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UVOD

Podlaga so podatki iz letnih poročil za leto 2018, ki so jih družbe
in podjetniki v skladu z Zakonom o gospodarskih družbah (ZGD)
za namen državne statistike predložili AJPES do 2. 4. 2019.

V tej informaciji ni podatkov o bankah, zavarovalnicah, družb za
upravljanje, nekaterih drugih finančnih in investicijskih družb,
podatkov ni tudi o družbah, ki so v stečajnem ali likvidacijskem
postopku, prav tako ni podatkov o samostojnih podjetnikih, ki so
obdavčeni na podlagi ugotovljenega dobička z upoštevanjem
normiranih dohodkov.

Pri presoji poslovanja družb v letu 2018 je treba upoštevati, da
letna poročila družb, zavezanih k reviziji, še niso revidirana, kar
pomeni, da bodo po opravljeni reviziji rezultati njihovega
poslovanja lahko tudi drugačni.

2



3

GORENJSKA REGIJA 
v letu 2018 5.607 gospodarskih družb

od tega:
85,2 % mikro družb
12,6 % majhnih družb
1,5 % srednjih družb
0,7 % velikih družb

18 občinSkupna površina:
2.137 km2

203.568

Število prebivalcev
1.7.2018
203.568

39 zadrug

5.727 samostojnih podjetnikov,
(5.667 mikro in 60 majhnih, srednje
velikih in velikih podjetnikov v regiji
ni bilo)

Število zaposlenih:
• v družbah 45.873 (+2.845) 
• v zadrugah 282 (+6) 
• pri podjetnikih  3.725 (+289) delavcev
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GORENJSKA REGIJA 
v letu 2018

Začeti stečajni postopki:
92 družb in 15 podjetnikov

Podatki Poslovnega registra Slovenije 
za leto 2018:

- ustanovljenih 250 družb in 1.786 podjetnikov
- izbrisanih 288 družb in 1.421 podjetnikov

Poslovni izid družb: 

324 milijonov evrov
neto čistega dobička

Poslovni izid podjetnikov: 

44 milijonov evrov 
neto podjetnikovega dohodka

Povprečna mesečna plača 
na zaposlenega:

- v družbah: 1.686 evrov
- pri podjetnikih: 1.046 evrov



Plačilna disciplina gospodarskih družb 
na Gorenjskem
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POSLOVANJE GOSPODARSKIH DRUŽB V 
GORENJSKI REGIJI V LETU 2018



Gospodarska moč gorenjske regije
SREDSTVA IN OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV 

DRUŽB

Ob koncu leta 2018 so imele družbe
3.246.675 tisoč € kapitala, 7,0 % več
kot v letu 2017. Delež kapitala v 

strukturi obveznosti do virov sredstev
se je povečal iz 49,7 % (2017) 

na 49,9 %.

Med dolgoročnimi obveznostmi 
so se poslovne obveznosti zmanjšale
za 16 %, finančne obveznosti pa za 1 %.

Odložene obveznosti za davek so ostale
na isti ravni.  

Družbe so na dan 31. 12. 2018 
izkazale 6.504.494 tisoč €
sredstev oz. virov sredstev, 6,0 %
več kot pred letom.
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Ob koncu preteklega leta so družbe
gorenjske regije s kapitalom pokrile 
91,8  % dolgoročnih sredstev. 

Med dolgoročnimi sredstvi so se
najbolj (11%) povečale dolgoročne
finančne naložbe, med kratkoročnimi
sredstvi pa denarna sredstva, kar za
19 %.



Gospodarska moč gorenjske regije
PRIHODKI IN ODHODKI DRUŽB

Družbe so ustvarile 6,8 milijarde evrov
vseh odhodkov (+ 10%).
Največji delež (74,6 %) med poslovni
odhodki predstavljajo stroški blaga in
storitev. Finančni odhodki so se 
zmanjšali za 12 %, drugi pa za 18 %.

Družbe so ustvarile 7,2 milijarde evrov prihodkov 
kar je 9 % več kot v letu 2017. 99 % vseh prihodkov
predstavljajo poslovni prihodki. Finančni prihodki
so se povečali za 25 %, drugi pa za 66 % zmanjšali.
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Skupni prihodki gospodarskih družb
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Čisti prihodki od prodaje na tujem trgu 
glede na velikost družb



Gospodarska moč gorenjske regije
REZULTATI POSLOVANJA DRUŽB 
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Število družb
(5.607)

Zaposleni
(45.873)

Prihodki
skupaj

(7.211.589)

Čisti prihodki
od prodaje
(6.978.559)

Čisti prihodki
od prodaje

na tujem trgu
(3.422.212)

Odhodki
(6.824.300)

Vrednost
aktive na dan
31.12.2018
(6.504.494)

Neto dodana
vrednost

(1.963.415)

Čisti dobiček
(392.287,

4.012 družb)

Čista izguba
(68.624,

1.472 družb)

Neto čisti
dobiček

Mikro 85,2 % 18,6 % 11,4 % 11,2 % 3,4 % 11,3 % 16,4 % 13,1 % 16,0 % 34,1 % 12,2 %

Majhne 12,6 % 24,9 % 24,6 % 24,7 % 13,9 % 24,5 % 24,2 % 25,2 % 24,4 % 12,6 % 26,9 %

Srednje 1,5 % 19,1 % 20,3 % 20,7 % 21,0 % 20,6 % 16,1 % 19,6 % 14,8 % 13,6 % 15,0 %

