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Gospodarska situacija se izboljšuje 
 
V letu 2016 pri gospodarskih družbah beležimo nadaljnjo rast prihodkov, zaposlenih in kar 
70 % povprečno rast neto čistega dobička. 
 

Tudi ob 15 letnici delovanja nadaljuje AJPES z usmerjenostjo k uporabniku, tako z aktivnostmi 
za boljše informiranje, zagotavljanje transparentnosti kot tudi zmanjševanje administrativnih 
ovir. 
 

Na novinarski konferenci, ki je potekala na sedežu Agencije Republike Slovenije za javnopravne 
evidence in storitve (AJPES) 5. maja 2017 ob 10. uri, je direktorica AJPES, mag. Mojca Kunšek, 
predstavila ključne dosežke, doseganje ciljev in odlični poslovni rezultat AJPES v letu 2016. Pri tem je 
izpostavila, da v teh dneh, ko AJPES slavi 15 let svojega delovanja, zaposleni z zadovoljstvom 
ugotavljajo vrsto uporabniku usmerjenih uspešno izpeljanih projektov AJPES pri zmanjševanju 
administrativnih bremen, povečevanju transparentnosti in informiranosti poslovnih subjektov na vseh 
področjih delovanja AJPES. 

Poslovanje poslovnih subjektov in plačilna disciplina v letu 2016 se izboljšujeta 

V prvem delu je vodja sektorja za statistiko in informiranje, mag. Marjan Širaj, predstavil ključne 
ugotovitve poslovanja družb in podjetnikov v letu 2016. Družbe in podjetniki, ki so predložili letna 
poročila za leto 2016, so povečali tako število zaposlenih kot tudi prihodke, zlasti na tujem trgu, 
neto dodano vrednost in neto dobiček. Po pokritju vseh odhodkov in davka od dobička so družbe 
izkazale neto čisti dobiček, ki je bil za 70 % večji kot v preteklem letu 2015. V letu 2016 so družbe 
financirale poslovanje z lastnimi viri sredstev v večji meri kot v predhodnem letu. Dospele 
neporavnane obveznosti nad 5 dni neprekinjeno v letu 2016 imajo trend upadanja, tudi število 
plačilno nesposobnih subjektov je manjše v primerjavi s preteklimi leti, glede na leto 2015 kar za 
14,8 %. 
 

V drugem delu je vodja sektorja za registre in evidence podatkov, Zdenka Kajdiž, predstavila podatke 
o gibanju števila stečajev, vpisih in izbrisih v Poslovni register Slovenije ter podatke o vpisih iz 
Registra neposestnih zastavnih pravic in zarubljenih premičnin, ki potrjujejo predhodne podatke ter 
izvajanje registracijskih postopkov AJPES v sistemu VEM. 

Novosti in načrtovane aktivnosti na vseh segmentih poslovanja agencije  

V zadnjem delu konference so vodje sektorjev predstavili načrtovane aktivnosti AJPES za leto 2017. 
Pomembnejša naloga je priprava informacijske platforme za poročanje nastanitvenih obratov o gostih 
in prenočitvah (e-poročanje v turizmu), ki bo bistveno zmanjšala administrativna bremena 
sobodajalcev. Konec leta bosta za zagotovitev večje transparentnosti vzpostavljena tudi Register 
nastanitvenih obratov ter Register dejanskih lastnikov, ki bo zagotavljal transparentnost lastniških 
struktur poslovnih subjektov. Nove posodobitve bodo izvedene tudi na tržnem segmentu poslovanja. 

EU projekt povezovanja poslovnih registrov - BRIS 

V skladu z direktivo EU o digitalni preobrazbi e-uprave je Slovenija pristopila k projektu BRIS 
(Business Registers Interconnection System), kjer je AJPES v sodelovanju z Vrhovnim sodiščem RS 
razvil informacijsko rešitev za izmenjavo podatkov med PRS in platformo evropske komisije za 
povezovanje centralnih in trgovinskih registrov ter registrov družb v državah članicah, ki bo aktivirana 
v juniju 2017.  
 

Ob zaključku so predstavniki AJPES izpostavili, da so v tem trenutku predstavljene le ključne 
informacije (Priloga). Tako kot vsako leto pa bo AJPES v naslednjih 10 dneh pripravil obširno in 
podrobno informacijo o poslovanju gospodarskih subjektov v minulem letu, vse izpostave na področjih, 
kjer delujejo, pa bodo pripravile regijske informacije . 
 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: Pregled poslovanja gospodarskih družb v letu 2016 (infografika in tabela) 

 

 

 
 
 

Vir: AJPES; podatki JOLP  

Poslovanje gospodarskih družb v letu 2016 

         Število družb 
(primerjava z 

družbami v 2015) 
  

Število 
zaposlenih  
(na podlagi 
delovnih ur) 

  
Povprečna plača  
na zaposlenega   

65.603 
 

 

459.463 
 

 

1.536 EUR 

 

 

 

+ 389 

 

+ 22.501 

 

+ 25 EUR 

         

Prihodki 
  

Prihodki na tujem 
trgu   

Odhodki 
  

84.617 mio EUR 31.914 mio EUR 80.932 mio EUR 

 

 

 

+ 4 % 

 

+ 6 % 

 

+ 3 % 

         

Neto dodana 
vrednost   

Neto dodana 
vrednost  

na zaposlenega 
  

Neto čisti dobiček 
  

19.341 mio EUR 42.094 EUR 3.187 mio EUR 

 

 

 

+ 7 % 

 

+ 2 % 

 

 

 

+ 70 % 

          

Postavke poslovnega izida (zneski v tisoč EUR) 

Gospodarske družbe Samostojni podjetniki 

2016 
Indeks* 

2016 
2015 

2016 
Indeks* 

2016 
2015 

Število subjektov 65.603 - 58.455 - 

Število zaposlenih (na podlagi delovnih ur) 459.463 105 41.333 107 

Prihodki 84.616.664 104 4.744.973 108 

Prihodki na tujem trgu 31.914.400 106 577.737 112 

Odhodki 80.931.822 103 4.387.215 108 

Neto dodana vrednost 19.340.610 107 1.302.581 109 

Neto dodana vrednost na zaposlenega,  
v EUR** 

42.094 102 13.053 106 

Neto čisti dobiček oz. neto podjetnikov 
dohodek 

3.186.827 170 357.758 110 

Delež kapitala v obveznostih do virov 
sredstev, v % 

46,8 103 55,0 99 

* Podatki za leto 2015 iz letnih poročil, predloženih za leto 2016. 

** Za samostojne podjetnike je podatek izračunan na nosilca dejavnosti (samostojnega podjetnika) in njegove zaposlene. 


