 
30.6.2007 158.624 127.586 51.017 76.569 65.883 10.686 31.038 
30.9.2007 160.700 129.519 52.036 77.483 66.826 10.657 31.181 

 
Opomba: Metodologija zbiranja podatkov je prevzeta od Statističnega urada Republike Slovenije. 
 
 

 
 
Ko je razvidno iz grafičnega prikaza v nadaljevanju, je med skupno 160.700 poslovnimi subjekti v 
PRS na dan 30. 9. 2007 prevladovala skupina samostojnih podjetnikov posameznikov (41,6%). 
Sledile so jim pravne osebe s področja gospodarstva (32,4%) ter zavodi, organi in organizacije 
(19,4%). Najmanjši, 6,6 odstotni delež, so predstavljale druge fizične osebe, ki so opravljale 
določeno registrirano dejavnost. 
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Na dan 30. 9. 2007 je bilo v PRS vpisanih največ poslovnih subjektov s področja dejavnosti 
»Druge javne, skupne in osebne storitvene dejavnosti«, in sicer 35.161 ali 21,9% vseh poslovnih 
subjektov. Sledili sta področji dejavnosti »Poslovanje z nepremičninami, najem in poslovne 
storitve« s 27.925 poslovnimi subjekti ali 17,4% vseh in »Trgovina, popravila motornih vozil in 
izdelkov široke porabe« s 25.539 poslovnimi subjekti ali 15,9% vseh. Enak delež števila poslovnih 
subjektov, 11,9 odstoten, je bil zabeležen na področjih dejavnosti  »Gradbeništvo« (19.181 
poslovnih subjektov) in »Predelovalne dejavnosti« (19.157 poslovnih subjektov). Kot ob koncu 
letošnjega prvega polletja je bilo na navedenih področjih dejavnosti evidentiranih 79,0% vseh 
poslovnih subjektov. Za vsako od preostalih 12 področij Standardne klasifikacije dejavnosti (SKD) 
je bilo značilno število poslovnih subjektov, manjše od 10.000, in delež skupnega števila poslovnih 
subjektov v vsaki od njih, manjši od 10 odstotkov. Podatki so zbrani na podlagi šifre podrazreda 
glavne dejavnosti, ki je določena posameznemu  poslovnemu subjektu, podrazred pa je vključen v 
posamezno področje dejavnosti SKD. 

V primerjavi s predhodnim trimesečjem, so med področji dejavnosti, na katerih se je skupno 
število povečalo, izstopala področja dejavnosti »Poslovanje z nepremičninami, najem in poslovne 
storitve« (za 750), »Gradbeništvo« (za 461) in »Druge javne, skupne in osebne storitvene 
dejavnosti« (za 291 poslovnih subjektov), ki so zavzemala 72,4% celotnega povečanja števila 
poslovnih subjektov. Za prvo navedeni področji dejavnosti in za področje dejavnosti 
»Izobraževanje« je bil hkrati značilen tudi največji relativni porast števila poslovnih subjektov. 
Zmanjšanja števila poslovnih subjektov, zabeležena na treh od skupno sedemnajstih področij 
dejavnosti, niso bila izrazitejša. 

V skupini pravnih oseb s področja gospodarstva sta na dan 30. 9. 2007 med 52.036 poslovnimi 
subjekti prevladovali 46.002 družbi z omejeno odgovornostjo in 88,4 odstotnim deležem. Zato je 
razumljivo, da je bilo tako zanje kot za celotno skupino značilno največje število registriranih 
poslovnih subjektov na istih dveh področjih dejavnostih, in sicer »Poslovanje z nepremičninami, 
najem in poslovne storitve« in »Trgovina, popravila motornih vozil in izdelkov široke porabe«. Po 
številu so družbam z omejeno odgovornostjo sledile družbe z neomejeno odgovornostjo, 
komanditne družbe in delniške družbe z 9,2 odstotnim deležem v številu poslovnih subjektov v 
skupini. 

Glavno dejavnost s področja »Gradbeništvo« je imelo registrirano 13.161 samostojnih podjetnikov 
posameznikov, medtem ko je bilo njihovo število na področjih »Poslovanje z nepremičninami, 
najem in poslovne storitve« (11.415), »Trgovina, popravila motornih vozil in izdelkov široke 
porabe« (11.134) in »Predelovalne dejavnosti« (10.993) precej izenačeno. Med vsemi 
samostojnimi podjetniki posamezniki je bil skupni delež po številu na navedenih področjih 
dejavnosti 69,9 odstoten. 

