
Statistična raziskava, ki jo je opravila Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in 
storitve na podlagi podatkov Poslovnega registra Slovenije po stanju na dan 31. 12. 2006, vključuje: 
 

 zbirne podatke Poslovnega registra Slovenije (PRS) o številu poslovnih subjektov v PRS po 
stanju na dan 31. 12. 2006 in 

 podatke o evidentiranih ustanovitvah in ukinitvah poslovnih subjektov v zadnjem trimesečju 
leta 2006. 

 
 

Zbirni podatki Poslovnega registra Slovenije (PRS) o številu poslovnih subjektov v PRS po 
stanju na dan 31. 12. 2006 

 
V skladu z Zakonom o Poslovnem registru Slovenije so poslovni subjekti pravne in fizične osebe, ki 
opravljajo registrirane dejavnosti, ali s predpisom ali z aktom o ustanovitvi določene dejavnosti. 
Glavne podružnice tujih poslovnih subjektov, kot jih določa zakon, ki ureja gospodarske družbe, so 
poleg poslovnih subjektov predmet te statistične raziskave, ker je za ene in druge značilna enaka 
sestava matične številke kot enolične identifikacije vsake enote poslovnega registra, ki jo ob vpisu v 
poslovni register dodeli upravljavec registra in se ne spreminja. 
 
AJPES je evidentirala na zadnji dan leta 2006 skupno 155.043 poslovnih subjektov. V številu je zajeto 
321 glavnih podružnic tujega poslovnega subjekta. V četrtem trimesečju lanskega leta se je 
nadaljevalo naraščanje števila poslovnih subjektov, ki je bilo značilno tudi za vsa predhodna tri 
trimesečja leta 2006. Od ugotovljenega skupnega števila na dan 30. 9. 2006 pa do 31. 12. 2006 se je 
število poslovnih subjektov v osrednji informatizirani bazi tako povečalo za 1.746 ali za 1,1%.  
 
Kot je razvidno iz preglednice 1, se je število povečalo v vseh posameznih skupinah, največ pri 
gospodarskih pravnih in fizičnih osebah, ki jih je bilo za 1.553 ali za 1,3% več. Pri drugih fizičnih 
osebah je bilo povečanje  2,5 odstotno, tako da jih je bilo v PRS vpisanih 10.423 ali za 251 več. Njim 
so sledile pravne osebe s področja gospodarstva. Število le-teh se je povečalo na 49.534, kar je za 
654 ali za 1,3% več. Za skupino samostojnih podjetnikov posameznikov je bilo v zadnjem trimesečju 
leta značilno za odstotek večje število, v PRS jih je bilo vpisanih 64.297 ali za 648 več. Absolutni 
porast števila v navedenih dveh skupinah je bil precej podoben, vsaki od teh skupin ga je pripadlo 
dobrih 37%. Polovica skupnega povečanja števila poslovnih subjektov je bila značilna za 
gospodarske fizične osebe. Povečanje števila le-teh je preseglo povečanje števila gospodarskih 
pravnih oseb za dobrih 37%. Porast števila poslovnih subjektov po posameznih skupinah v četrtem 
trimesečju 2006  je bil večji od porasta v tretjem trimesečju 2006.  
 
Število zavodov, organov in organizacij je vse leto dokaj enakomerno naraščalo, konec leta 2006 jih 
je bilo 30.789. V primerjavi s stanjem konec tretjega trimesečja 2006 se je število zvišalo za 193 ali za 
0,6%. 
 
Vseh pravnih oseb, torej ne le gospodarskih, je bilo evidentiranih 80.323 ali za 7,5% več od skupnega 
števila fizičnih oseb. Tri petine ali 74.720 poslovnih subjektov od vseh 124.254 gospodarskih 
subjektov so bile fizične osebe, preostali so bili gospodarske pravne osebe. Delež zavodov, organov 
in organizacij v skupnem številu poslovnih subjektov je ostal na eni petini, tako da so bili gospodarski 
subjekti znatno številnejši. 
 
