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OSNOVNI PODATKIOSNOVNI PODATKI
GOSPODARSKE DRUGOSPODARSKE DRUŽŽBEBE

Zaposlenih 46.669 
delavcev

202.000 prebivalcev

93.7% mikro družb

4.1% malih družb

1.1% srednjih družb

1.1% velikih družb

GORENJSKAGORENJSKA
v letu 2009v letu 2009

18 občin
2.137 km2 

skupna površina

4.923 
gospodarskih družb



GOSPODARSKE DRUŽBE

• Na Gorenjskem je bilo konec leta 2009 registriranih oziroma 
zavezanih k predložitvi letnih poročil 5.721 gospodarskih družb

• V obdobju od 1.1.2009 do 31.12.2009 se je v Sodni register in 
hkrati v Poslovni register RS: 

» na novo vpisalo 796 družb

» 332 družb je bilo izbrisanih

» zoper 16 družb je bil uveden stečajni postopek

• Končni rezultat – 448 družb več v enem letu

• Letno poročilo je v predpisanem roku predložilo 4.923 
gospodarskih družb ali 86,1 % vseh 



GOSPODARSKE DRUŽBE

Na poslovne rezultate družb so v letu 2009 
vplivali tudi drugi dejavniki gospodarskih in 
finančnih gibanj:

• Cene življenjskih potrebščin so se v letu 2009 
povečale za 0,9%, kar je najmanj v zadnjih petih letih

• Cene industrijskih izdelkov pri proizvajalcih so se 
zmanjšale za 0,4% (prvič v zadnjih petih letih)

• V letu 2009 se je obseg industrijske proizvodnje 
občutno zmanjšal in sicer za 16,9%

• Povprečna temeljna obrestna mera v letu 2009 je 
bila 1,12%, v letu 2008 pa 6,18%

Gospodarska kriza in trend zniževanja dejavnikov 
gospodarskih in finančnih gibanj sta negativno 
vplivala na celotno gospodarstvo.



GOSPODARSKI POTENCIAL GORENJSKE GOSPODARSKI POTENCIAL GORENJSKE 
REGIJEREGIJE
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GOSPODARSKI POTENCIAL GORENJSKE GOSPODARSKI POTENCIAL GORENJSKE 
REGIJEREGIJE

-- PRIHODKI PRIHODKI --

Čisti prihodki od 
prodaje 

na trgu EU
22,3%

Finančni prihodki
4,8%

Drugi prihodki:
1,1% 

GORENJSKAGORENJSKA
v letu 2009v letu 2009

Drugi poslovni prihodki
2,9%

Čisti prihodki od prodaje 
na domačem trgu

58,5%

Čisti prihodki od prodaje
na trgu izven EU

10,4%



GOSPODARSKI POTENCIAL GORENJSKE GOSPODARSKI POTENCIAL GORENJSKE 
REGIJEREGIJE

-- ODHODKI ODHODKI --

Stroški dela
17,1%

Drugi poslovni odhodki
1,3%

Drugi odhodki
0,3%

GORENJSKAGORENJSKA
v letu 2009v letu 2009

Finančni odhodki
4,7%

Stroški blaga, materiala 
in storitev

70,9%

Odpisi vrednosti
5,7%



GOSPODARSKI POTENCIAL GORENJSKE REGIJEGOSPODARSKI POTENCIAL GORENJSKE REGIJE
-- DODANA VREDNOST IN IZGUBA NA SUBSTANCI DODANA VREDNOST IN IZGUBA NA SUBSTANCI --

Družbe so v letu 2009 
ustvarile 1.257.313 tisoč €

neto dodane vrednosti,
12% manj kakor v letu 2008

Neto dodana vrednost 
je tako na Gorenjskem

kot v Sloveniji nazadovala
za rastjo cen življenjskih 

potrebščin 

Neto dodana vrednost na 
zaposlenega na ravni celotne Slovenije

je znašala 34,2 tisoč €,
kar je 5 % manj kot v letu 2008

GORENJSKAGORENJSKA
v letu 2009v letu 2009

Dodano vrednost – novo ustvarjeno 
vrednost, 

je ustvarilo 3.850 družb 
v skupni vrednosti 

1.262.816 
tisoč €

Neto dodana vrednost na 
zaposlenega je znašala 30,3 tisoč €,

8.5% manj kakor v letu 2008

Izgubo na substanci v vrednosti 5.503 tisoč €
je ustvarilo 787 družb



GOSPODARSKI POTENCIAL GORENJSKE REGIJEGOSPODARSKI POTENCIAL GORENJSKE REGIJE
-- ČČISTI DOBIISTI DOBIČČEK IN EK IN ČČISTA IZGUBAISTA IZGUBA --

Neto čisti dobiček je v letu 
2009 znašal 

146.178 tisoč €,
17,5 % več

kot v letu 2008

Čisti dobiček 
se je v preteklem 

letu povečal
za 7 %

in čista izguba 
Se je znižala 

za 6 %

GORENJSKAGORENJSKA
v letu 2009v letu 2009

1.738 družb ni bilo 
uspešnih
in so poslovno leto 
sklenile
s čisto izgubo, 
ki je znašala
104.738 tisoč €

Od doseženega dobička 
je 2.943 družb 

razpolagalo
s čistim dobičkom, 

ki je
znašal 250.916 tisoč €



GOSPODARSKI POTENCIAL GORENJSKE REGIJEGOSPODARSKI POTENCIAL GORENJSKE REGIJE
-- REZULTATI POSLOVANJA DRUREZULTATI POSLOVANJA DRUŽŽB GLEDE NA VELIKOST B GLEDE NA VELIKOST --

