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Na podlagi katerih kriterijev so opredeljene velikosti
gospodarskih družb – po slovenskih merilih.
Zakonodaja določene pravice ali obveznosti nalaga zgolj manjšim ali zgolj večjim
družbam. Tudi objavljeni javni razpisi so pogosto namenjeni le podjetjem določene
velikosti. In kako delimo gospodarske družbe po velikosti?
Tako slovenski kot evropski predpisi podjetja oziroma gospodarske družbe glede na
velikost delijo na mikro, majhna, srednja in velika podjetja. Opredelitve se
večinoma osredotočajo na število zaposlenih in letno bilanco stanja.
Vendar za Slovenijo ne veljajo popolnoma enaka merila kot za Evropsko unijo. Zato
se morate še pred prijavo na razpis prepričati, ali vaše podjetje sodi v ustrezno
kategorijo glede na merila razpisnika.

Velikost podjetij v Sloveniji
Slovenska zakonodaja podjetja oziroma gospodarske družbe glede na velikost deli na
mikro, majhna, srednja in velika podjetja. Merila za razvrstitev družb določa 55.
člen Zakona o gospodarskih družbah.
Pri razvrstitvi so upoštevana naslednja merila, ki se uporabijo na bilančni presečni dan
letne bilance stanja:
• povprečno število delavcev v poslovnem letu,
• čisti prihodki od prodaje,
• vrednost aktive, kar pomeni vse premoženje družbe.
Glede na navedena merila poznamo v Sloveniji štiri velikosti podjetij.
Mikro družba oziroma mikro podjetje
Mikro družba je družba, ki izpolnjuje (vsaj) dve od naslednjih meril:
• povprečno število delavcev v poslovnem letu ne presega deset,
• čisti prihodki od prodaje ne presegajo 700.000 evrov,
• vrednost aktive ne presega 350.000 evrov.
Majhna družba oziroma majhno podjetje
Majhna družba je družba, ki glede na prejšnja merila ni mikro družba in ki izpolnjuje
(vsaj) dve od naslednjih meril:
• povprečno število delavcev v poslovnem letu ne presega 50,
• čisti prihodki od prodaje ne presegajo 8.000.000 evrov,
• vrednost aktive ne presega 4.000.000 evrov.

Srednja družba oziroma srednje podjetje
Srednja družba je družba, ki ni mikro ali majhna družba in ki izpolnjuje (vsaj) dve od
naslednjih meril:
• povprečno število delavcev v poslovnem letu ne presega 250,
• čisti prihodki od prodaje ne presegajo 40.000.000 evrov,
• vrednost aktive ne presega 20.000.000 evrov.
Velika družba oziroma veliko podjetje
Velika družba je družba, ki ni mikro, majhna ali srednja družba po prej navedenih
merilih.
V vsakem primeru med velike družbe sodijo subjekti javnega interesa, borza
vrednostnih papirjev in družbe, ki morajo pripraviti konsolidirano letno poročilo.

Prehajanje med kategorijami
55. člen Zakona o gospodarskih družbah opredeljuje tudi možnost prehajanja podjetij
med kategorijami oziroma prerazvrščanja. To se zgodi, če družbe na podlagi podatkov
zadnjih dveh zaporednih poslovnih let na bilančni presečni dan bilance stanja obakrat
presežejo ali nehajo presegati zapisana merila.
V enem izmed naslednjih člankov, pa vam bomo podrobneje pojasnili na podlagi
kakšnih kriterijev velikost podjetij definira Evropska komisija. Kriteriji se namreč
nekoliko razlikujejo od slovenskih.
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