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Rezultati poslovanja gospodarstva Gorenjske v letu 2018  

 
 
Pri oceni uspešnosti poslovanja gospodarskih družb gorenjske regije lahko ugotovimo, da so bile 
uspešne, saj so povečale obseg poslovanja in poslovno leto zaključile z neto čistim dobičkom.  
 

Podatke iz letnih poročil za leto 2018 je predložilo 5.607 gospodarskih družb, 96,7 % vseh in 27 manj 

od števila družb, ki so predložile letno poročilo za leto 2017. Po podatkih Poslovnega registra 
Slovenije je bilo v regiji v letu 2018 ustanovljenih 250 družb, 8,4 % manj kot v letu 2017. S 
poslovanjem je prenehalo 288 družb, 3,5 % več kot v letu 2017. V informaciji ni zajetih podatkov 92 
gospodarskih družb, zoper katere je bil v letu 2018 začet stečajni postopek in podatkov 37 družb 
zoper katere je bil v letu 2018 začet postopek prisilne likvidacije.  
 
Po pokritju vseh odhodkov in davka od dobička so izkazale neto čisti dobiček, v višini 324 milijonov 
evrov, 3,8 % manj kot leto prej. S tem rezultatom so se uvrstile na tretje mesto v državi (lani na 4. 
mestu).  
45.873 zaposlenih (2.845 več kakor leta 2017) je ustvarilo 7.212 milijonov evrov prihodkov, 9 % več 
kakor leta 2017.  
Enako stopnjo rasti so beležili izvozni prihodki. Gorenjske družbe so tako kot v letu 2017 tudi v letu 
2018 z izvoznimi prihodki dosegle 47,5 % vseh prihodkov. Po doseženih prihodkih na tujem trgu se 
Gorenjska uvršča na 5. mesto v Sloveniji.  
 
Lanska povprečna mesečna obračunana bruto plača je znašala 1.686 evrov, 59 evrov več kot v letu 
2017. Regijska plača je bila za 34 evrov višja od povprečne plače vseh gospodarskih družb v Sloveniji.  
 
Vsak zaposleni je v povprečju ustvaril 42.801 evrov neto dodane vrednosti.  
Produktivnost zaposlenih se je v primerjavi s preteklim letom malenkost izboljšala.  
Čisti dobiček družb je lani znašal 392 milijonov evrov in se je v primerjavi z letom prej povečal za 3 %. 
Večina družb v regiji (71,6 %) je poslovno leto 2018 končala v pozitivnih številkah. 
 
Preteklo leto je s čisto izgubo v višini 69 milijonov evrov končala dobra četrtina družb v regiji. V 
negativnih številkah je tako pristala skoraj vsaka četrta družba. Te družbe so zaposlovale 5.750 oseb 
ali 12,5 % vseh zaposlenih v regiji. Obseg izgub se je v primerjavi z letom prej povečal kar za polovico.  
 
Največji delež (53,5 %) ustvarjenega neto čistega dobička so ugotovile družbe s področja 
predelovalne dejavnosti, ki so ga v primerjavi z letom 2017 zmanjšale za 16,2 %.  
Neto čista izguba je bila ugotovljena na področju rudarstva in na področju kulturne, razvedrilne in 
rekreacijske dejavnosti. Največ neto čistega dobička je bilo ugotovljenega v občini Kranj in Škofja 
Loka. Neto čista izguba v višini 5 milijonov evrov v občini Cerklje na Gorenjskem je rezultat 
negativnega poslovanja 67 družb, medtem ko je 148 družb v občini poslovalo pozitivno.  
 
Največ neto dodane vrednosti na zaposlenega so ustvarili v občini Cerklje na Gorenjskem, Škofja Loka 
in Žirovnica. Najmanj neto dodane vrednosti na zaposlenega pa so ustvarile družbe v občini Naklo.  
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Gorenjske družbe so konec leta 2018 izkazale 6.504 milijonov evrov sredstev oziroma obveznosti do 
virov sredstev, kar je 6 % več kakor v letu 2017.  
Med obveznostim do virov sredstev so izkazovale 49,9 % kapitala, 7 % več kakor konec leta 2017. 
Delež kapitala v virih sredstev je najvišji v zadnjih petih letih. 
 
 

AJPES Izpostavi Kranj je podatke iz letnih poročil za leto 2018 predložilo tudi 5.727 podjetnikov.  

 
Med njimi je 41 takih, ki zaposluje od 10 – 49 delavcev.  
 
Gorenjski podjetniki so ustvarili 513 milijonov evrov prihodkov, le ti so bili 12 % višji kakor v letu 
2017; zaposlovali so 3.725 delavcev, 8 % več kakor v letu 2017. V podatek o številu zaposlenih nosilci 
dejavnosti oziroma lastniki niso zajeti. 69 % podjetnikov je brez zaposlenih, kar pomeni da rešujejo le 
lasten obstoj.  
 
Rezultate poslovanja so glede na leto 2017 izboljšali, saj so izkazali 44 milijonov evrov neto 
podjetnikovega dohodka, kar je 14 % več kakor leto poprej.  
 
Na manjše število predloženih letnih poročil podjetnikov (za leto 2017 je letno poročilo predložilo 
5.872 podjetnikov) je vplivalo povečano število podjetnikov, ki so obdavčeni na podlagi 
ugotovljenega dobička z upoštevanjem normiranih dohodkov, ki niso zavezani za predložitev letnega 
poročila. Teh je bilo v letu 2018, 4.392 v letu 2017 pa 3.907.  
 
 

Podatke iz letnih poročil za leto 2018 je predložilo tudi 39 zadrug, ki so z 282 zaposlenimi ugotovile 

351 tisoč evrov neto čistega dobička.  
 
Največji delež zaposlenih je bil v dejavnosti trgovine, vzdrževanja in popravila motornih vozil. Leto 
2018 lahko označimo kot zelo delovno, uspešno in izzivov polno leto. Letna poročila poslovnih 
subjektov za minulo leto nam je uspelo objaviti že 25. 4. 2019.  
 
Novi finančni podatki so bili 13. 5. 2019 vključeni v bonitetne ocene poslovnih subjektov in v AJPES-ov 
posodobljen finančni pomočnik FI=PO, ki so ga prenovili tako vsebinsko kot oblikovno. Novi Fi=Po 
Finančni pomočnik združuje na enem mestu vse, kar morate vedeti o poslovanju poslovnih subjektov. 
Prilagojen je tudi uporabi prek mobilnih naprav, saj se zavedajo, da ključne informacije potrebujete 
vedno in povsod. Z uspešnim poslovanjem nadaljujejo tudi v letu 2019, najpomembnejše vodilo bo 
usmerjeno k uporabniku. Nadaljujejo se aktivnosti za boljše informiranje, zagotavljanje 
transparentnosti in aktivnostmi za zmanjševanje administrativnih ovir. 
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