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OBČINA ŠALOVCI V ŠTEVILKAH 
 
Po podatkih Poslovnega registra Slovenije, ki ga vodi AJPES, je v občini Šalovci registriranih 105 enot poslovnega 
registra (stanje na dan 30. 11. 2021), od tega je bilo v obdobju od 1. 1. - 30. 11. 2021 8 novoustanovljenih: 
 

 
 

POSLOVANJE PO REGIJAH IN HITRO RASTOČA PODJETJA 

 
V občini deluje 1 podjetje, ki se na podlagi 
podatkov iz letnih poročil v obdobju 2016 - 2020 
šteje med hitro rastoča podjetja (HRP). 
 
Več o HRP in kriterijih za uvrstitev na seznam na 
spletni strani AJPES. 
 
 
 

Po podatkih letnih poročil za leto 2020 so gospodarske družbe v občini poslovale z neto čistim dobičkom v višini 47 
tisoč EUR, samostojni podjetniki pa s 158 tisoč EUR neto podjetnikovim dohodkom. 
 
Zbrane informacije o poslovanju gospodarskih družb in samostojnih podjetnikov po statističnih regijah lahko preverite 
na povezavi https://www.ajpes.si/Letna_porocila/Informacije, informacije o stanju poslovnih subjektov v Poslovnem 
registru Slovenije glede na dejavnost, občino, regijo in pravnoorganizacijsko obliko so na vpogled na povezavi 
https://www.ajpes.si/Registri/Poslovni_register/Porocila#b169. 
 
Prav tako si lahko na spletni strani brezplačno ogledate letno poročilo posamezne družbe ali podjetnika. Po pooblastilu 
države AJPES zagotavlja vsej zainteresirani javnosti brezplačen dostop podatkov iz letnih poročil na povezavi 
https://www.ajpes.si/jolp/, kjer je omogočen vpogled v letna poročila za zadnjih 5 let. 

 
NAPOTKI GOSTITELJEM OB PREHODU V NOVO LETO   
 
Epidemija je močno prizadela področje turizma - eno od uspešnejših in perspektivnejših panog slovenskega 
gospodarstva. Za čimbolj učinkovito ravnanje ob prehodu v leto 2022 si preberite kratke napotke na povezavi 
https://www.ajpes.si/novica/Napotki_gostiteljem_ob_prehodu_v_novo_koledarsko_leto_2022_?id=503 

 
SREČNO – VAŠ AJPES.  

Občina Šalovci - enote Poslovnega registra Slovenije Novoustanovljene Registrirane

Gospodarske družbe 0 12

Zadruge 0 1

Samostojni podjetniki posamezniki 7 39

Pravne osebe javnega prava 0 3

Nepridobitne organizacije - pravne osebe zasebnega prava 0 7

Društva 0 33

Druge fizične osebe, ki opravljajo registrirane oziroma s predpisom določene dejavnosti 1 10

Skupaj 8 105

Število
Delež v številu 

podjetij v %

SLOVENIJA 119.453 6.930 5,8

Pomurska regija 4.240 247 5,8

Občina ŠALOVCI 31 1 3,2

Območje
Število 

podjetij

HRP

Število hitro rastočih podjetij v obdobju 2016-2020 
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