
Predmet statistične raziskave, ki jo tokrat objavlja Agencija Republike Slovenije za 
javnopravne evidence in storitve (AJPES), so: 
 

 zbirni podatki o številu poslovnih subjektov v Poslovnem registru Slovenije (PRS) po 
stanju na dan 31. 3. 2007 in 

 podatki o ustanovitvah in o ukinitvah poslovnih subjektov v PRS v prvem trimesečju 
leta 2007. 

 
Zbirni podatki o številu poslovnih subjektov v PRS po stanju na dan 31. 3. 2007 

 
Poslovni subjekti so pravne in fizične osebe s sedežem v Sloveniji, ki opravljajo pridobitno ali 
nepridobitno dejavnost. V skladu z Zakonom o Poslovnem registru Slovenije gre za pravne 
osebe, samostojne podjetnike posameznike in druge fizične osebe. Za njih je značilno, da so 
enolično opredeljeni s sedem mestno matično številko, kar velja tudi za glavne podružnice 
tujih poslovnih subjektov, ki so prav tako vključene v statistično raziskavo.  
 
V PRS je bilo 31. marca 2007 vpisanih 156.712 poslovnih subjektov, od tega 323 glavnih 
podružnic tujih poslovnih subjektov. V primerjavi s stanjem števila poslovnih subjektov na 
dan 31. 12. 2006 se je skupno število poslovnih subjektov v PRS do 31. 3. 2007 povečalo za 
1.669, kar je nekoliko manj kot v zadnjem trimesečju leta 2006, medtem ko je bil odstotek 
povečanja skupnega števila poslovnih subjektov v obeh trimesečjih enak (1,1%). Iz 
primerjave obeh trimesečij je razvidno, da je bil odstotek povečanja števila poslovnih 
subjektov enak tudi v skupini samostojnih podjetnikov posameznikov ter v skupini zavodov, 
organov in organizacij.  
 
Pojav povečevanja števila poslovnih subjektov je bil zaznan v vsaki od skupin, kot prikazuje 
preglednica 1. Tako kot v predhodnem trimesečju se je relativno in absolutno najbolj 
povzpelo skupno število gospodarskih pravnih oseb, za 780 ali za 1,6%, in sicer na 50.314, 
in tako preseglo magično mejo 50.000. Njihov delež porasta v celotnem porastu števila 
poslovnih subjektov je bil 46,7 odstoten. 
 
Na dan 31. 3. 2007 je bilo v PRS evidentiranih 64.946 samostojnih podjetnikov 
posameznikov, število se je zvišalo za 649 ali za 1,0%. Enak odstotek porasta števila kot za 
samostojne podjetnike posameznike je glede na majhen porast števila drugih fizičnih oseb 
značilen tudi za fizične osebe kot celoto. Delež porasta števila samostojnih podjetnikov 
posameznikov je bil nižji od deleža, izračunanega za gospodarske pravne osebe, in sicer za 
7,8 odstotnih točk. Nedvomno pa drži, da je devet desetin porasta značilno za gospodarske 
subjekte v PRS in le desetina za skupino zavodov, organov in organizacij.  
 
Za enak odstotek kot število drugih fizičnih oseb, za 0,6%, se je zvišalo tudi število zavodov, 
organov in organizacij. Porast prvih od 10.423 na 10.487 je bil najmanjši med vsemi 
opazovanimi skupinami poslovnih subjektov, porast drugih z 30.789 na 30.965 pa je 
pomenilo le nadaljevanje pojava rasti njihovega števila v daljšem opazovanem obdobju. 
 
Vseh pravnih oseb, to je gospodarskih subjektov ter zavodov, organov in organizacij, je bilo 
ob koncu prvega trimesečja 2007 81.279, kar je za 7,7% več od števila vseh fizičnih oseb. Za 
razmerja med gospodarskimi subjekti je bilo na splošno značilno, da je bila skupina fizičnih 
oseb številčno močnejša od skupine pravnih oseb za 50% in da je znašala razlika v deležih 
fizičnih in gospodarskih pravnih oseb 20 odstotnih točk. Razmerje med številom 
gospodarskih subjektov v PRS na eni strani in številom zavodov, organov in organizacij na 
drugi strani ostaja 4:1 (80,2% prvih in 19,2% drugih). 
 
