
Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve (AJPES) objavlja v tokratni  
statistični raziskavi zbirne podatke Poslovnega registra Slovenije (PRS) o številu: 
 

• poslovnih subjektov po stanju na dan 31. 12. 2007 in 
• evidentiranih ustanovitev in ukinitev poslovnih subjektov v četrtem trimesečju leta 

2007 glede na datum vpisa poslovnega subjekta v PRS. 
 
 
Zbirni podatki PRS o številu poslovnih subjektov v PRS po stanju na dan 31. 12. 2007 

 
 
Poslovni subjekti, ki so predmet raziskave, so opredeljeni v Zakonu o poslovnem registru 
Slovenije kot pravne in fizične osebe, ki opravljajo registrirane dejavnosti, ali s predpisom ali 
z aktom o ustanovitvi določene dejavnosti. V raziskavo so zajete tudi glavne podružnice tujih 
podjetij, ki so vpisane v PRS, in ki jih določa zakon, ki ureja gospodarske družbe. Za 
poslovne subjekte je značilna enaka sestava matične številke, dodeljene že ob vpisu 
poslovnega subjekta v primarni register ali v uradno evidenco, kot enolične identifikacije 
vsake enote PRS. 
 
AJPES je v zadnjem trimesečju leta 2007 nadaljevala s pospešenimi pripravami na vključitev 
podatkov Sodnega registra v centralizirano bazo PRS, zato je na podlagi Navodila o vrstah in 
obsegu podatkov za posamezno pravnoorganizacijsko obliko enote PRS prišlo do nadaljnje 
uveljavitve sprememb iz Šifranta pravnoorganizacijskih oblik PRS. Spremembe v številu 
poslovnih subjektov, kot posledica ukinitve nekaterih obstoječih šifer pravnoorganizacijskih 
oblik, uvedbe novih šifer in prerazporejanja poslovnih subjektov v ustreznejše oblike in 
podoblike na podlagi usklajevanja s Sodnim registrom, so razvidne tudi v tokrat objavljenih 
podatkih PRS, poleg tega jih je smiselno potrebno upoštevati v pojasnjevanju podatkov.  
 
V PRS je bilo 31. 12. 2007 vpisanih skupno 162.823 poslovnih subjektov, od tega 352 
glavnih podružnic tujega poslovnega subjekta. Trend rasti števila poslovnih subjektov se je 
nadaljeval v vsaki od posameznih skupin poslovnih subjektov tudi v zadnjem trimesečju leta 
2007, kot je razvidno iz preglednice 1. Skupno število poslovnih subjektov v Republiki 
Sloveniji se je na dan 31. 12. 2007  povečalo v primerjavi s številom na dan 30. 9. 2007 za 
2.123 ali za 1,3%. 
 
Med vsemi skupinami poslovnih subjektov je bilo v skupini gospodarskih pravnih oseb  
zaznano največje povečanje števila poslovnih subjektov od predhodnega trimesečja, in sicer 
za 1.153 poslovnih subjektov ali za 2,2%. Delež v skupnem porastu števila pa je bil 54,3 
odstoten.  
 
Številčno najmočnejša skupina poslovnih subjektov so ostali samostojni podjetniki 
posamezniki, vendar je bil za razliko od preteklih obdobij porast števila v primerjavi s tretjim 
trimesečjem 2007 s 66.826 na 67.111 ali za 291 precej skromen, z 0,4% celo najmanjši med 
vsemi opazovanimi skupinami poslovnih subjektov. Tudi delež v skupnem porastu števila 
poslovnih subjektov je znašal le 13,7%. 
 
Število drugih fizičnih oseb se je nasprotno relativno najbolj povečalo, kar za 4,7%, tako da 
jih je bilo v PRS evidentiranih 11.161. 
 
AJPES je naštela v PRS ob koncu leta 2007 31.356 poslovnih subjektov v skupini zavodov, 
organov in organizacij, kar je bilo za 175 ali za 0,6% več kot na dan 30. 9. 2007. Za to 
skupino je značilen konstanten porast v posameznih trimesečjih lanskega leta. 
 