Od skupno 10.657 poslovnih subjektov v skupini drugih fizičnih oseb je bilo 58,9% vseh fizičnih 
oseb nosilcev dopolnilne dejavnosti  na kmetiji (2.345), registriranih samostojnih kulturnih 
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ustvarjalcev (2.338) in registriranih zdravnikov, zobozdravnikov in zasebnih zdravstvenih delavcev 
(1.599). V primerjavi s prehodnim trimesečjem se je izraziteje, za 112, povečalo le število prvo 
navedenih. Upoštevajoč vse oblike organiziranja poslovnih subjektov v tej skupini, je na področju 
»Druge javne, skupne in osebne storitvene dejavnosti« delovalo 4.550 ali 42,7% vseh poslovnih 
subjektov v tej skupini. 

V skupini zavodov, organov in organizacij je imelo 76,6% poslovnih subjektov registrirano kot 
glavno dejavnost eno izmed dejavnosti s področja »Druge javne, skupne in osebne storitvene 
dejavnosti«. Pri najbolj tipičnih predstavnikih v tej skupini, društvih in zvezah društev, ki jih je 
AJPES tokrat naštela 21.088 ali 67,6% izmed vseh poslovnih subjektov v skupini, je bil delež še 
višji. Kar 87,1% od njih je bilo razvrščenih v navedeno področje dejavnosti. V primerjavi s stanjem 
na dan 30. 6. 2007 jih je bilo za 83 več, medtem ko se je število skladov zmanjšalo za 32. 
Številčnejši poslovni subjekti v skupini so bili tudi sindikati (3.598), javni zavodi (1.499), zavodi 
(1.338) ter verske skupnosti in podobne verske organizacije (1.022).  

Med statističnimi regijami v Republiki Sloveniji ostajajo po skupnem številu poslovnih subjektov in 
po posameznih skupinah ter po porastu tega števila v primerjavi s predhodnim trimesečjem v 
ospredju Osrednjeslovenska regija z 52.379 poslovnimi subjekti (za 982 več), Podravska regija z 
21.397 poslovnimi subjekti (za 254 več), Savinjska regija s 17.724 poslovnimi subjekti (185 več) in  
Gorenjska regija s 15.282 poslovnimi subjekti (za 214 več). Skupni delež od vsega povečanja 
števila poslovnih subjektov v teh štirih regijah glede na stanje na zadnji dan letošnjega drugega 
trimesečja je bil 78,8 odstoten. V navedenih regijah je imelo sedež sicer skoraj dve tretjini (66,4%) 
vseh poslovnih subjektov, od tega v Osrednjeslovenski skoraj tretjina (32,6%). Najmanj poslovnih 
subjektov je bilo evidentiranih v Zasavski regiji (2.376).  

V desetih slovenskih občinah (Ljubljana, Maribor, Koper, Celje, Kranj, Nova Gorica, Domžale, 
Novo mesto, Piran in Kamnik), nekatere od teh so mestne, je bilo skoncentriranih 44,0% vseh 
poslovnih subjektov. 
 
Podatki o številu poslovnih subjektov na dan 30. 9. 2007 po izbranih kriterijih so prikazani v 
naslednjih preglednicah: 
 
 
Preglednica 2/1: Število gospodarskih subjektov – pravnih oseb v Republiki Sloveniji po 

pravnoorganizacijskih oblikah in po področjih Standardne klasifikacije 
dejavnosti na dan 30. 9. 2007 
 

Preglednica 2/2: Število samostojnih podjetnikov posameznikov v Republiki Sloveniji po 
področjih Standardne klasifikacije dejavnosti na dan 30. 9. 2007 
 

Preglednica 2/3: Število drugih fizičnih oseb v Republiki Sloveniji po 
pravnoorganizacijskih oblikah in po področjih Standardne klasifikacije 
dejavnosti na dan 30. 9.  2007 
 

Preglednica 2/4: Število zavodov, organov in organizacij v Republiki Sloveniji po 
pravnoorganizacijskih oblikah in po področjih Standardne klasifikacije 
dejavnosti na dan 30. 9. 2007 
 

Preglednica 3/1: Število poslovnih subjektov v Republiki Sloveniji  po statističnih regijah 
in po področjih Standardne klasifikacije dejavnosti  na dan 30. 9. 2007 
 

Preglednica 3/2: Število gospodarskih subjektov – pravnih oseb v Republiki Sloveniji po 
statističnih regijah in po področjih Standardne klasifikacije dejavnosti na 
dan 30. 9. 2007 
 