V času od konca prvega trimesečja leta 2006 pa do konca prvega trimesečja 2007 se je 
število poslovnih subjektov povečalo za 6.741 ali za 4,5%. 
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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 
30.6.2006 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 
31.3.2007 156.712 125.747 50.314 75.433 64.946 10.487 30.965 

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

 
 
Na dan 31. marec 2007 je bilo od 156.712 vseh poslovnih subjektov v PRS dobri dve petini 
(41,4%) samostojnih podjetnikov posameznikov, slaba tretjina (32,1%) je pripadala pravnim 
osebam s področja gospodarstva, slaba petina (19,8%) je bilo zavodov, organov in 
organizacij, najmanjši, 6,7 odstotni delež, je bil značilen za druge fizične osebe, ki so 
opravljale registrirano dejavnost. 
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V skupini samostojnih podjetnikov posameznikov je pretežni del, skupaj 69,9%, imel 
registrirane glavne dejavnosti s področij »Gradbeništvo« (12.623), »Trgovina, popravila 
motornih vozil in izdelkov široke porabe« (11.016), »Predelovalne dejavnosti (10.996) in 
»Poslovanje z nepremičninami, najem in poslovne storitve« (10.784).   
 
Med 50.314 pravnimi osebami s področja gospodarstva so bile najznačilnejša vrsta 
kapitalskih družb družbe z omejeno odgovornostjo. Bilo jih je 44.267 ali 88,0% vseh pravnih 
oseb v skupini, od katerih jih je 56,6% imelo kot svojo glavno dejavnost registrirano eno s 
področij dejavnosti »Trgovina, popravila motornih vozil in izdelkov široke porabe« (12.835) in 
»Poslovanje z nepremičninami, najem in poslovne storitve« (12.221). Kot za konec lanskega 
leta pa je bilo tudi za prvo letošnje trimesečje značilno nekoliko povečano zmanjšanje števila 
družb z neomejeno odgovornostjo in komanditnih družb kot drugih in tretjih najštevilnejših 
vrst poslovnih subjektov v skupini.  
 
Če je bilo še konec lanskega leta ugotovljeno, da je število samostojnih podjetnikov 
posameznikov presegalo število družb z omejeno odgovornostjo za 48,2%, je bila odstotna 
razlika v prvem letošnjem trimesečju le še 46,7 odstotna. Hkrati pa se je delež števila 
samostojnih podjetnikov in družb z omejeno odgovornostjo v skupnem številu poslovnih 
subjektov v prvih treh mesecih letošnjega leta v primerjavi z zadnjimi tremi meseci lanskega 
leta povečal z 69,5% na 69,7%. V primerjavi s stanjem na dan 31. 12. 2006 je bilo v PRS na 
dan 31. 3. 2007 evidentiranih za 2,0% več družb z omejeno odgovornostjo, samostojnih 
podjetnikov posameznikov pa le za 1,0% več. 
 
Med 30.965 zavodi, organi in organizacijami so bili s 76,6% najbolj številno zastopani tisti s 
področja »Druge javne, skupne in osebne storitvene dejavnosti«. Kot društvo in zveza 
društev je opravljalo dejavnost 20.948 ali 67,7% poslovnih subjektov v skupini. Število 
slednjih se je povečalo od konca lanskega leta za 158. Nasprotno se je v istem obdobju 
število sindikatov kot drugih najštevilnejših v skupini zmanjšalo na 3.623 (za 54). 
 
