
 
 
Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve (AJPES) objavlja v tej statistični 
raziskavi zbirne podatke o: 
 

• številu poslovnih subjektov v Poslovnem registru Slovenije (PRS) po stanju na dan 30. 6. 
2007 in 

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

 
 

Zbirni podatki PRS o številu poslovnih subjektov v PRS po stanju na dan 30. 6. 2007 
 
Zakon o poslovnem registru Slovenije določa, da so poslovni subjekti, ki so predmet raziskave, 
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 ene in druge je značilna 
enaka sestava  matične številke kot enolične identifikacije vsake enote PRS, dodeljene ob vpisu v 
PRS. 
 
Med 158.624 poslovnimi subjekti, vpisanimi v PRS 30. junija 2007, je bilo 318 glavnih podružnic 
tujih poslovnih subjektov. Kot je razvidno iz preglednice 1, se je v drugem trimesečju 2007 
nadaljeval trend rasti števila poslovnih subjektov v vsaki od posameznih skupin poslovnih subjektov. 
Skupno število poslovnih subjektov ob koncu drugega letošnjega trimesečja se je povečalo v 
primerjavi s skupnim številom na dan 31. 3. 2007 za 1.912 ali za 1,2%. Enaka sta bila porast števila 
gospodarskih pravnih oseb in števila samostojnih podjetnikov posameznikov (za 1,4%) in porast 
skupnega števila gospodarskih subjektov in skupnega števila fizičnih oseb (za 1,5%). 
 
Število samostojnih podjetnikov posameznikov, za katere je AJPES registrski organ, se je povzpelo 
od 31. 3. 2007 na 65.883 (za 937), kar je bila skoraj polovica vsega povečanja in je hkrati 
predstavljalo 86 odstotkov vseh fizičnih oseb. 
 
Gospodarskih pravnih oseb je bilo vpisanih v PRS 51.017 ali za 22,6% manj kot samostojnih 
podjetnikov posameznikov in hkrati za 703 več kot ob koncu prvega trimesečja letos. Delež porasta 
števila poslovnih subjektov je bil 36,8 odstoten, vendar za desetino nižji kot v predhodnem 
trimesečju. 
 
Največji relativni porast glede na prejšnje trimesečje je bil tokrat značilen za skupino drugih fizičnih 
oseb. Število se je povzpelo na 10.686, to je za 199 ali za 1,9% več. 
 
Najskromnejšo rast števila poslovnih subjektov, za petino odstotka, je AJPES zabeležila v skupini 
zavodov, organov in organizacij. Število se je ustalilo pri 31.038. 
 
Iz primerjav med skupinami poslovnih subjektov je razvidno, da je bilo vseh pravnih oseb skupno 
82.055 ali 51,7% od vseh poslovnih subjektov in za 7,2% več kot fizičnih oseb. Na zadnji junijski 
dan je bilo vpisanih v PRS 127.586  gospodarskih subjektov, to je 80,4% vseh poslovnih subjektov, 
kar je v primerjavi s številom zavodov, organov in organizacij, katerih delež je bil 19,6 odstoten, 
štirikrat več. Hkrati so bili  gospodarski subjekti porazdeljeni med pravne in fizične osebe v razmerju 
2:3 (podrobneje v preglednici 1).  
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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 
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 
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 

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

 
 
 
 