Od 31. 12. 2005 do 31. 12. 2006 se je število poslovnih subjektov v PRS povečalo za 3.800 ali za 
2,5%. Največji, 42,7% delež povečanja je bil značilen za samostojne podjetnike posameznike, ki jih je 
bilo evidentiranih za 1.622 ali za 2,6% več. V obdobju enega leta so dosegli poslovni subjekti v 
skupini zavodov, organov in organizacij 22,2% delež skupnega porasta, saj se njihovo število, zlasti 
na račun večjega števila društev, povečalo za 845 ali za 2,8%. Največji odstotek letnega povečanja 
števila je bil zabeležen v skupini drugih fizičnih oseb, in sicer 7,1% (za 695 več). Povečalo se je zlasti 
število registriranih sobodajalcev in nosilcev dopolnilne dejavnosti na kmetiji. Najbolj skromno 
povečanje je bilo zaznati v skupini gospodarskih pravnih oseb. Skupno število poslovnih subjektov v 
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tej skupini se je zvišalo za 638 ali za 1,3%. Na to so vplivali hkratno povečanje števila družb z 
omejeno odgovornostjo (za 1.405) in zmanjšanje števila družb z neomejeno odgovornostjo, 
komanditnih družb in delniških družb (skupaj za 725). 
 
Izrazito letno povečanje števila poslovnih subjektov je bilo značilno za področja Standardne 
klasifikacije dejavnosti (SKD) »Poslovanje z nepremičninami, najem in poslovne storitve« (za 1.625), 
»Gradbeništvo« (za 1.276) in »Druge javne, skupne in osebne storitvene dejavnosti« (za 1.109). 
 
 
Preglednica 1: :        Število poslovnih subjektov po skupinah pravnoorganizacijskih oblik v 

         Republiki Sloveniji, po četrtletjih  
 

Gospodarski subjekti 
Fizične osebe Stanje na Skupaj 

Skupaj Pravne 
osebe Skupaj 

Samostojni 
podjetniki 

posamezniki
Druge fizične 

Zavodi, 

organizacije

1 2 (3+8) 3 (4+5) 4 5 (6+7) 6 7 8 
31.3.2006 149.971 119.806 47.714 72.092 62.135 9.957 30.165 
30.6.2006 151.832 121.372 48.374 72.998 63.005 9.993 30.460 
30.9.2006 153.297 122.701 48.880 73.821 63.649 10.172 30.596 

31.12.2006 155.043 124.254 49.534 74.720 64.297 10.423 30.789 

organi in dan 
osebe 

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

. 
 
Med 155.043 poslovnimi subjekti so bili v PRS na dan 31. 12. 2006 najštevilnejši samostojni 
podjetniki posamezniki (41,5%), delež pravnih oseb s področja gospodarstva je znašal 31,9%, skoraj 
petina je bila zavodov, organov in organizacij, medtem ko se je delež drugih fizičnih oseb, ki so 
opravljale registrirano dejavnost, povzpel na 6,7%. 
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Družbe z omejeno odgovornostjo so prevladovale med pravnimi osebami s področja gospodarstva, 
saj jih je bilo kar 43.386 ali 87,6%. V primerjavi s predhodnim trimesečjem jih je AJPES evidentirala 
za 725 več. Tako zanje kot seveda za skupino sta bili tipični področji dejavnosti »Trgovina, popravila 
motornih vozil in izdelkov široke porabe«  in »Poslovanje z nepremičninami, najem in poslovne 
storitve«, na katerih je delovalo preko 55% poslovnih subjektov. Iz iste primerjave je razvidno, da se 
je zmanjšalo število družb z neomejeno odgovornostjo in število delniških družb. Prvič je bila 
evidentirana nova vrsta poslovnega subjekta, to je evropsko gospodarsko interesno združenje EGIZ.       
 
Skoraj 70% vseh samostojnih podjetnikov posameznikov je imelo registrirano kot glavno dejavnost  
eno z naslednjih področij: »Gradbeništvo«, »Predelovalne dejavnosti«, »Trgovina, popravila motornih 
vozil in izdelkov široke porabe«  in »Poslovanje z nepremičninami, najem in poslovne storitve«. Na 
vsakem od naštetih področij jih je bilo vpisanih preko 10.000.      
 
Med vsemi 10.423 drugimi fizičnimi osebami so prevladovali registrirani samostojni ustvarjalci na 
področju kulture (2.345), nosilci dopolnilne dejavnosti na kmetiji (1.985) in registrirani zdravniki, 
zobozdravniki in zasebni zdravstveni delavci (1.621), kar je pomenilo 57,1 odstotni delež poslovnih 
subjektov v tej skupini. Zadnji dve od naštetih vrst fizičnih oseb sta se od prejšnjega trimesečja tudi 
najbolj številčno povečali. Glede na specifične zvrsti posameznih fizičnih oseb so bila za to skupno 
poslovnih subjektov značilna specifična področja dejavnosti.  
 
