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Vsako 17. podjetje v Sloveniji je hitrorastoče

29.11.2021

AJPES na podlagi zadnje raziskave ugotavlja, da v Sloveniji deluje največ hitro
rastočih podjetij doslej. Po podatkih za obdobje od leta 2016 – 2020 jih je bilo 6.930.
Predstavljajo 5,8 % vseh podjetij in so pomembni zaposlovalci, saj zaposlujejo
skoraj četrtino vseh delavcev slovenskega gospodarstva (23,8 %). Med temi 67
podjetij že od leta 2011 ohranja zavidljivo rast poslovanja.

Hitro rastoča podjetja veliko prispevajo ne samo k zaposlenosti temveč so pomemben
dejavnik gospodarskega razvoja v celoti. Na letošnji seznam hitrorastočih podjetij je bilo
uvrščenih 1.025 podjetij več kot v preteklem obdobju 2015 - 2019. Na podlagi kriterijev
Ministrstva za gospodarstvo in razvoj so se med hitro rastoča uvrstila tista slovenska
podjetja, ki so uspešno poslovala vsaj 4 leta, v tem obdobju povečala število zaposlenih ter
za dvakrat presegla povprečno rast prihodkov slovenskega gospodarstva v obdobju 2016-
2020. Dodatno so morala v  letu 2020 ustvariti več kot 100.000 evrov čistega prihodka ter
vsaj 21.000 evrov dodane vrednosti na zaposlenega.

mag. Mojca Kunšek
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Hitro rastoča podjetja so v letu 2020 ustvarila 28,0 % čistih prihodkov od prodaje ali 26,6
milijard evrov in prispevala 53,9 % k neto čistem dobičku slovenskega gospodarstva ali 1,7
milijarde evrov. Največ jih posluje v Osrednjeslovenski regiji. Najvišji delež med vsemi
poslujočimi podjetji pa sta tako kot v preteklih letih imeli Koroška regija  (7,6 %) in
Jugovzhodna Slovenija (7,3 %), najnižji pa Obalno-kraška regija (4,2 %). Gonilno silo
predstavljajo predvsem majhna in srednje velika podjetja, ki poslujejo v dejavnosti trgovine
in vzdrževanja motornih vozil ter v predelovalnih dejavnostih. 

Najvišje uvrščena hitro rastoča podjetja po dodani vrednosti na zaposlenega v letu
2020: 

   Ime podjetja   Kraj   Dodana vrednost na
zaposlenega

1.   MD DX, medicinska tehnologija, d.o.o. Ljubljana-
Šentvid

2.844 tisoč EUR

2.   RCI Lizing d.o.o. Ljubljana    867 tisoč EUR

3.   PROMED trgovanje in trženje z
medicinskim   materialom, d.o.o.

Ljubljana     669 tisoč EUR

4.   PISTOTNIK upravljanje z družbami,
trgovina in storitve d.o.o.

Ljubljana      615 tisoč EUR

5.   KONUM, trgovsko, storitveno in
proizvodno podjetje, d.o.o.

Prevalje     579 tisoč EUR



Hitro rastoča podjetja so v povprečju dosegla 55.957 EUR dodane vrednosti na
zaposlenega, kar je za 18,7 % več od slovenskega povprečja. 

Oglejte si še druge članke s področja Gospodarsko pravne zadeve 
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Prijavite se z vašim uporabniškim imenom in geslom 

Ste pozabili geslo? 
Preizkusi brezplačno! 

Članki izražajo stališča avtorjev, in ne nujno organizacij, v katerih so zaposleni, ali uredništva portala FinD-INFO.
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Lexpera d.o.o.

Tivolska 50

1000 Ljubljana

Z izjemnim prepletanjem vsebin Lexpera združuje vrhunske spletne in tiskane blagovne znamke ter odmevne
strokovne dogodke. Hitro rastoče mednarodno podjetje predstavljamo ljudje, izvrstni strokovnjaki, ki iščemo in
razvijamo sodobne rešitve ter sledimo našemu največjemu dosežku – pridobljenemu zaupanju. Zaščitni znak Lexpere
pa ste vi, zadovoljni in zvesti uporabniki.

T: 01 431 22 66

M: info@lexpera.si
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