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Izteka se rok za vpis e-naslova gospodarskih družb v Poslovni register 
Slovenije 
 
Na podlagi zadnje spremembe Zakona o gospodarskih družbah, morajo družbe v predlogu za vpis ustanovitve navesti 
tudi elektronski naslov družbe, ki se vpiše v Poslovni register Slovenije (PRS). Obstoječe družbe pa morajo elektronski 
naslov v register vpisati v roku enega leta od uveljavitve zakona, to je do 24.2.2022. Postopek vpisa ali spremembe 
podatka v PRS, ki ga upravlja AJPES, je opisan pod povezavo Novica – vpis e-naslova. 

 

Predložite letno poročilo z digitalnim potrdilom 
 
Preverite veljavnost oziroma nastavitve vašega kvalificiranega digitalnega potrdila (KDP) in elektronsko podpišite 

letno poročilo, s čimer si znižate stroške javne objave. Več informacij o KDP je na voljo na spletni strani eUprave, pod 

povezavo  Kvalificirano digitalno potrdilo.  

 
Če niste zastopnik podjetja, si pravočasno uredite tudi pooblastilo za oddajo poročil preko aplikacije na portalu AJPES.  
Prijavljeni na portal AJPES, kreirate pooblastilo s svojim uporabniškim imenom v sistemu pooblastil, pod povezavo 
Pooblastila.  
 
Aplikacija za vnos podatkov iz letnih poročil za leto 2021 je na voljo, zato vas vabimo, da svojo obveznost čim prej 
izpolnite. Prostovoljske organizacije in organizacije s prostovoljskim programom istočasno s podatki iz letnega poročila 
za namen državne statistike predložijo tudi poročilo o prostovoljstvu. Podrobneje o predložitvi letnih in drugih poročil 
je na voljo pod povezavo Letna in druga poročila – predložitev. 

 
 

Boljša plačilna disciplina 
 
Večletni trend upadanja dospelih neporavnanih obveznosti se je nadaljeval tudi v letu 2021. 

Povprečni dnevni znesek dospelih neporavnanih obveznosti se je v primerjavi s preteklim 

letom zmanjšal, pri pravnih osebah za 25 milijonov evrov ter pri samostojnih podjetnikih in 

drugih fizičnih osebah, ki opravljajo registrirane dejavnosti, za 7 milijonov evrov. Več 

informacij pod povezavo Statistike plačilnega prometa. 

 

  Slovenija v številkah 
 

• 360 novoustanovljenih gospodarskih družb (+ 31 %) 

• 1.668 novoustanovljenih samostojnih podjetnikov (+ 35 %) 

• 112 začetih insolvenčnih postopkov (stečajev, prisilnih poravnav in likvidacij) (- 7 %) 

Podatki za januar 2022 v primerjavi s predhodnim mesecem, vir: AJPES 

 

Vaš AJPES    

https://www.ajpes.si/prs/
https://www.ajpes.si/novica/Izteka_se_rok_za_vpis_e-naslova_gospodarskih_druzb_v_Poslovni_register_Slovenije?id=507
https://e-uprava.gov.si/podrocja/osebni-dokumenti-potrdila-selitev/osebni-dokumenti/digitalno-potrdilo-za-elektronsko-poslovanje.html
https://www.ajpes.si/Narocilnice_in_vloge#b80
https://www.ajpes.si/Letna_porocila/Predlozitev#b200
https://www.ajpes.si/Statistike/Statistike_placilnega_prometa/Neporavnane_obveznosti/Porocila
https://www.ajpes.si/
https://s1.elektronskaposta.si/link.php?M=18236030&N=69549&L=60414&F=H

