Občine skozi prizmo podatkov AJPES
Preko 207 tisoč poslovnih subjektov, ki so trenutno vpisani v Poslovni register Slovenije, v slovenskih občinah govori vsak
svojo zgodbo. Hkrati pa skupaj pomembno vplivajo na ekonomsko moč občin, na razvoj športnih, kulturnih in drugih družabnih
dejavnosti po občinah ter s tem na zadovoljstvo prebivalcev, ki živijo na določenem območju. Prek števila novoustanovljenih
subjektov se kažejo tudi pogoji in ukrepi, ki so na občinskih nivojih bolj ali manj ugodni za razvoj podjetništva.
V povprečju je v vsaki občini v Sloveniji trenutno registriranih
978 različnih poslovnih subjektov (delniških družb, družb z
omejeno in neomejeno odgovornostjo, samostojnih podjetnikov,
ki so med vsemi subjekti najštevilčnejši, društev, pravnih oseb
javnega in zasebnega prava, fizičnih oseb, ki opravljajo dejavnost
- samostojni novinarji, odvetniki, poklicni športniki in drugi).
Porazdelitev teh subjektov po občinah seveda ni enakomerna:
več subjektov od navedenega povprečja je v 49 slovenskih
občinah, manj pa v 163 občinah. Največ poslovnih subjektov je
v 5 največjih slovenskih mestnih občinah (Ljubljana, Maribor,
Koper, Celje in Kranj) – te v celotni Sloveniji zastopajo preko
36,6 % vseh poslovnih subjektov.
V teh 5 občinah je registriranih več kot polovica (53,1 %)
vseh slovenskih delniških družb ter 48,0 % vseh družb z omejeno
odgovornostjo. Če primerjamo samostojne podjetnike posameznike
(s.p.), so ti v Sloveniji nekoliko bolj enakomerno porazdeljeni
med občinami. Med skupno 87.499 s.p.-ji jih v zgoraj navedenih
petih občinah najdemo 25.863 oziroma 29,6 % vseh.

Občine z največjim deležem hitro rastočih
podjetij¹
Obrnimo številke in poglejmo seznam hitro rastočih podjetij
(HRP). Raziskavo AJPES pripravlja že peto leto zapored, po
metodologiji Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo,
in sicer z upoštevanjem petletnih obdobij. Zadnja analiza (za

obdobje 2011-2015) je pokazala vnovično rast. Kriterije za
uvrstitev med HRP2 izpolnjuje 5.405 podjetij, kar je za 14,8 %
več kot pri predhodni analizi (2010-2014) in kar za 45,1 % več
v primerjavi s podatki analize za obdobje 2009-2013, ko je bilo
glede na kriterije prepoznano najmanj HRP, to je 3.725.
Hitro rastoča podjetja na ravni celotne Slovenije predstavljajo
4,2 % vseh gospodarskih subjektov, zaposlujejo pa petino (20,0 %)
vseh zaposlenih in ustvarjajo več kot četrtino (26,2 %) vseh
prihodkov od prodaje v državi. Na seznamu je kar 1.070 subjektov
s sedežem v Ljubljani, sledita Maribor (261) in Celje (150).
Polovica od skupno 5.405 podjetij prihaja iz zgolj 18 občin, ki
imajo tudi sicer večje število registriranih subjektov. Po drugi
strani relativne vrednosti prikažejo povsem drugačno sliko. Če
primerjamo število HRP s številom vseh subjektov v posamezni
občini, največji delež dosegajo manjše občine z obrobja Slovenije,
denimo Semič (13,5 %), Kuzma (11,1 %), Sveta Trojica v Slovenskih
goricah (10,9 %) ali Dobje (10,8 %). Nadpovprečen delež v
primerjavi s slovenskim povprečjem najdemo tudi v zgornje
savinjskih občinah, točneje v Lučah (9,7 %), Rečici ob Savinji
(9,3 %) in Solčavi (8,6 %). Za primerjavo navajamo tudi deleže,
v prvem delu izpostavljenih občin: Ljubljana (3,8 %), Maribor
(3,5 %) ali Koper (le 2,8 % vseh znotraj občine).
Podrobnejše informacije, seznam hitro rastočih podjetij in
bonitetne informacije o podjetjih najdete na prenovljenem portalu
AJPES (www.ajpes.si).

¹ Kot podjetja upoštevamo gospodarske družbe in samostojne podjetnike
posameznike.
2 Kriteriji izločitve dostopni na povezavi
http://www.ajpes.si

