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Murska Sobota, 28. 9. 2021 

Omejitev pri ustanavljanju gospodarske družbe ali registracije s.p. 
 
Po novem ustanovitelj, družbenik ali podjetnik ne more postati tudi oseba, ki ji je bila v zadnjih treh letih s 
pravnomočno odločbo izrečena globa zaradi prekrška v zvezi z izplačilom premoženja, ki je potrebno za 
ohranjanje osnovnega kapitala. Omejitev po 10a. členu ZGD-1 (6. točka prvega odstavka) preverja registrski 
organ (AJPES oziroma sodišče) v evidenci prekrškov, ki jo vodi Tržni inšpektorat RS. 

 

Koledar pomembnejših dogodkov AJPES pri poslovanju: 
30.9.2021: Rok za poročanje o izplačanih plačah in regresu (velja za zasebni sektor) 

30.9.2021: Raziskovanje o stroških dela in o strukturi delovnega časa (za vzorčne poslovne subjekte) 
1.10.2021: Rok za poročanje o poslovnih storitvah (za poslovne subjekte, vključene v vzorec)  
10.10.2021: Mesečno statistično poročanje eTurizem (izvajalci nastanitvene dejavnosti)  
  

Objava revidiranih, konsolidiranih in preiskanih letnih poročil  
 
Javna objava letnih poročil za leto 2020 je bila dne 6. 9. 2021. Do tega dne je bilo za poslovno leto 2020  
javno objavljenih: 

• 69.337 letnih poročil gospodarskih družb (od tega 55 letnih poročil s preiskanimi računovodskimi 
izkazi, 1.647 revidiranih letnih poročil in 192 konsolidiranih letnih poročil), 

• 51.177 letnih poročil samostojnih podjetnikov, 
• 2.926 letnih poročil pravnih oseb javnega prava, 
• 23.460 letnih poročil društev (od tega 62 revidiranih letnih poročil), 
• 89 letnih poročil nepridobitnih organizacij in 
• 1 poročil o plačilih vladam. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://s1.elektronskaposta.si/link.php?M=18236030&N=66904&L=46394&F=H
https://www.ajpes.si/Statistike/Place_v_zasebnem_sektorju/Splosno
https://www.ajpes.si/Statistike/Druge_statistike/Stroski_dela_in_struktura_delovnega_casa/Splosno
https://www.ajpes.si/Statistike/Druge_statistike/Poslovne_storitve/Splosno
https://www.ajpes.si/Statistike/Porocanje_o_gostih_in_prenocitvah/Splosno
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Aktivni poslovni subjekti v Pomurski statistični regiji 
 

Statistična regija Skupaj 
Gospodarske 
družbe 

Zadruge 
Samostojni 
podjetniki 
posamezniki 

Pravne 
osebe 
javnega 
prava 

Nepridobitne 
organizacije - 
pravne osebe 
zasebnega 
prava 

Društva 

Druge 
fizične 
osebe, ki 
opravljajo 
registrirane 
oziroma s 
predpisom 
določene 
dejavnosti 

1 
2  

(3 do 9) 
3 4 5 6 7 8 9 

Pomurska 30. 6. 2020 8.829 2.023 34 3.753 238 465 1.731 585 

Pomurska 30. 6. 2021 8.909 1.983 32 3.863 238 472 1.716 605 

Primerjava 80 -40 -2 110 0 7 -15 20 

 

V pomurski statistični regiji je bilo na dan 30. junija 2021 v Poslovni register Slovenije vpisanih 40 gospodarskih 

družb in 15 društev manj, kot leto pred tem. Registriranih samostojnih podjetnikov je 110 več, kakor je tudi 20 

več registriranih drugih fizičnih oseb, ki opravljajo dejavnosti. Več podatkov lahko najdete v naslednji povezavi 

Poslovni registri – poročila. 

 

Vaš AJPES    

https://www.ajpes.si/Registri/Poslovni_register/Porocila#b524
https://www.ajpes.si/