Vseh pravnih oseb, to je gospodarskih subjektov ter zavodov, organov in organizacij je bilo 
ob koncu leta 2007 84.545, to je 51,9% vseh poslovnih subjektov in hkrati za 8,0% več od 
števila vseh fizičnih oseb. Med 131.467 gospodarskimi subjekti so bili po številu fizične 
osebe od pravnih oseb v razmerju 59,5% proti 40,5%. Prvih smo našteli 78.278, drugih pa 
53.189. Hkrati so predstavljali gospodarski subjekti 80,7% vseh poslovnih subjektov, 
preostalih 19,3% poslovnih subjektov pa je sodilo v skupino zavodov, organov in organizacij.  
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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 
31.3.2007 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 

31.12.2007 162.823 131.467 53.189 78.278 67.117 11.161 31.356 
 
Opomba: Metodologija zbiranja podatkov je prevzeta od Statističnega urada Republike Slovenije. 
 
 

 
 
Na dan 31. 12. 2007 je bilo v PRS od skupno 162.823 poslovnih subjektov dobri dve petini 
(41,2%) samostojnih podjetnikov posameznikov, slaba tretjina (32,7%) je pripadala pravnim 
osebam s področja gospodarstva, slaba petina (19,3%) je bilo zavodov, organov in 
organizacij. Za druge fizične osebe je bil značilen od predhodnega trimesečja nekoliko 
povečan 6,9 odstotni delež v skupnem številu poslovnih subjektov. 
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V skupini samostojnih podjetnikov posameznikov je pretežni del njih, 53,6%, imel registrirane 
glavne dejavnosti s področij »Gradbeništvo« (13.209), »Poslovanje z nepremičninami, najem 
in poslovne storitve« (11.695) in »Trgovina, popravila motornih vozil in izdelkov široke 
porabe« (11.061). 
 
Iz podrobnejšega pregleda 53.189 pravnih oseb s področja gospodarstva je razvidno, da je 
bilo med njimi 47.316 ali 89,0% družb z omejeno odgovornostjo kot najznačilnejši vrsti 
kapitalskih družb. Pri njih je bil v opazovanem trimesečju  zabeležen največji porast v skupini 
(za 1.314). Največkrat so bile evidentirane na področjih dejavnosti »Trgovina, popravila 
motornih vozil in izdelkov široke porabe« (13.116) in »Poslovanje z nepremičninami, najem 
in poslovne storitve« (13.361).  
 
Banke, hranilnice in druge finančne organizacije, družbe za upravljanje, investicijske družbe, 
zavarovalnice, borzno posredniške družbe in še nekatere vrste poslovnih subjektov se v PRS 
ne vodijo več kot samostojne pravnoorganizacijske oblike iz razlogov, ki so bili podani že 
uvodoma. 
 
Med 31.356 zavodi, organi in organizacijami so bili s 76,6% kot najbolj številni zastopani tisti 
s področja »Druge javne, skupne in osebne storitvene dejavnosti«. Kot društvo in zveza 
društev je opravljalo dejavnost 21.212 ali 67.6% poslovnih subjektov v skupini in jih je AJPES 
naštela za 124 več kot v predhodnem trimesečju. Drugi po številu v skupini so bili sindikati 
(3.586). 
 
Tipični predstavniki skupine drugih fizičnih oseb so bili v skupno 60,4% primerih nosilci 
dopolnilne dejavnosti na kmetiji (2.751), registrirani samostojni kulturni ustvarjalci (2.346) in 
registrirani zdravniki, zobozdravniki in zasebni zdravstveni delavci (1.645). Število prvih je 
izjemno poraslo v primerjavi s predhodnim trimesečjem (za 406). 
 