Velike 0,7 % 37,4 % 43,7 % 43,5 % 61,7 % 43,6 % 43,3 % 42,1 % 44,8 % 39,7 % 45,9 %
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POVPREČNA BRUTO PLAČA NA ZAPOSLENEGA 
PO OBČINAH GORENJSKE REGIJE V LETU 2018
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Gospodarska moč gorenjske regije

• Čisti dobiček:                             
- 392 milijonov evrov  (+3 %)           
(4.012 družb)

• Čista izguba:                                  
- 69 milijonov evrov (+50 %)            
(1.472 družb)

Neto čisti 
dobiček

324 milijonov 
evrov (-3,8 %)

• Dodana vrednost:                          
- 1.968 milijonov evrov (+7 %)          
(4.728 družb)

• Izguba na substanci:                       
- 5,3 milijonov evrov (- 49 %)            
(743 družb)

Neto dodana 
vrednost

1.963 milijonov 
evrov (+7,5 %)
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GOSPODARSKE DRUŽBE 2008-2018
Delež čistega dobička/izgube v skupnih prihodkih
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GOSPODARSKE DRUŽBE NA GORENJSKEM 
V LETIH 2008 – 2018
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GOSPODARSKE DRUŽBE NA GORENJSKEM 
V LETIH 2008 – 2018
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Gospodarska moč gorenjske regije  

Število gospodarskih družb Število zaposlenih

Gorenjska 5.607 45.873

Slovenija 66.749 503.326

Delež v Sloveniji (%) 8,4 9,1

Prihodki 

(v tisoč €)

Prihodki na 
tujem trgu 

(v tisoč €)

Odhodki 

(v tisoč €)

Neto 
dodana 

vrednost 

(v tisoč €)

Čisti 
dobiček

(v tisoč €)

Čista 
izguba

(v tisoč €)

Neto čisti

dobiček 

(v tisoč €)

Gorenjska 7.211.589 3.422.212 6.824.300 1.963.415 392.287 68.624 323.663

Slovenija 100.853.959 40.734.730 95.922.596 22.355.427 5.152.036 955.312 4.196.724

Delež v 
Sloveniji 

(%)
7,2 8,4 7,1 8,8 7,6 7,2 7,7
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REZULTATI POSLOVANJA DRUŽB PO REGIJAH



SAMOSTOJNI PODJETNIKI 
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SAMOSTOJNI PODJETNIKI 
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SAMOSTOJNI PODJETNIKI 
GORENJSKA REGIJA 

V PRIMERJAVI S SLOVENIJO 

Postavke iz letnih poročil                       
(zneski v tisoč EUR)

Gorenjska 
regija

Indeks
*

2018
2017

Slovenija

Indeks
*

2018
2017

Delež 
Gorenjske 
regije v RS 

v % letu 
2018

Delež 
Gorenjske 
regije v RS 

v % letu 
2017

Števi lo subjektov 5.727 - 54.686 10,5 -

Števi lo zaposlenih (na podlagi  delovnih ur) 3.725 108 42.449 107 8,8 8,6

Prihodki 513.298 112 5.172.104 112 9,9 9,9

Prihodki  na tujem trgu 34.914 106 608.262 112 5,7 6,1

Odhodki 469.765 112 4.775.301 111 9,8 9,8

Neto dodana vrednost 136.439 113 1.431.196 112 9,5 9,5

Neto podjetnikov dohodek 43.533 114 396.803 114 11,0 10,9

Vrednost aktive na dan 31.12.2018 336.736 109 3.348.305 109 10,1 10,1

* podatki za leto 2017 iz letnih poročil, predloženih za leto 2018



Gospodarske družbe in samostojni podjetniki v 2018 –
primerjava postavk poslovnega izida
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Indeks* Indeks*

2018 2018

2017 2017

5.727

107 3.725 108 8,1

109 513.298 112 7,1

109 34.914 106 1,0

110 469.765 112 6,9

108 136.439 113 6,9

101 14.435 109 33,7

96 43.533 114 13,5

57,4

SP v 
primerjavi z 

GD, v %

**Za samostojne podjetnike je podatek izračunan na nos ilca dejavnosti (samostojnega podjetnika) in njegove zapos lene. 

*Podatki za leto 2017 iz letnih poroč il, predloženih za leto 2018.

1.963.415

6.824.300

3.422.212

7.211.589

45.873

5.607

Delež kapitala v obveznostih do virov sredstev, v % 49,9

323.663

42.801Neto dodana vrednost na zaposlenega, v EUR**

Neto čisti dobiček oz. neto podjetnikov dohodek

Odhodki

Neto dodana vrednost

Prihodki

Prihodki na tujem trgu

Število subjektov

Število zaposlenih (na podlagi delovnih ur)

Postavke poslovnega izida (zneski v tisoč EUR)

Gospodarske družbe Samostojni podjetniki

2018 2018



ZADRUGE

Ugotovile so 351 tisoč €
neto čistega dobička, 3,2 % več kot
v letu 2017.

Zaposlovale so 282
delavcev, 6 več 
kot v letu 2017. 

23 zadrug je ugotovilo 
401 tisoč € čistega dobička
13 zadrug je poslovalo
negativno 50 tisoč € čiste izgube.

Poslovali so s 183.639 tisoč € sredstev
skoraj trikrat več  kakor na dan 
31. 12. 2017.

39 zadrug je ustvarilo: 
243.311 tisoč € prihodkov in
242.902 tisoč € odhodkov.
Tako prihodke kot odhodke so
v primerjavi z letom prej 
podvojili.
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Hvala za udeležbo!

Dodatne informacije 
www.ajpes.si
kr@ajpes.si

Facebook | Twitter | LinkedIn


