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KAKO SO V LETU 2017 POSLOVALI GORENJSKI PODJETNIKI in PODJETJA 
 

 

 
Po podatkih AJPES-a so družbe Gorenjske regije so tudi v letu 2017 nadaljevale s pozitivnimi trendi 
poslovanja in izboljšale rezultate poslovanja glede na preteklo leto. 

Podatke iz letnih poročil za leto 2017 je predložilo 5.634 gospodarskih družb, 44 več od števila družb, ki 
so predložile letno poročilo za leto 2016. Po podatkih poslovnega registra Slovenije je bilo v regiji v letu 
2017 ustanovljenih 273 družb, s poslovanjem pa je prenehalo 278 družb. Tako novoustanovljenih kot 
izbrisanih družb je bilo 6% manj kakor leta 2016.  Vse družbe skupaj so imele 43.400 zaposlenih, kar je 
7 % več kot v letu 2016. Prihodke so povečali za 11 %, odhodke pa za 10 % glede na prejšnje leto. 
 
Večina družb, 4.869 ali 86,4% vseh, je sodila med mikro družbe. Imele so 18,8% vseh zaposlenih in s 16,8% 
vseh sredstev ustvarile 11,6% vseh čistih prihodkov od prodaje. 1.555 mikro družb ni imelo nobenega 
zaposlenega.  
639 majhnih družb, je imelo 24,1% vseh zaposlenih, dosegle so 23,4% vseh čistih prihodkov od prodaje in 
imele 24,0% vseh sredstev. V primerjavi z letom 2016 se je povečalo število majhnih družb, število mikro 
družb pa zmanjšalo.  
85 srednjih družb je imelo 23,2% vseh zaposlenih, doseglo 22,2% vseh čistih prihodkov od prodaje in imelo 
15,9% vseh sredstev družb.  
41 velikih družb je imelo 33,9% vseh zaposlenih, doseglo 42,8% vseh čistih prihodkov od prodaje in 61,6% 
vseh čistih prihodkov od prodaje na tujem trgu ter imelo 43,3% vseh sredstev družb.  
 
Najpomembnejše področje po številu zaposlenih in po vrednosti sredstev v letu 2017 je bilo področje 
predelovalnih dejavnosti. 900 družb tega področja je imelo 48,5% vseh zaposlenih, ki so s 45,6% vseh 
sredstev ustvarili 48,8% vseh prihodkov.  
Največ družb, to je 1.207, je sodilo v področje trgovine, vzdrževanja in popravil motornih vozil. Družbe tega 
področja so imele 14,0% vseh zaposlenih in s 14,2% vseh sredstev ustvarile 23,0% vseh prihodkov. Po 
številu družb je drugo najpomembnejše področje strokovne, znanstvene in tehnične dejavnosti, ki zajema 
1.003 družbe, ima 4,7% vseh zaposlenih in 3,1% vseh prihodkov. Po številu zaposlenih je tretje 
najpomembnejše področje promet in skladiščenje, v katerem je 279 družb imelo 8,7% vseh zaposlenih in so 
ustvarile 10,2% vseh prihodkov. Na četrtem mestu po številu zaposlenih je področje gradbeništva; 5,8% 
vseh zaposlenih v tej dejavnosti je s 5,7% vseh sredstev ustvarilo 3,8%vseh prihodkov. 
 
Gorenjska statistična regija zajema 18 občin. Po številu družb (31,7%), po številu zaposlenih (33,5%) in po 
ustvarjenih skupnih prihodkih (30,2%) je najmočnejša občina Kranj. Po številu družb je na drugem mestu 
občina Radovljica, v kateri je v 656 (11,6%) družbah, 8,0% vseh zaposlenih na Gorenjskem ustvarilo 7,9% 
vseh prihodkov. Na tretjem mestu po številu družb je občina Škofja Loka, v kateri je bilo 11,5% vseh 
gorenjskih družb. Družbe občine Škofja Loka so v primerjavi z občino Radovljica zaposlovale več delavcev 
(13,7%) in ustvarile več skupnih prihodkov (14,3%). 
 