Do konca leta 2007 so imele enote PRS in tako tudi poslovni subjekti določeno svojo glavno 
dejavnost še na podlagi Standardne klasifikacije dejavnosti iz leta 2002. Pri 35.592 ali 21,9% 
poslovnih subjektih je bila prevladujoča glavna dejavnost ena izmed tistih s področja 
dejavnosti »Druge javne, skupne in osebne storitvene dejavnosti«. Več kot 10 odstotni je bil 
delež poslovnih subjektov na področjih dejavnosti »Poslovanje z nepremičninami, najem in 
poslovne storitve« (17,6% ali 28.663), »Trgovina, popravila motornih vozil in izdelkov široke 
porabe« (15,7% ali 25.606), »Gradbeništvo« (12,0% ali 19.521) in »Predelovalne dejavnosti« 
(11,8% ali 19.191 poslovnih subjektov). Z dejavnostmi s preostalih 12 področij je bilo 
vpisanih v PRS 34.250 ali 21,0% poslovnih subjektov. 
 
Največja razlika v številu poslovnih subjektov ob koncu leta 2007 v primerjavi s številom 
konec septembra 2007 je nastala na področjih dejavnosti »Poslovanje z nepremičninami, 
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najem in poslovne storitve« (za 738 ali za 2,6% več), »Druge javne, skupne in osebne 
storitvene dejavnosti« (za 431 ali 1,2% več) in »Gradbeništvo« (za 340 ali 1,8% več), kar 
pomeni, da je bil delež omenjenih treh področij dejavnosti v skupnem povečanju števila 
poslovnih subjektov 71,1 odstoten. Potrebno pa je omeniti, da sta bila pri odstotnem porastu 
števila poslovnih subjektov sicer v ospredju področji dejavnosti »Kmetijstvo, lov, gozdarstvo« 
(5,9 odstotni porast) in »Zdravstvo in socialno varstvo« (3,4 odstotni porast).  
 
Kot je razvidno iz preglednice 3/1 je imelo 31. 12. 2007 na območju Osrednjeslovenske 
statistične regije sedež skoraj tretjina (32,1%) ali 53.285 vseh poslovnih subjektov. Sledile so 
ji Podravska, Savinjska in Gorenjska statistična regija, tako da je bilo v navedenih štirih 
statističnih regijah skupno dve tretjini vseh poslovnih subjektov. Navedene regije so 
prevladovale po številu tudi v posameznih skupinah poslovnih subjektov, prav tako pa tudi po 
porastu v primerjavi s predhodnim trimesečjem. Njihov delež v skupnem porastu je bil 
namreč 80,2 odstoten. 
 
Ob koncu leta 2007 je AJPES zabeležila, da ima v 11 mestnih občinah v Sloveniji sedež po 
več kot 2.000 poslovnih subjektov. Skupno je imelo sedež na območju teh občin sicer 45,3% 
vseh poslovnih subjektov. 
  
Podatki o številu poslovnih subjektov na dan 31. 12. 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 31. 12. 2007 
 

Preglednica 2/2: Število samostojnih podjetnikov posameznikov v Republiki Sloveniji po 
področjih Standardne klasifikacije dejavnosti na dan 31. 12. 2007 
 

Preglednica 2/3: Število drugih fizičnih oseb v Republiki Sloveniji po 
pravnoorganizacijskih oblikah in po področjih Standardne klasifikacije 
dejavnosti na dan 31. 12.  2007 
 

Preglednica 2/4: Število zavodov, organov in organizacij v Republiki Sloveniji po 
pravnoorganizacijskih oblikah in po področjih Standardne klasifikacije 
dejavnosti na dan 31. 12. 2007 
 

Preglednica 3/1: Število poslovnih subjektov v Republiki Sloveniji  po statističnih regijah 
in po področjih Standardne klasifikacije dejavnosti  na dan 31. 12. 2007 
 

Preglednica 3/2: Število gospodarskih subjektov – pravnih oseb v Republiki Sloveniji po 
statističnih regijah in po področjih Standardne klasifikacije dejavnosti na 
dan 31. 12. 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 31. 12. 2007 
 

Preglednica 3/4: Število zavodov, organov in organizacij v Republiki Sloveniji po 
statističnih regijah in po področjih Standardne klasifikacije dejavnosti na 
dan 31. 12. 2007 
 

Preglednica   4:   Število poslovnih subjektov v Republiki Sloveniji po občinah in po 
področjih Standardne klasifikacije dejavnosti na dan 31. 12. 2007 
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Zbirni podatki o ustanovitvah in ukinitvah poslovnih subjektov v četrtem trimesečju 
leta 2007 