Za skupino zavodov, organov in organizacij je že po naravi dejavnosti razumljivo, da prevladujejo 
poslovni subjekti s področij dejavnosti »Druge javne, skupne in osebne storitvene dejavnosti« in 
»Dejavnosti javne uprave in obrambe, obvezno socialno zavarovanje«, kjer je bilo evidentiranih 
86,2% od skupno 30.789 poslovnih subjektov v skupini. Društva in zveze društev so bili njihovi 
najštevilnejši predstavniki. Ob koncu leta 2006 jih je bilo v PRS vpisanih 20.790, njim so sledili 
sindikati (3.677) in javni zavodi (1.488), ki jih je bilo dobrih 300 več kot zavodov kot četrtih po številu. 
V času od 30. 9. 2006 se je število društev in zvez društev ter zavodov najbolj povečalo. Prvič je bilo 
v PRS evidentirano tuje društvo. 
 
Iz razvrstitve vpisanih poslovnih subjektov po področjih dejavnosti SKD je bilo razvidno, da je bilo dne 
31. 12. 2006 na področju dejavnosti »Druge javne, skupne in osebne storitvene dejavnosti« vpisanih 
34.414 ali 22,2 % vseh poslovnih subjektov. Sledili so »Poslovanje z nepremičninami, najem in 
poslovne storitve« (25.835 poslovnih subjektov ali 16,7% vseh), »Trgovina, popravila motornih vozil in 
izdelkov široke porabe« (25.231 ali 16,3%), »Predelovalne dejavnosti« (19.136 ali 12,3%) in 
»Gradbeništvo« (17.709 ali 11,4%). Na področjih dejavnosti »Promet, skladiščenje in zveze« in 
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»Gostinstvo« je bilo evidentiranih 9.432 ali 6,1% oziroma 9.092 ali 5,9% poslovnih subjektov. Pod 
tremi odstotki je bil delež na preostalih področjih dejavnosti (skupaj 14.194 poslovnih subjektov). 
 
Primerjava števila poslovnih subjektov po stanju na dan 31. december 2006 s podatki po stanju na 
dan 30. september 2006 je pokazala, da je za tri področja dejavnosti bilo značilno izrazito povečanje 
števila poslovnih subjektov v PRS. To so bila »Poslovanje z nepremičninami, najem in poslovne 
storitve« (za 594 poslovnih subjektov) »Gradbeništvo« (za 401 poslovni subjekt), in »Druge javne, 
skupne in osebne storitvene dejavnosti« (za 397 poslovnih subjektov), kar je predstavljalo skoraj štiri 
petine skupnega povečanja števila poslovnih subjektov. Tudi odstotno povečanje števila poslovnih 
subjektov je bilo na prvih dveh navedenih področjih in na področju »Zdravstvo in socialno varstvo« 
najbolj izrazito. Delež področij, na katerih se je število poslovnih subjektov tudi zmanjšalo, je 
zanemarljiv po številu področij kot po številu poslovnih subjektov.  
 
Koncentracija poslovnih subjektov po statističnih regijah je ostala neenakomerna, saj so štiri od 
dvanajstih vključevale 66,1% poslovnih subjektov, ena pa skoraj tretjino od vseh poslovnih subjektov. 
Vodilne regije po skupnem številu poslovnih subjektov, po številu v posameznih skupinah poslovnih 
subjektov, po porastu tega števila v primerjavi s tretjim trimesečjem lanskega leta in s četrtim 
trimesečjem leta 2005 so bile Osrednjeslovenska regija s 50.001 poslovnim subjektom (za 655 več), 
Podravska regija z 20.507 poslovnimi subjekti (za 202 več), Savinjska regija s 17.288 poslovnimi 
subjekti (za 228 več) in Gorenjska regija, v kateri je imelo sedež 14.718 poslovnih subjektov (za 177 
več). Zasavska in Notranjska regija sta ostali po številu poslovnih subjektov na začelju z 2.305 
oziroma 3.724 poslovnimi subjekti. 
 
V mestnih občinah Ljubljana, Maribor, Koper in Celje je bila skoncentrirana skoraj tretjina vseh 
poslovnih subjektov. 
 