Najštevilnejši med 158.624 poslovnimi subjekti v PRS na dan 30. 6. 2007 so bili samostojni 
podjetniki posamezniki (41,5 odstotni delež). Delež pravnih oseb s področja gospodarstva je znašal 
32,2%, 19,6% poslovnih subjektov so predstavljali zavodi, organi in organizacije, medtem ko je 
delež drugih fizičnih oseb, ki so opravljale registrirano dejavnost, ostal na 6,7%,  kot na dan 31. 3. 
2007. 
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Prikaz podatkov po področjih dejavnosti Standardne klasifikacije dejavnosti je vezan na glavno 
dejavnost poslovnega subjekta, katere šifro upravljavec PRS določi vsaki enoti PRS v skladu s 
Standardno klasifikacijo dejavnosti na podlagi podatkov, prejetih od enote PRS. Na petih področjih 
dejavnosti Standardne klasifikacije dejavnosti od sedemnajstih je bilo skoncentriranih 79,0% vseh 
poslovnih subjektov. Za vsako od teh področij je bil značilen več kot 10 odstotni delež v skupnem 
številu poslovnih subjektov in nad 10.000 poslovnih subjektov s prevladujočo glavno dejavnostjo z 
vsakega od teh področij. Gre za področja dejavnosti: »Druge javne, skupne in osebne storitvene 
dejavnosti« (34.870 poslovnih subjektov ali 22,0%), »Poslovanje z nepremičninami, najem in 
poslovne storitve« (27.175 ali 17,1%), »Trgovina, popravila motornih vozil in izdelkov široke 
porabe« (25.339 ali 16,0%), »Predelovalne dejavnosti« (19.158 ali 12,1%) in »Gradbeništvo« 
(18.720 poslovnih subjektov ali 11,8% od vseh). 
 
Število poslovnih subjektov se je v drugem trimesečju letos absolutno najbolj povečalo na področjih 
dejavnosti  »Poslovanje z nepremičninami, najem in poslovne storitve« (za 632) in  »Gradbeništvo« 
(za 528), ki sta zavzemali dve tretjini celotnega povečanja števila poslovnih subjektov v 
opazovanem obdobju. 
 
Od 51.017 poslovnih subjektov v skupini pravnih oseb s področja gospodarstva je bilo v PRS na 
dan 30. 6. 2007 45.055 ali 88,3% družb z omejeno odgovornostjo. Od predhodnega trimesečja se 
število povečalo za 788. Največ registriranih poslovnih subjektov v tej skupini  je bilo v dejavnostih s 
področij »Trgovina, popravila motornih vozil in izdelkov široke porabe« (14.158), »Poslovanje z 
nepremičninami, najem in poslovne storitve« (14.054) in »Predelovalne dejavnosti« (7.544). 
Spremembe v številu pravnih oseb z drugimi oblikami organizacije niso bile znatne, opazen pa je 
trend zmanjševanja števila delniških družb, družb z neomejeno odgovornostjo in komanditnih družb. 
 
Za skupino samostojnih podjetnikov posameznikov je bilo značilno, da so imeli registrirane kot 
glavne dejavnosti najpogosteje, v skupno 69,9% primerih, dejavnosti s področja »Gradbeništvo« 
(12.910 poslovnih subjektov) in dejavnosti s področij, najbolj značilna za pravne osebe s področja 
gospodarstva (skupno 33.145 poslovnih subjektov). 
 
Več kot polovico od 10.686 poslovnih subjektov v skupini drugih fizičnih oseb so predstavljali 
registrirani samostojni ustvarjalci na področju kulture (2.330), nosilci dopolnilne dejavnosti na kmetiji 
(2.233) in registrirani zdravniki, zobozdravniki in zasebni zdravstveni delavci (1.611). V primerjavi s 
prvim trimesečjem ostajajo v drugem trimesečju letos po porastu števila vodilni nosilci dopolnilne 
dejavnosti na kmetiji (za 174 več). Število poklicnih športnikov se je zmanjšalo za 23.  
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Poslovni subjekti iz skupine zavodov, organov in organizacij so bili glede na registrirano glavno 
dejavnost v 76,7% primerih razvrščeni na področje »Druge javne, skupne in osebne storitvene 
dejavnosti«. Dobri dve tretjini je bilo društev in zvez društev (21.005). Njihovo število se vsako 
trimesečje poveča, tokrat za 57. Nad 1.000 poslovnih subjektov v skupini je AJPES naštela pri 
naslednjih pravnih oblikah organizacije: sindikati (3.607), javni zavodi (1.492), zavodi (1.262) in 
verske skupnosti (1.018).  
 