Tipični predstavniki skupine drugih fizičnih oseb so bili registrirani samostojni ustvarjalci na 
področju kulture (2.325), nosilci dopolnilne dejavnosti na kmetiji (2.059) in registrirani 
zdravniki, zobozdravniki in zasebni zdravstveni delavci (1.618). Delež v skupini je bil 57,2 
odstotni. Glavne dejavnosti nosilcev dopolnilne dejavnosti na kmetiji so bile precej raznolike. 
V primerjavi z zadnjim trimesečjem lanskega leta se je število le-teh tudi najbolj povečalo (za 
74). 
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Pri 34.675 ali 22,1% 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 števila poslovnih subjektov na področjih dejavnosti »Poslovanje z 
nepremičninami, najem in poslovne storitve« (16,9% ali 26.543) »Trgovina, popravila 
motornih vozil in izdelkov široke porabe« (16,1% ali 25.296), »Predelovalne dejavnosti« 
(12,2% ali 19.079) in »Gradbeništvo« (11,6% ali 18.192 poslovnih subjektov). Hkrati je bilo le 
na vsakem od zgoraj navedenih področij Standardne klasifikacije dejavnosti evidentiranih po 
več kot 10.000 poslovnih subjektov, na preostalih dvanajstih področjih pa 32.927 ali 21,1% 
poslovnih subjektov. 
 
Največja razlika v številu poslovnih subjektov v prvem trimesečju leta 2007 v primerjavi s 
številom konec decembra 2006 je nastala na področjih dejavnostih »»Poslovanje z 
nepremičninami, najem in poslovne storitve« (za 708 ali za 2,7% več), »Gradbeništvo« (za 
483 ali za 2,7% več) in »Druge javne, skupne in osebne storitvene dejavnosti« (za 261 ali za 
0,8% več), kar pomeni, da je bil delež omenjenih treh področij dejavnosti v skupnem 
povečanju števila poslovnih subjektov 87,0 odstotni. Ista primerjava je pokazala, da se je na  
treh področjih dejavnosti število poslovnih subjektov tudi zmanjšalo, najbolj  na področju 
»Predelovalne dejavnosti« (za 57).  
 
Na območju Osrednjeslovenske regije je imelo 31. marca 2007 sedež skupno 50.863  ali 
32,5% poslovnih subjektov (ob koncu predhodnega trimesečja 32,2%), sledili sta ji 
Podravska in Savinjska regija s po 20.795 oziroma 17.362 poslovnimi subjekti. V teh treh 
regijah od skupno dvanajstih je imelo sedež 56,8% vseh poslovnih subjektov, delež porasta 
števila poslovnih subjektov v prvem trimesečju letošnjega leta je bil 75,3 odstotni. 
Porazdelitev poslovnih subjektov po statističnih regijah je bila zelo neenakomerna.  
 
V vsaki od mestnih občin Ljubljana, Maribor, Koper, Celje in Kranj, Nova Gorica, Domžale, 
Piran, Novo mesto in Kamnik je imelo sedež več kot 2.000 poslovnih subjektov. Skupno  se 
je nahajalo v njih 68.818 ali 43,9% od vseh poslovnih subjektov, samo v mestni občini 
Ljubljana pa dobra petina (21,1%). 
 
 
Podatki o številu poslovnih subjektov po področjih Standardne klasifikacije dejavnosti na dan 
31. 3. 2007 so podrobneje 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. 3. 2007 
 

Preglednica 2/2: Število samostojnih podjetnikov posameznikov v Republiki Sloveniji po 
področjih Standardne klasifikacije dejavnosti na dan 31. 3. 2007 
 

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

Preglednica 2/4: Število zavodov, organov in organizacij v Republiki Sloveniji po 
pravnoorganizacijskih oblikah in po področjih Standardne klasifikacije 
dejavnosti na dan 31. 3. 2007 
 

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

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

Preglednica   4:   Število poslovnih subjektov v Republiki Sloveniji po občinah in po 
področjih Standardne klasifikacije dejavnosti na dan 31. 3. 2007 
 

 
 

Podatki o ustanovitvah in o ukinitvah poslovnih subjektov v PRS v prvem trimesečju 
leta 2007 

 
Kot je razvidno iz grafičnega prikaza v nadaljevanju se je v obdobju od 1. januarja 2007 do 
31. marca 2007 nadaljeval splošen trend povečevanja števila ustanovitev kot tudi števila 
ukinitev poslovnih subjektov, ki se je začel v zadnjem trimesečju lanskega leta. AJPES je v 
opazovanem obdobju zabeležila skupno 4.710 novih ustanovitev poslovnih subjektov in 
skupno 2.903 ukinitve poslovnih subjektov. Do povečanja števila ustanovitev in števila 
ukinitev poslovnih subjektov je prišlo v vseh skupinah poslovnih subjektov, le število 
ustanovitev drugih fizičnih oseb se je nekoliko znižalo. Če ne upoštevamo področji dejavnosti 
P in Q, na katerih je tudi sicer število poslovnih subjektov zanemarljivo ali jih sploh ni, 
ugotovimo, da le v dejavnostih s področja »Ribištvo in ribiške storitve« ni prišlo do 
ustanovitve novih poslovnih subjektov, medtem ko so bile ukinitve evidentirane na vseh 
področjih dejavnosti. 
 