Preglednica 3/3: Število samostojnih podjetnikov posameznikov in drugih fizičnih oseb v 
Republiki Sloveniji po statističnih regijah in po področjih Standardne 
klasifikacije dejavnosti na dan 30. 9. 2007 
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Preglednica 3/4: Število zavodov, organov in organizacij v Republiki Sloveniji po 

statističnih regijah in po področjih Standardne klasifikacije dejavnosti na 
dan 30. 9. 2007 
 

Preglednica   4:   Število poslovnih subjektov v Republiki Sloveniji po občinah in po 
področjih Standardne klasifikacije dejavnosti na dan 30. 9. 2007 
 

 
 

Zbirni podatki o ustanovitvah in ukinitvah poslovnih subjektov v tretjem trimesečju leta 
2007 

 
Kot je bilo ugotovljeno že v drugem trimesečju letošnjega leta je bilo tudi za obdobje od 1. julija 
2007 do 30. septembra 2007 značilno, da je ustanavljanje in ukinjanje poslovnih subjektov 
ponovno nekoliko zastalo, saj se je število ustanovitev v primerjavi s predhodnim obdobjem 
zmanjšalo  od 4.473 na 4.408 ali za 1,5%, število ukinitev pa z 2.455 na 2.287 ali za 6,8%. 
Nadaljeval pa se je trend pozitivne razlike med skupnim številom ukinitev in skupnim številom 
ustanovitev poslovnih subjektov v korist slednjih, tokrat za 2.121.   
 
V tretjem trimesečju 2007 je število novoustanovljenih poslovnih subjektov preseglo število 
ukinjenih v vsaki od opazovanih skupin poslovnih subjektov, razen v skupini drugih fizičnih oseb, 
kar se kaže v opazni absolutni in relativni razliki, in je delno razvidno iz stolpčnega grafikona.  
 
Potek gibanja števila ustanovitev poslovnih subjektov, ki se je dokaj umirilo, prikazuje tudi črtni 
grafikon. Na zmanjšanje števila je vplival zlasti padec števila novoustanovljenih samostojnih 
podjetnikov posameznikov za 129 ali za 5,4%, pri čemer je treba vedeti, da je 2.268 novih 
ustanovitev le-teh predstavljalo 51,5% vseh ustanovitev. Skoraj polovica samostojnih podjetnikov 
posameznikov se je odločila izbrati svojo glavno dejavnost s področij »Poslovanje z 
nepremičninami, najem in poslovne storitve« ali  »Gradbeništvo«. 
 
Zmanjšalo se je tudi število ustanovitev poslovnih subjektov v skupini zavodov, organov in 
organizacij, in sicer na 363, to je za 46 ali za 11.2%, le da je bil njihov delež v strukturi ustanovitev 
precej manjši (8,2%). Dve tretjini novoustanovljenih poslovnih subjektov v skupini so bila društva 
in zveze društev. V primerjavi s predhodnim trimesečjem se je število ustanovitev le-teh zmanjšalo 
za 53. 
 
Enaka primerjava je pokazala, da je bilo povečanje števila ustanovitev evidentirano v skupini 
pravnih oseb s področja gospodarstva (za 43 ali za 3,5%) in v skupini drugih fizičnih oseb (za 67 
ali za 15,6%), vendar je bil skupni delež ustanovitev v teh dveh skupinah med vsemi 
ustanovitvami le 40,3 odstoten. V prvo navedeni skupini je bilo na novo ustanovljenih 1.280 
poslovnih subjektov, v drugo navedeni skupini pa 497 poslovnih subjektov. Novoustanovljenih 
družb z omejeno odgovornostjo kot najpogosteje izbrani obliki organiziranja pravnih oseb s 
področja gospodarstva je bilo za polovico manj kot na primer novoustanovljenih samostojnih 
podjetnikov posameznikov. Največkrat so izbrali glavno dejavnost s področja dejavnosti 
»Poslovanje z nepremičninami, najem in poslovne storitve«.   
 
Število novoustanovljenih poslovnih subjektov v skupini drugih fizičnih oseb se je povečalo 
predvsem zaradi 175 na novo registriranih poklicnih športnikov in 136 novih nosilcev dopolnilne 
dejavnosti na kmetiji. 
 
