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Gospodarska situacija se izboljšuje 
 
Družbe in podjetniki z večjimi prihodki, večjim številom zaposlenih in za kar 127% 
večjim neto čistim dobičkom v primerjavi s predhodnim letom 2014. AJPES bo še 
naprej usmerjen k povečanju transparentnosti in informiranosti ter k zmanjševanju 
administrativnih ovir. 
 
Na novinarski konferenci, ki je potekala na sedežu Agencije Republike Slovenije za 
javnopravne evidence in storitve (AJPES) 5. maja 2016 ob 10. uri, je direktorica AJPES, 
mag. Mojca Kunšek, predstavila ključne dosežke AJPES pri zmanjševanju administrativnih 
bremen, povečevanju transparentnosti in informiranosti poslovnih subjektov ter izpostavila 
doseganje ciljev in odličnega poslovnega rezultata AJPES tudi v letu 2015.  

Poslovanje poslovnih subjektov in plačilna disciplina v letu 2015 se izboljšujeta 

Vodja sektorja za statistiko in informiranje, mag. Marjan Širaj, je predstavil ključne 
ugotovitve poslovanja družb in podjetnikov v letu 2015. Družbe in podjetniki, ki so predložili 
letna poročila za leto 2015, so povečali tako število zaposlenih kot tudi prihodke, neto 
dodano vrednost in neto dobiček. Po pokritju vseh odhodkov in davka od dobička so 
družbe izkazale neto čisti dobiček, ki je bil za 127% večji kot v preteklem letu 2014. V letu 
2015 so družbe poslovanje financirale v večji meri z lastnimi viri sredstev kot v predhodnem 
letu. 
 
Dospele neporavnane obveznosti nad 5 dni neprekinjeno v letu 2015 imajo trend upadanja, 
število plačilno nesposobnih subjektov in njihov znesek sta manjša tudi v primerjavi s 
preteklimi leti (v primerjavi z letom 2014 kar za -15,3%). 

Novosti in načrtovane aktivnosti na vseh segmentih poslovanja agencije 

V zadnjem delu konference so vodje sektorjev predstavili načrtovane aktivnosti AJPES za 
leto 2016. Na področju zbiranja in obdelave letnih poročil bodo pripravljene nove aplikacije 
za njihovo predložitev po novih SRS in noveli ZGD-1I, ki se bo uporabljala za leto 2016. 
Poleg predvidene prenove Poslovnega registra Slovenije (PRS) bo letos omogočen širši 
vpogled v podatke Registra neposestnih zastavnih pravic in zarubljenih premičnin (RZPP), 
AJPES pa bo kot pooblaščenec za Slovenijo razvil rešitev za izmenjavo podatkov med PRS 
in platformo EK za uresničitev Direktive glede povezovanja centralnih in trgovinskih registrov 
ter registrov družb. Nove posodobitve bodo izvedene tudi na tržnem segmentu poslovanja. 
 
 
 
Ob zaključku so predstavniki AJPES izpostavili, da so v tem trenutku predstavljene le ključne 
informacije (Priloga 1), tako kot vsako leto pa bo AJPES pripravil obširno in podrobno 
informacijo o poslovanju v naslednjih 10 dneh, prav tako pa bodo regijske informacije 
pripravile vse izpostave na področjih, kjer delujejo. 
 
 
 NOVO – Povežite se z AJPES tudi na družabnih omrežjih: 

 Facebook (http://www.facebook.com/AJPES.RS)  

 Twitter (http://www.twitter.com/AJPES)  

 LinkedIn (http://www.linkedin.com/company/ajpes) 
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Priloga 1: Pregled poslovanja gospodarskih družb v letu 2015 (infografika in tabela) s 
primerjavo leta 2014 

 

 
 

 
 
Vir: AJPES; podatki JOLP in http://www.ajpes.si/novice.asp?id=290  
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