Samostojni podjetniki posamezniki so bili z 2.606 ustanovitvami in 55,3 odstotnim deležem 
najštevilčnejši novoustanovljeni poslovni subjekti. Največkrat so se odločili, da izberejo kot 
svojo glavno dejavnost eno s področij »Poslovanje z nepremičninami, najem in poslovne 
storitve« (671 ustanovitev) in »Gradbeništvo« (540 ustanovitev). 
 
Delež 1.293 novoustanovljenih pravnih oseb s področja gospodarstva je bil zlasti na račun 
1.229 novoustanovljenih družb z omejeno odgovornostjo 27,5 odstoten. Tudi zanje so bile 
značilne glavne dejavnosti z istih področij, kot pri že omenjenih samostojnih podjetnikih 
posameznikih.  
 
V skupini zavodi, organi in organizacije z 9,4 odstotnim deležem novoustanovljenih je bilo na 
novo evidentiranih 442 poslovnih subjektov, med njimi največ društev in zvez društev 
(71,0%). 
 
Najmanjši, 7,8 odstotni delež v skupnem številu novoustanovljenih poslovnih subjektov, je bil 
značilen za skupino 369 novo registriranih drugih fizičnih oseb, v kateri so prevladovali 
nosilci dopolnilne dejavnosti na kmetiji (107), poklicni športniki (74) in registrirani samostojni 
ustvarjalci na področju kulture (45). 
 
Kako relativne so primerjave povečanja ali zmanjšanja števila ustanovitev med dvema 
obdobjema, enako velja tudi za ukinitve, povedo naslednji podatki. Povečanje skupnega 
števila ustanovitev za 674 (s 4.036 v predhodnem obdobju na 4.710 v tekočem obdobju) je 
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pomenilo 16,7% povečanje, povečanje števila ustanovitev zavodov, organov in organizacij za 
136 (s 306 na 442) pa je pomenilo 44,4 odstotno povečanje.  
 
Število ukinitev poslovnih subjektov v posameznih trimesečjih je že nekaj časa precej 
skromnejše od števila ustanovitev v istih obdobjih, a se je v prvem letošnjem trimesečju v 
primerjavi z zadnjim lanskim bolj povečalo kot število ustanovitev (za 703 ali za 32,0%). 
 
Po povečanju in po številu ukinitev so prednjačili samostojni podjetniki posamezniki s 1.793 
ukinitvami, kar je pomenilo 61,7 odstotni delež v skupnem številu ukinitev. Največ jih je 
prenehalo opravljati dejavnosti s področja »Trgovina, popravila motornih vozil in izdelkov 
široke porabe« (373).  
 
Isto področje dejavnosti je bilo najbolj tipično tudi za mnoge od 419 ukinjenih družb z 
omejeno odgovornostjo, ki so bile najštevilnejše med skupno 542 ukinjenimi gospodarskimi 
pravnimi osebami. Medtem ko je bil delež ukinjenih v skupini pravnih oseb s področja 
gospodarstva 18,7 odstoten, sta bila deleža ukinjenih poslovnih subjektov iz skupine drugih 
fizičnih oseb in iz skupine zavodov, organov in organizacij 10,5 oziroma 9,1 odstotna. 
Poklicni športniki in registrirani samostojni ustvarjalci na področju kulture (v 77 oziroma v  66 
primerih) ter društva in zveze društev (v 154 primerih) so bili najznačilnejši predstavniki obeh 
skupin, ki so prenehali z opravljanjem dejavnosti zaradi ukinitve. 
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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. 3 .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 31. 3 .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 31. 3.  
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 31. 3 .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 31. 3 .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 31. 3 .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 31. 3 .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 31. 3. 
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 31. 3 .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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