 
 
V obdobju od 1. 10. 2007 do 31. 12. 2007 je skupno število ustanovitev poslovnih subjektov 
preseglo skupno število ukinitev za 2.804 ali za 123,4%. Hkrati je bil trend gibanja števila 
ustanovitev znova pozitiven, število novoustanovljenih poslovnih subjektov se je ustavilo pri 
5.076. Nasprotno pa se je skupno število ukinjenih poslovnih subjektov zmanjševalo vse od 
prvega lanskega trimesečja. AJPES je zabeležila v opazovanem obdobju skupno 2.272 
ukinitev poslovnih subjektov. 
 
Podrobnejši pregled podatkov o številu ustanovljenih poslovnih subjektov je pokazal, da se je 
število v zadnjem trimesečju lanskega leta v primerjavi s tretjim trimesečjem istega leta 
povečalo za 668 ali za 15,2%. Vpliv zmanjšanja števila ustanovitev v skupini zavodi, organi 
in organizacije za okrogle 3% ni vplival na splošen porast števila ustanovitev prav zaradi 
porasta števila ustanovitev v vseh treh drugih skupinah poslovnih subjektov, kot je razvidno 
iz grafičnih prikazov v nadaljevanju.  
 
V primerjavi s predhodnim obdobjem se je število ustanovitev v četrtem trimesečju izrazito 
povzpelo v skupini druge fizične osebe (za 320 ali za 64,4%),  medtem ko je bil pojav manj 
izrazit v skupinah gospodarske pravne osebe (za 235 ali za 18,4%) in v skupini samostojni 
podjetniki posamezniki (za 124 ali za 5,5%).  
 
Med vsemi poslovnimi subjekti so bili samostojni podjetniki posamezniki z 2.392 
ustanovitvami in 47,1 odstotnim deležem najštevilčnejši novoustanovljeni poslovni subjekti. 
Največkrat so se odločili izbrati kot svojo glavno dejavnost s področja »Poslovanje z 
nepremičninami, najem in poslovne storitve« (620 ustanovitev). 
 
Med 1.515 novoustanovljenimi pravnimi osebami s področja gospodarstva, kar predstavlja 
29,9% vseh ustanovitev, je prevladovalo 1.442 družb z omejeno odgovornostjo, od katerih je 
skupno 820 začelo poslovati v dejavnostih s področij »Poslovanje z nepremičninami, najem 
in poslovne storitve« in »Gradbeništvo«, torej v dejavnostih z enakih področij kot samostojni 
podjetniki.  
 
Skoraj 70% vseh novoustanovljenih poslovnih subjektov v skupini druge fizične osebe, delež 
v skupnem številu novoustanovljenih poslovnih subjektov je bil 16,1%, je začelo svojo 
poslovno pot kot nosilec dopolnilne dejavnosti na kmetiji (465) in poklicni športnik (102). Pri 
tem velja omeniti, da so prvi tudi na prvem mestu po porastu v primerjavi s predhodnim 
obdobjem (za 329), število drugih pa se je najbolj zmanjšalo med vsemi evidentiranimi 
poslovnimi subjekti v tej skupini (za 73).  
 
Le 6,9 odstotni delež od 5.076 novih ustanovitev je pripadal poslovnim subjektom iz skupine 
zavodi, organi in organizacije. V skupini so imela 74,1 odstotni delež društva in zveze 
društev, za katere so bile tipične dejavnosti s področja »Druge javne, skupne in osebne 
storitvene dejavnosti«. 
 
Skupno število ukinitev poslovnih subjektov se je zmanjšalo v četrtem trimesečju 2007 v 
primerjavi s tretjim trimesečjem 2007 za 15 ali 0,7%. V primerjavi s številom ustanovitev je  
število ukinitev zaostajalo po številu tudi v posameznih skupinah poslovnih subjektov. AJPES 
je v skupinah gospodarske pravne osebe in samostojni podjetniki posamezniki evidentirala 
porast števila ukinitev (za 114 oziroma za 159), v skupinah druge fizične osebe ter zavodi, 
organi in organizacije pa zmanjšanje števila ukinitev (za 233 oziroma za 55 poslovnih 
subjektov). 
 