 
Kazalniki 

 

Kazalnik celotne gospodarnosti Gorenjskih družb se v primerjavi z letom 2016 ni spremenil. Tudi kazalnik 
gospodarnosti poslovanja, izražen z razmerjem med poslovnimi prihodki in poslovnimi odhodki se v 
primerjavi z letom 2016 ni spremeni. Družbe so nekoliko izboljšale kazalnik čiste dobičkovnosti skupnih 
prihodkov, ki meri doseženi neto čisti dobiček na skupne prihodke. Kazalnik dobičkovnosti poslovnih 
prihodkov, ki meri doseženi neto dobiček iz poslovanja na poslovne prihodke, je bil malenkost slabši kot v 
preteklem letu. Tudi razmerje med denarnim tokom iz poslovanja in poslovnimi prihodki je bilo v primerjavi 
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z letom 2016 nekoliko slabše. V letu 2017 so se izboljšali tudi kazalniki produktivnosti. Kazalniki merijo 
učinke poslovnega procesa glede na vloženo delo in kakor prvino poslovnega procesa upoštevajo le število 
zaposlenih. Celotni prihodki na zaposlenega in čisti poslovni izid na zaposlenega so bili največji v zadnjih 
petih letih. Tudi neto dodana vrednost na zaposlenega, 42.416 evrov, je bila v letu 2017 največja v zadnjih 
petih letih. 
 

 

SAMOSTOJNI PODJETNIKI 

 

Podatke iz letnih poročil za leto 2017 je predložilo 5.872 podjetnikov, kar je za 322 ali 5% manj od 
števila podjetnikov, ki so predložili podatke iz letnih poročil za leto 2016. V letu 2017 je bilo na 
Gorenjskem na novo ustanovljenih 1.583 podjetnikov, kar je 5,1% manj kakor v letu 2016, prenehalo 
pa je 1.198 podjetnikov, kar je za 1,7% manj kakor v predhodnem letu. Na manjše število predloženih 
letnih poročil so vplivali podjetniki, obdavčeni na podlagi ugotovljenega dobička z upoštevanjem 
normiranih odhodkov, ki niso zavezani k predložitvi letnega poročila. Teh je bilo v letu 2017 3.907, v 
letu 2016 pa 3.207.  
 
 

Podjetniki so po podatkih iz poslovnega izida in po podatkih iz bilance stanja za leto 2017:  
• imeli 3.664 zaposlenih, kar je za 267 ali 8% več kakor v letu 2016. Zaposleni pri podjetnikih so 

pomenili 8,4% zaposlenih v družbah, 

• izkazali 483.022 tisoč evrov prihodkov in so pomenili 7,3% prihodkov družb, 

• povečali prihodke za 11% in odhodke za 11%  

• celotna gospodarnost je ostala na isti ravni kakor v letu 2016, 

• prihodke na domačem trgu povečali za 11%;  

• prihodke na tujem trgu povečali za 12% (prihodke na trgu EU povečali za 13%), 

• na trgu izven EU za 9%. K povečanju prihodkov na tujem trgu so največ prispevali podjetniki 

predelovalne dejavnosti in podjetniki iz dejavnosti promet in skladiščenje, 

• ustvarili 128.666 tisoč evrov neto dodane vrednosti, 10% več kakor v letu 2016. Neto dodana 

vrednost podjetnikov je pomenila 7,0% neto dodane vrednosti družb. Neto dodana vrednost na 

zaposlenega je bila 35.114 evrov, 2,3% več kakor v letu 2016, neto dodana vrednost na nosilca 

dejavnosti skupaj z njegovimi zaposlenimi pa je znašala 13.492 evrov, 7% več kakor v letu 2016,  

• izkazali 44.011 tisoč evrov podjetnikovega dohodka, 12% več kakor v letu 2016. Podjetnikov 

dohodek je ugotovilo 87,2 % vseh podjetnikov, 

• izkazali negativni poslovni izid v znesku 3.295 tisoč evrov, 8% več kakor v letu 2016. Negativni 

poslovni izid je ugotovilo 12,7% vseh podjetnikov, ki so imeli 245 ali 6,7% vseh zaposlenih,  

• kakor celota ugotovili neto podjetnikov dohodek v znesku 40.715 tisoč evrov, 12% več kakor v letu 

2016, 

• imeli 324.440 tisoč evrov sredstev oziroma obveznosti do virov sredstev, 8% več kakor na dan 

31.12.2016, 

• imeli 188.176 tisoč evrov podjetnikovega kapitala, 6% (9.870 tisoč evrov) več kakor konec leta 2016, 

• imeli 46.112 tisoč evrov dolgoročnih obveznosti, 13% (5.405 tisoč evrov) več kakor konec leta 2016, 

• imeli 83.177 tisoč evrov kratkoročnih obveznosti, 8 % (6.419 tisoč evrov) več kakor konec leta 2016.   

 
 
Po viru AJPES: Mojca Umek  