Iz podatkov AJPES o ukinitvah poslovnih subjektov v tretjem trimesečju 2007 je razvidno, da je bil 
značilen večinoma trend upadanja števila ukinitev poslovnih subjektov v posameznih  skupinah 
poslovnih subjektov, z izjemo skupine drugih fizičnih oseb. Tu ni šlo za porast števila ukinitev, ki bi 
se zgodile na podlagi odločitve poslovnega subjekta, ampak zaradi že omenjenega brisanja 
zavezancev, ki so opravljali osebno dopolnilno delo, iz PRS in ga je izvedla AJPES kot 
upravljavka PRS, kot je bilo že pojasnjeno. 
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Med ukinjenimi poslovnimi subjekti so prevladovali samostojni podjetniki posamezniki s 1.256 
ukinitvami ali 54,9% vseh. V PRS so bili do ukinitve pretežno evidentirani v dejavnostih s področij 
»Poslovanje z nepremičninami, najem in poslovne storitve« in »Trgovina, popravila motornih vozil 
in izdelkov široke porabe« (po 245 ukinjenih na vsakem od obeh področij). V primerjavi s 
predhodnim trimesečjem se je v tej skupini število ukinitev zmanjšalo za 4,8%. 
 
Delež ukinjenih pravnih oseb s področja gospodarstva v skupnem številu ukinitev je bil 12,4 
odstoten, a je bilo število ukinjenih za polovico manjše kot v letošnjem drugem trimesečju. Med 
283 ukinjenimi poslovnimi subjekti so prevladovale družbe z omejeno odgovornostjo (231), ki so 
do ukinitve delovale zlasti na področju »Trgovina, popravila motornih vozil in izdelkov široke 
porabe«.   
 
Dobri dve tretjini med 223 ukinjenimi poslovnimi subjekti v skupini zavodi, organi in organizacije z 
najmanjšim, 9,7 % deležem med ukinjenimi poslovnimi subjekti, so bila društva in zveze društev 
(154). 
 
Izstopajoč porast števila ukinjenih v skupini drugih fizičnih oseb je povzročil, da je delež ukinjenih 
iz te skupine med vsemi ukinjenimi znašal kar 23,0%, da porasta ne omenjamo posebej iz že prej 
navedenih razlogov. 
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Preglednica 2/1 
Število gospodarskih subjektov – pravnih oseb v Republiki Sloveniji po pravnoorganizacijskih oblikah in po področjih Standardne klasifikacije 
dejavnosti na dan 30. 9. 2007 
 

 
 

(Na kazalo preglednic) 
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Preglednica 2/2 
Število samostojnih podjetnikov posameznikov v Republiki Sloveniji po področjih Standardne klasifikacije dejavnosti na dan 30. 9. 2007 
 

 
 

(Na kazalo preglednic) 
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Preglednica 2/3 
Število drugih fizičnih oseb v Republiki Sloveniji po pravnoorganizacijskih oblikah in po področjih Standardne klasifikacije dejavnosti na dan 
30. 9.  2007 
 

 
 
 

(Na kazalo preglednic) 
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Preglednica 2/4 
Število zavodov, organov in organizacij v Republiki Sloveniji po pravnoorganizacijskih oblikah in po področjih Standardne klasifikacije 
dejavnosti na dan 30. 9. 2007 
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(Na kazalo preglednic) 
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Preglednica 3/1 
Število poslovnih subjektov v Republiki Sloveniji  po statističnih regijah in po področjih Standardne klasifikacije dejavnosti  na dan 30. 9. 2007 
 

 
 
 

(Na kazalo preglednic) 
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Preglednica 3/2 
Število gospodarskih subjektov – pravnih oseb v Republiki Sloveniji po statističnih regijah in po področjih Standardne klasifikacije dejavnosti 
na dan 30. 9. 2007 
 

 
 
 

(Na kazalo preglednic) 
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Preglednica 3/3 
Število samostojnih podjetnikov posameznikov in drugih fizičnih oseb v Republiki Sloveniji po statističnih regijah in po področjih Standardne 
klasifikacije dejavnosti na dan 30. 9. 2007 
 

 
 

(Na kazalo preglednic) 
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Preglednica 3/4 
Število zavodov, organov in organizacij v Republiki Sloveniji po statističnih regijah in po področjih Standardne klasifikacije dejavnosti na dan 
30. 9. 2007 
 

 
 
 

(Na kazalo preglednic) 
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Preglednica 4 
Število poslovnih subjektov v Republiki Sloveniji po občinah in po področjih Standardne klasifikacije dejavnosti na dan 30. 9. 2007 
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(Na kazalo preglednic) 

 



 
 

(Na kazalo preglednic) 
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(Na kazalo preglednic) 
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(Na kazalo preglednic) 
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(Na kazalo preglednic) 
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