Med 2.272 ukinjenimi poslovnimi subjekti so prevladovali z 62,3 odstotnim deležem 
samostojni podjetniki posamezniki. Med njimi jih je 285 pred ukinitvijo delovalo v dejavnostih 
s področja »Trgovina, popravila motornih vozil in izdelkov široke porabe« in 254 v 
dejavnostih s področja »Poslovanje z nepremičninami, najem in poslovne storitve«. 
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Več kot štiri petine od 397 ukinjenih poslovnih subjektov v skupini pravne osebe s področja 
gospodarstva so bile družbe z omejeno odgovornostjo, pretežno z istih področij dejavnosti 
kot samostojni podjetniki posamezniki. 
 
Delež 292 ukinjenih poslovnih subjektov v skupini druge fizične osebe v skupnem številu 
ukinjenih poslovnih subjektov je bil 12,8 odstoten. Po številu ukinitev so si bili zelo izenačeni 
poklicni športniki, nosilci dopolnilne dejavnosti na kmetiji in registrirani samostojni kulturni 
ustvarjalci. Njihov skupni delež v skupnem številu ukinitev je znašal tri petine. 
 
Za skupino zavodi, organi in organizacije je bil v četrtem trimesečju 2007 značilen 7,4 
odstotni delež med vsemi ukinjenimi poslovnimi subjekti. Zabeleženo je bilo 24,7 odstotno 
zmanjšanje števila ukinitev v primerjavi s predhodnim obdobjem (od 223 na 168). Enaka 
primerjava je pokazala, da je bilo društev in zvez društev ukinjenih 126 ali za 28 manj. 
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Tabela 2/1 
Število gospodarskih subjektov – pravnih oseb v Republiki Sloveniji po pravnoorganizacijskih oblikah in po področjih Standardne klasifikacije 
dejavnosti na dan 31. 12. 2007 
 

 
 

(Nazaj na kazalo) 
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Tabela 2/2 
Število samostojnih podjetnikov posameznikov v Republiki Sloveniji po področjih Standardne klasifikacije dejavnosti na dan 31. 12. 2007 
 
 

 
 

(Nazaj na kazalo) 
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Tabela 2/3 
Število drugih fizičnih oseb v Republiki Sloveniji po pravnoorganizacijskih oblikah in po področjih Standardne klasifikacije dejavnosti na dan 
31. 12.  2007 
 

 
 

(Nazaj na kazalo) 
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Tabela 2/4 
Število zavodov, organov in organizacij v Republiki Sloveniji po pravnoorganizacijskih oblikah in po področjih Standardne klasifikacije 
dejavnosti na dan 31. 12. 2007 
 

 
 

(Nazaj na kazalo) 
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(Nazaj na kazalo) 
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Tabela 3/1 
Število poslovnih subjektov v Republiki Sloveniji  po statističnih regijah in po področjih Standardne klasifikacije dejavnosti  na dan 31. 12. 2007 
 

 
 

(Nazaj na kazalo) 
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Tabela 3/2 
Število gospodarskih subjektov – pravnih oseb v Republiki Sloveniji po statističnih regijah in po področjih Standardne klasifikacije dejavnosti 
na dan 31. 12. 2007 
 

 
 

(Nazaj na kazalo) 
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Tabela 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. 2007 
 

 
 

(Nazaj na kazalo) 
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Tabela 3/4 
Število zavodov, organov in organizacij v Republiki Sloveniji po statističnih regijah in po področjih Standardne klasifikacije dejavnosti na dan 
31. 12. 2007 
 

 
 

(Nazaj na kazalo) 
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Tabela 4 
Število poslovnih subjektov v Republiki Sloveniji po občinah in po področjih Standardne klasifikacije dejavnosti na dan 31. 12. 2007 
 

 
 

(Nazaj na kazalo) 
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(Nazaj na kazalo) 
 

 18



 

 
 

(Nazaj na kazalo) 
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(Nazaj na kazalo) 
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(Nazaj na kazalo) 
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(Nazaj na kazalo) 
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(Nazaj na kazalo) 
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