 
Podatki o številu poslovnih subjektov po področjih SKD na dan 31. december 2006 so razvidni iz 
naslednjih preglednic: 
 
Preglednica 2/1: Število gospodarskih subjektov – pravnih oseb v Republiki Sloveniji po 

pravnoorganizacijskih oblikah in po področjih Standardne klasifikacije 
dejavnosti na dan 31. 12. 2006 
 

Preglednica 2/2: Število samostojnih podjetnikov posameznikov v Republiki Sloveniji po 
področjih Standardne klasifikacije dejavnosti na dan 31. 12. 2006 
 

Preglednica 2/3: Število drugih fizičnih oseb v Republiki Sloveniji po 
pravnoorganizacijskih oblikah in po področjih Standardne klasifikacije 
dejavnosti na dan 31. 12.  2006 
 

Preglednica 2/4: Število zavodov, organov in organizacij v Republiki Sloveniji po 
pravnoorganizacijskih oblikah in po področjih Standardne klasifikacije 
dejavnosti na dan 31. 12. 2006 
 

Preglednica 3/1: Število poslovnih subjektov v Republiki Sloveniji  po statističnih regijah 
in po področjih Standardne klasifikacije dejavnosti  na dan 31. 12. 2006 
 

Preglednica 3/2: Število gospodarskih subjektov – pravnih oseb v Republiki Sloveniji po 
statističnih regijah in po področjih Standardne klasifikacije dejavnosti na 
dan 31. 12. 2006 
 

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 31. 12. 2006 
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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 31. 12. 2006 
 

Preglednica 4: Število poslovnih subjektov v Republiki Sloveniji po občinah in po 
področjih Standardne klasifikacije dejavnosti na dan 31. 12. 2006 

 
 
 

Podatki o evidentiranih ustanovitvah in ukinitvah poslovnih subjektov v četrtem trimesečju 
leta 2006 

 
Podobno kot v drugem in v tretjem četrtletju lanskega leta  ter v zadnjem trimesečju leta 2005, je 
AJPES tudi v obdobju od 1. oktobra 2006 do 31. decembra 2006 zabeležila, da je, v primerjavi s 
predhodnim trimesečjem, število ustanovitev poslovnih subjektov preseglo število ukinitev za 83,5%, 
k čemur je gotovo pripomogel tudi sam porast števila ustanovitev v opazovanem obdobju za 18,6%. 
Absolutne razlike so razvidne tudi iz grafičnega prikaza o številu ustanovitev in ukinitev poslovnih 
subjektov. Odstotna razlika med številom ustanovitev in številom ukinitev se je gibala od 54,8% v 
skupini samostojnih podjetnikov do 180,7% v skupini zavodi, organi in organizacije. 
Krivulja števila ustanovitev, kot je razvidno iz grafičnega prikaza, se je ob koncu leta 2006 obrnila 
navzgor pri vseh skupinah poslovnih subjektov.  
 
Med skupno 4.036 zabeleženimi ustanovitvami je bilo evidentiranih 2.099 ustanovitev samostojnih 
podjetnikov posameznikov (52,0 odstotni delež). Le porast števila  ustanovitev le-teh od predhodnega 
trimesečja za 185 je bil najnižji med opazovanimi skupinami (za 9,7%). Najzanimivejši področji 
preizkušanja podjetniških sposobnosti sta bili »Poslovanje z nepremičninami, najem in poslovne 
storitve« (541 novih ustanovitev) in »Gradbeništvo« (434 novih ustanovitev). Še vedno je prevladoval 
trend podjetništva pri odločanju, ali poslovati kot samostojni podjetnik ali v obliki družbe z omejeno 
odgovornostjo kot najpogostejših oblik ustanavljanja poslovnih subjektov. 
 
Sledila jim je skupina pravnih oseb s področja gospodarstva s 1.179 novoustanovljenimi poslovnimi 
subjekti, to je 29,2% vseh ustanovitev. Od predhodnega trimesečja se je število ustanovitev povečalo 
kar za 334 ali za 39,5%. Med njimi je bilo ustanovljenih 1.114 družb z omejeno odgovornostjo, ki so 
najpogosteje začela delovati na istih dveh področjih dejavnosti kot samostojni podjetniki. 
 
Med 452 novoustanovljenimi drugimi fizičnimi osebami so si bili številčno zelo blizu poklicni športniki, 
ki jih je AJPES vpisala v PRS 95, na novo vpisanih nosilcev dopolnilne dejavnosti na kmetiji je bilo 
94, registriranih zdravnikov, zobozdravnikov in zasebnih zdravstvenih delavcev pa 92. Delež 
novoustanovljenih v tej skupini sicer ni izstopal (11,2%), porast za 78 ali za 20,9% v primerjavi s 
tretjim trimesečjem leta 2006 pa je bil eden večjih. 
 
