
 

 
KRITERIJI ZA DOLOČANJE GLAVNE DEJAVNOSTI PODJETJA PO STANDARDNI 

KLASIFIKACIJI DEJAVNOSTI  
 
Ustanovitelji morajo ob ustanovitvi podjetja, ne glede na pravnoorganizacijsko obliko, ki jo registrirajo, določiti 
tudi dejavnosti skladno s šifrantom Standardne klasifikacije dejavnosti (v nadaljevanju: SKD). SKD je kratica za 
Standardno klasifikacijo dejavnosti, ki se uporablja za določanje dejavnosti poslovnih subjektov in njihovih delov 
in za razvrščanje poslovnih subjektov in njihovih delov z vidika njihove dejavnosti v različne uradne in druge 
administrativne podatkovne zbirke ter za potrebe statistike in analitike v državi in na mednarodni ravni.  
 
SKD je obvezen nacionalni standard za evidentiranje, zbiranje, obdelovanje, analiziranje, posredovanje in 
izkazovanje podatkov, pomembnih za spremljanje stanj in gibanj na ekonomskem in socialnem področju ter na 
področju okolja in naravnih virov. V Poslovnem registru Slovenije se vodi za vsako enoto podatek o glavni 
dejavnosti, ki je opredeljena s petmestno šifro SKD.  
 
Pri določanju glavne dejavnosti se lahko upošteva več kriterijev. Glavni kriterij za določanje glavne dejavnosti je 
dodana vrednost podjetja. To pomeni, da poslovni subjekt z določeno dejavnostjo ustvari več kot 50% dodane 
vrednosti podjetja. V primerih, ko poslovni subjekt izvaja več kot dve dejavnosti, pri čemer nobena od njih ne 
presega 50% dodane vrednosti, je priporočeno, da se določi glavno dejavnosti po metodi “od zgoraj navzdol”. V 
kolikor podjetje ne more določiti dejavnosti po dodani vrednosti, se upoštevajo drugi kriteriji kot npr. število 
zaposlenih, plače, vrednost prodaje ipd..  
 
Določitev glavne dejavnosti je za podjetje pomembna, saj vpliva na določanje pravic in obveznosti podjetja, ki ima 
lahko v primeru napačno izbrane dejavnosti tudi pravne posledice bodisi iz vidika davčne obravnave kot tudi 
kolektivnih pogodb in nenazadnje lahko napačno izbrana in zavedena glavna dejavnost podjetja v Poslovnem 
registru Slovenije, predstavlja oviro podjetju tudi pri pridobivanju finančnih sredstev, saj so tudi v javnih razpisih 
in javnih pozivih določene dejavnosti skladno s SKD, ki lahko kandidirajo za pridobitev finančnih sredstev.  
 
Podjetnikom in podjetjem svetujemo, da skladno s svojim poslovanjem tudi tekom poslovanja skrbijo, da imajo v 
Poslovnem registru Slovenije zavedeno ustrezno šifro dejavnosti skladno z zgoraj navedenimi kriteriji. Poleg tega 
morajo podjetja zagotavljati, da skladno s šifro dejavnosti izpolnjujejo pogoje za tiste dejavnosti, kjer so 
predpisani posebni pogoji za opravljanje dejavnosti. AJPES ob registraciji dejavnosti ne preverja pogojev za 
opravljanje dejavnosti. Dejavnost lahko registrirate, tudi če ne izpolnjujete pogojev. Pogoje pa morate izpolnjevati 
pred začetkom opravljanja dejavnosti. 
 
V pomoč pri določitvi ustrezne šifre dejavnosti si lahko pomagate z  iskalnikom po SKD in CPA   
https://www.stat.si/SKD  in priročnikom za uporabo pri razvrščanju dejavnosti Klasifikacija proizvodov po 
dejavnosti CPA Ver. 2.1  
https://www.stat.si/StatWeb/File/DocSysFile/9348/Klasifikacija%20proizvodov.pdf 
 
Podjetja in podjetniki nas svetovalce velikokrat sprašujete, če morate poleg proizvodnje dejavnosti registrirati tudi 
trgovino za prodajo proizvodov. Pojasnjujemo, da v okviru proizvodnje dejavnosti lastne izdelke lahko tudi 
prodajate. Trgovino na drobno ali na debelo registrirate samo v primeru, da izdelke sami kupite z namenom 
nadaljnje prodaje.   
 
 
 
 
Pripravila: Dolores Kovšca, ORA Krasa in Brkinov d.o.o. 
                     svetovalka SPOT svetovanje Obalno-kraške regije 
 
 
 
 
Vir: - https://www.stat.si/skd?page=KlasifikacijaSKD 
       - Nataša Kuclar Stisković,  Klasifikacije NACE Rev. 2, SKD 2008 in CPA Ver. 2.1.. interno gradivo SURS,   
          maj 2021,  
 
 
 
 
 
 
 
 
Projekt je sofinanciran s pomočjo Evropskega sklada za regionalni razvoj, Ministrstva za gospodarski razvoj in 
tehnologijo ter SPIRIT Slovenija, javne agencije 

https://www.stat.si/SKD
https://www.stat.si/dokument/9348/Klasifikacija%20proizvodov.pdf
https://www.stat.si/dokument/9348/Klasifikacija%20proizvodov.pdf
https://www.stat.si/skd?page=KlasifikacijaSKD

