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HITRO RASTOČA PODJETJA V POMURSKI REGIJI 
 
AJPES vsako leto iz javno objavljenih letnih poročil gospodarskih družb in samostojnih podjetnikov posameznikov 
pripravi seznam hitro rastočih podjetij (HRP).  
 
V letošnjem letu je seznam pripravljen za obdobje 2017-
2021.  
 
Več o HRP si lahko preberete na povezavi Hitro rastoča 
podjetja 2017-2021 (ajpes.si) .  
 

 
V Pomurski regiji se je med HRP uvrstilo 24 samostojnih 
podjetnikov posameznikov in 110 gospodarskih družb.  
 
Skupaj so zaposlovali 3.036 delavcev in ustvarili čisti 
dobiček/podjetnikov dohodek v višini 36.920 tisoč 
EUR. 

 
POSODOBLJEN REGISTER FIZIČNIH 
OSEB, KI OPRAVLJAJO DEJAVNOST 
PROIZVODNJE ELEKTRIČNE ENERGIJE 
 
 
Na portalu AJPES vsem uporabnikom omogočamo dostop do nadgrajenega Registra fizičnih oseb, ki opravljajo 
dejavnost proizvodnje električne energije (REZ). Glede na spremembe Zakona o spodbujanju rabe obnovljivih 
virov energije (ZSROVE) po novem vključuje več podatkov o proizvodnih napravah. Novost je tudi izbris iz registra 
po uradni dolžnosti, ki ga izvaja AJPES v povezavi z Agencijo za energijo za tiste zasebnike, ki so zaprosili za 
pridobitev deklaracije za proizvodno napravo in je nato niso pridobili, kakor tudi za tiste, ki nimajo več veljavne 
deklaracije za proizvodno napravo. 
 
Vpogled v podatke o proizvajalcih električne energije  

        VAŠ AJPES 

Pomembnejši podatki poslovanja 
HRP v Pomurski regiji
(zneski v tisoč EUR)

Podatki iz letnih 
poročil HRP za 

leto 2021

Število podjetij 134

Kapital 235.320

Sredstva 427.148

Dolgoročne in kratkoročne obveznosti 191.828

Finančne obveznosti 80.523

Prihodki 564.676

Čisti prihodki od prodaje 548.375

Neto dobiček iz poslovanja (EBIT) 43.620

Neto denarni tok iz poslovanja (EBITDA) 64.492

Stroški plač 67.875

Davek iz dobička 144

Neto dodana vrednost 157.092

Število 
HRP

A Kmetijstvo in lov, gozdarstvo, ribištvo 3
B Rudarstvo 1
C Predelovalne dejavnosti 38
D Oskrba z električno energijo, plinom in paro 1
F Gradbeništvo 29
G Trgovina, vzdrževanje in popravi la motornih vozil 25
H Promet in skladiščenje 13
I Gostinstvo 2
J Informacijske in komunikacijske dejavnosti 3
K Finančne in zavarovalniške dejavnosti 1
M Strokovne, znanstvene in tehnične dejavnosti 12
N Druge raznovrstne poslovne dejavnosti 1
P Izobraževanje 1

Q Zdravstvo in socialno varstvo 4

134Skupaj

Področje dejavnosti HRP v Pomurski regiji