V skupini zavodi, organi in organizacije, katerih delež od vseh novoustanovljenih poslovnih subjektov 
je znašal 7,6%, so se med 306 novoustanovljenimi poslovnimi subjekti 218 krat pojavila društva in 
zveze društev. 
 
Ne glede na zgolj 54,5% delež števila ukinitev poslovnih subjektov v številu novoustanovljenih 
poslovnih subjektov, se je tudi pri ukinitvah poslovnih subjektov pokazal opazen preobrat, saj se je 
skupno število ukinitev poslovnih subjektov v zadnjem trimesečju leta 2006 povečalo v primerjavi s 
številom iz lanskega tretjega trimesečja s 1.801 na 2.200 ali za 22,2%. Tako gibanje je bilo, kot je 
razvidno tudi iz grafičnega prikaza, najbolj značilno za številčno najmočnejši skupini poslovnih 
subjektov, samostojne podjetnike posameznike in pravne osebe s področja gospodarstva. Prvih je 
bilo v lanskem zadnjem trimesečju ukinjenih 1.356 ali za 231 več (61,6% delež vseh ukinitev), drugih 
pa 532 ali za 187 več (24,2% delež vseh ukinitev). Le v skupini zavodi, organi in organizacije s 5,0 
odstotnim deležem v številu ukinitev je AJPES evidentirala zmanjšanje števila le-teh za 28 ali za 
20,4%. 
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V primerjavi s številom ukinjenih poslovnih subjektov v zadnjem trimesečju leta 2005 je bilo število 
ukinitev v opazovanem obdobju večje v vsaki od posameznih skupin poslovnih subjektov, skupno pa 
za 15,1%.  
 
Več kot polovica ukinjenih samostojnih podjetnikov posameznikov (58,0%) je do ukinitve delovalo na 
področjih dejavnosti »Trgovina, popravila motornih vozil in izdelkov široke porabe« (285), 
»Gradbeništvo« (261) in »Poslovanje z nepremičninami, najem in poslovne storitve« (241).  
 
V skupini pravne osebe s področja gospodarstva, v kateri je bilo povečanje števila ukinitev glede na 
prejšnje trimesečje s 54,2% največje, so prevladovale ukinitve družb z omejeno odgovornostjo kot 
najštevilčnejših poslovnih subjektov z 80,8%, skoraj dve tretjini ukinjenih (63,5%) je pred tem delovalo 
na področjih dejavnosti »Trgovina, popravila motornih vozil in izdelkov široke porabe« in »Poslovanje 
z nepremičninami, najem in poslovne storitve«.  
 
Število ukinitev v skupini druge fizične osebe se je v primerjavi s predhodnim trimesečjem povečalo 
za 4,6%, tako da je delež v skupnem številu ukinitev znašal 9,2%. Največkrat je prišlo do ukinitve pri 
registriranih samostojnih ustvarjalcih na področju kulture, saj smo jih zabeležili 47 in med poklicnimi 
športniki, bilo jih je 45. Glede na 203 evidentirane ukinitve v tej skupini je bil skupni delež 45,3%.  
 
Med skupno 109 ukinjenimi poslovnimi subjekti v skupini zavodi, organi in organizacije je bilo 60 
društev in zvez društev ter 31 sindikatov. V primerjavi s tretjim trimesečjem lanskega leta se je število 
ukinitev društev in zvez društev zmanjšalo za 28, število ukinitev sindikatov pa povečalo za 10. 
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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 31. 12. 2006 
   

 
 

(Na kazalo preglednic) 
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Preglednica 2/2 
Število samostojnih podjetnikov posameznikov v Republiki Sloveniji po področjih Standardne klasifikacije dejavnosti na dan 31. 12. 2006 
 

 
 

 (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 31. 12.  
2006   
 

 
 

(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 31. 12. 2006   

 

11
(Na kazalo preglednic) 

 

 



 
 
 

(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 31. 12. 2006 
   

 
 

(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 31. 12. 2006 
 

 
 

(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 31. 12. 2006   
 

 
 

(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 31. 
12. 2006 
 

 
 

(Na kazalo preglednic) 

 16



Preglednica 4 
Število poslovnih subjektov v Republiki Sloveniji po občinah in po področjih Standardne klasifikacije dejavnosti na dan 31. 12. 2006 
   

 
 

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

 