Iz podatkov o številu poslovnih subjektov po statističnih regijah je razvidno, da so sedeži poslovnih 
subjektov v skupno 66,3% v Osrednjeslovenski, v Podravski, v Savinjski in v Gorenjski regiji, samo 
v prvo navedeni pa v 32,4%. Zanimivo je, da so bile navedene statistične regije v ospredju tudi v 
vsaki od posameznih skupin poslovnih subjektov. V vsaki od statističnih regij se je v drugem 
trimesečju število poslovnih subjektov povečalo, najbolj v Osrednjeslovenski (za 534), v Podravski 
(za 348) in v Gorenjski (za 257). Podrobnejši podatki za statistične regije so zbrani v preglednicah 
3/1 do 3/4. 
 
V mestnih občinah Ljubljana, Maribor, Koper, Celje in Kranj je bila skoncentrirana več kot tretjina 
vseh poslovnih subjektov (35,6%) in v primerjavi s predhodnim trimesečjem zabeležen največji 
porast števila poslovnih subjektov. 
 
V posameznih preglednicah so podrobneje prikazani podatki o številu poslovnih subjektov na dan 
30. junij 2007 po področjih Standardne klasifikacije dejavnosti in izbranih kriterijih. 
 
Preglednica 2/1: Število gospodarskih subjektov – pravnih oseb v Republiki Sloveniji po 

pravnoorganizacijskih oblikah in po področjih Standardne klasifikacije 
dejavnosti na dan 30. 6. 2007 
 

Preglednica 2/2: Število samostojnih podjetnikov posameznikov v Republiki Sloveniji po 
področjih Standardne klasifikacije dejavnosti na dan 30. 6. 2007 
 

Preglednica 2/3: Število drugih fizičnih oseb v Republiki Sloveniji po 
pravnoorganizacijskih oblikah in po področjih Standardne klasifikacije 
dejavnosti na dan 30. 6.  2007 
 

Preglednica 2/4: Število zavodov, organov in organizacij v Republiki Sloveniji po 
pravnoorganizacijskih oblikah in po področjih Standardne klasifikacije 
dejavnosti na dan 30. 6. 2007 
 

Preglednica 3/1: Število poslovnih subjektov v Republiki Sloveniji  po statističnih regijah 
in po področjih Standardne klasifikacije dejavnosti  na dan 30. 6. 2007 
 

Preglednica 3/2: Število gospodarskih subjektov – pravnih oseb v Republiki Sloveniji po 
statističnih regijah in po področjih Standardne klasifikacije dejavnosti na 
dan 30. 6. 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. 6. 2007 
 

Preglednica 3/4: Število zavodov, organov in organizacij v Republiki Sloveniji po 
statističnih regijah in po področjih Standardne klasifikacije dejavnosti na 
dan 30. 6. 2007 
 

Preglednica   4:   Število poslovnih subjektov v Republiki Sloveniji po občinah in po 
področjih Standardne klasifikacije dejavnosti na dan 30. 6. 2007 
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Zbirni podatki o ustanovitvah in ukinitvah poslovnih subjektov v drugem trimesečju leta 
2007 

 
AJPES je v obdobju od 1. aprila 2007 do 30. junija 2007 ponovno ugotovila, podobno kot že v nekaj 
preteklih trimesečjih, da je skupno število ustanovitev poslovnih subjektov preseglo skupno število 
ukinitev, tokrat za 82,2%, kar je razumljivo ob podatku o pozitivni rasti skupnega števila poslovnih 
subjektov, navedenem v začetku te raziskave. Za vse skupine poslovnih subjektov, navedene v 
stolpcih 4, 6, 7 in 8 preglednice 1, je bilo značilno, da je bilo ustanovitev več kot ukinitev.  
 
AJPES je v opazovanem obdobju zabeležila 4.473 novoustanovljenih poslovnih subjektov, medtem 
ko je bilo ukinitev poslovnih subjektov 2.455. Tokrat je bilo za ustanovitve in ukinitve poslovnih 
subjektov značilno, da je prišlo do zmanjšanja v skupnem številu enih in drugih v primerjavi s prvim 
trimesečjem leta 2007 (prvih za 5,0%, drugih pa za 15,4%). Ista primerjava pokaže, da je bilo tudi v 
posameznih skupinah poslovnih subjektov zmanjšanje števila ustanovitev oziroma ukinitev bolj 
pogosto kot povečanje, kar je razvidno iz grafičnih prikazov na koncu raziskave. Obenem je bilo za 
ustanovitve in ukinitve poslovnih subjektov značilno, da se deleži po posameznih skupinah niso 
mnogo razlikovali. 
 
Med 4.473 novoustanovljenimi poslovnimi subjekti je bilo evidentiranih 2.397 ali 53,6% samostojnih 
podjetnikov posameznikov, kar je za 209 manj ustanovljenih kot v predhodnem obdobju. Največkrat 
izbrana glavna dejavnost je bila s področij »Poslovanje z nepremičninami, najem in poslovne 
storitve« (568 novih ustanovitev) in »Gradbeništvo« (534 novih ustanovitev). 
 
Druga najbolj pogosta oblika ustanavljanja poslovnih subjektov je bila družba z omejeno 
odgovornostjo, ki so jo poslovni subjekti izbrali 1.169 krat. Delež novoustanovljenih poslovnih 
subjektov s to pravnoorganizacijsko obliko v skupini pravnih oseb s področja gospodarstva  je bil 
94,5 odstoten, delež skupine v skupnem številu novoustanovljenih pa 27,7 odstoten. Tipični področji 
izbranih glavnih dejavnosti poslovnih subjektov iz te skupine sta navedeni v prejšnjem odstavku.  
 
V skupini zavodi, organi in organizacije, katerih delež od vseh novoustanovljenih poslovnih 
subjektov je znašal 9,1%, je bilo med 409 novoustanovljenimi poslovnimi subjekti 297 društev in 
zvez društev. 
 
Skupina drugih fizičnih oseb je bila tokrat edina, v kateri se je število novoustanovljenih poslovnih 
subjektov povečalo v primerjavi s prvim trimesečjem leta 2007, in sicer s 369 na 430 ali za 16,5%, 
medtem ko je delež v skupnem povečanju znašal 9,6%. Prevladovali so nosilci dopolnilne 
dejavnosti na kmetiji, ki se jih je na novo ustanovilo 198 ali za 91 več kot v trimesečju poprej. 
  
Skupno število ukinitev poslovnih subjektov se je v drugem trimesečju leta 2007 zmanjšalo v 
primerjavi s skupnim številom ukinitev v predhodnem trimesečju z 2.903 na 2.455 ukinitev, od tega 
v skupinah samostojnih podjetnikov posameznikov in drugih fizičnih oseb za približno petino v vsaki 
od njih. Prvi niso več našli motiva za svoje delovanje v 1.320 primerih, tako da je bil njihov delež v 
skupnem številu ukinitev 53,8 odstoten. Drugih fizičnih oseb je  bilo ukinjenih 231 (9,4% od vseh 
ukinitev). 
 
Nasprotno je bilo za skupino pravnih oseb s področja gospodarstva in skupino zavodov, organov in 
organizacij značilno povečanje števila ukinitev v primerjavi s prvim trimesečjem 2007. Število 
ukinitev prvih se je povzpelo s 542 na 568 (za 4,8%), pri čemer je delež v skupnem številu ukinitev 
znašal 23,1%. Število ukinitev drugih se je zvišalo z 264 na 336 (za 27,3%), kar je pomenilo 13,7 
odstotni delež med vsemi ukinitvami poslovnih subjektov. 
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AJPES je v drugem trimesečju najpogosteje evidentirala ukinitve samostojnih podjetnikov 
posameznikov (1.320), družb z omejeno odgovornostjo (446), društev in zvez društev (241), 
poklicnih športnikov (57) in registriranih samostojnih ustvarjalcev na področju kulture (50).  
    
Ukinjeni samostojni podjetniki posamezniki in ukinjene pravne osebe s področja gospodarstva, kot 
največkrat ukinjeni poslovni subjekti, so do ukinitve delovali pretežno na področjih dejavnosti 
»Trgovina, popravila motornih vozil in izdelkov široke porabe« in »Poslovanje z nepremičninami, 
najem in poslovne storitve«. 
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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. 6. 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. 6. 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. 6.  
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. 6. 2007 

 
(Na kazalo preglednic) 
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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. 6. 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. 6. 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. 6. 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. 6. 
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. 6. 2007 
 

 
(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) 
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