Čisti prihodki od prodaje
velikih družb 

so predstavljali 
48,5 % prihodkov 

vseh družb.
Čisti prihodki 

od prodaje na tujih trgih 
pa kar 65,2 % 

vseh prihodkov
ustvarjenih 

na tujih trgih

54 velikih družb 
je s 43,4 %

vseh delavcev 
ustvarilo skoraj polovico, 

44,9 %
neto dodane vrednosti

in
21,9 % 

neto čistega dobička

GORENJSKAGORENJSKA
v letu 2009v letu 2009

97,8 % vseh družb 
predstavljajo mikro in

majhne družbe,
te družbe so zaposlovale

42,0 % vseh delavcev
z 29,2 % vseh sredstev

so ustvarile 
36,7 %

vseh čistih 
prihodkov

od prodaje 

Končni izid poslovanja so
še vedno krojile 
velike in srednje
družbe 



GOSPODARSKI POTENCIAL GORENJSKE REGIJEGOSPODARSKI POTENCIAL GORENJSKE REGIJE
-- REZULTATI POSLOVANJA DRUREZULTATI POSLOVANJA DRUŽŽB PO DEJAVNOSTIH B PO DEJAVNOSTIH --

Največ družb je 
registriranih
na področju trgovine, 
vzdrževanja in
popravila motornih
vozil;
1.170, kar pomeni
23,8 % vseh 
družb 
na Gorenjskem

GORENJSKAGORENJSKA
v letu 2009v letu 2009

Največji porast čiste izgube
je bil na področju

gradbeništva, izguba se je v
primerjavi z letom 2008 povečala za 

več kot dvakrat

Najpomembnejše področje
je še vedno 

področje predelovalne
dejavnosti

Predelovalna dejavnost je v 
letu 2009 zaposlovala

20.908 delavcev in ustvarila 
118.893 tisoč €
čistega dobička



GORENJSKA PO DEJAVNOSTIHGORENJSKA PO DEJAVNOSTIH

107.224100.7481.925309I - Gostinstvo

222.426232.9772.085218H – Promet in 
skladiščenje 

1.594.6931.625.6577.1371.170G – Trgovina; 
vzdrževanje in 
popravila motornih 
vozil

313.309321.3603.319791F – Gradbeništvo

60.23762.63068626E – Oskrba z vodo; 
ravnanje z 
odplakami in 
odpadki; saniranje 
okolja

108.764112.56046244D – Oskrba z 
električno energijo, 
plinom in paro

2.181.3402.242.84420.908762C – Predelovalne 
dejavnosti

2.1632.207111B – Rudarstvo

21.00322.63722332A – Kmetijstvo in 
lov, gozdarstvo, 
ribištvo

Odhodki (v tisoč €)Prihodki (v tisoč €)ZaposleniDružbePodročje dejavnosti



19.62518.81915451R – Kulturne, razvedrilne in 
rekreacijske dejavnosti

18.41920.91823476Q – Zdravstvo in socialno 
varstvo

11.83412.63716267P – Izobraževanje

10.57311.1452141O – Dejavnost javne 
uprave in obrambe

49.99050.068555134N – Druge raznovrstne 
poslovne dejavnosti

166.032177.0092.031754M – Strokovne, znanstvene 
in tehnične dejavnosti

29.88733.772261119L – Poslovanje z 
nepremičninami

71.990105.16918568K – Finančne in 
zavarovalniške dejavnosti

70.38175.516840227J – Informacijske in 
komunikacijske dejavnosti

Odhodki (v tisoč €)Prihodki (v tisoč €)ZaposleniDružbePodročje dejavnosti

5.068.1635.236.84241.5314.923SKUPAJ

8.2728.16913973S – Druge dejavnosti



GOSPODARSKI POTENCIAL GORENJSKE REGIJEGOSPODARSKI POTENCIAL GORENJSKE REGIJE
-- REZULTATI POSLOVANJA DRUREZULTATI POSLOVANJA DRUŽŽB PO OBB PO OBČČINAH INAH --

Z vidika čistih prihodkov
od prodaje na 

tujem trgu je druga 
najmočnejša 

občina Škofja Loka.

To so bile občine:
Bled, Cerklje, 

Gorenja vas – Poljane, 
Kranj, Kr.Gora, Naklo,

Tržič, Železniki, Žiri
in Jesenice.

GORENJSKAGORENJSKA
v letu 2009v letu 2009

Med 18 občinami v regiji 
so družbe v kar 10 

občinah ustvarile v letu 
2009 manj neto dodane

vrednosti, kot v letu
2008.

Med vsemi 18-imi občinami 
je še vedno

najbolj razvita 
občina Kranj

Čisti dobiček so najbolj povečale
Družbe v občini Škofja Loka in Radovljica.

Čisto izgubo so občutno povišale družbe 
Jeseniške občine, najbolj pa so jo znižale družbe

v občini Radovljica.



GORENJSKA PO OBGORENJSKA PO OBČČINAHINAH

22.64323.02624366Preddvor

763.629776.6873.554146Naklo

70.49868.343712114Kranjska gora

1.736.9311.802.98313.7081.738Kranj

508.250483.8203.643329Jesenice

46.93148.26750697Gorenja vas –
Poljane

107.020117.0291.131182Cerklje na 
Gorenjskem

38.42935.59859596Bohinj

189.676188.4552.274239Bled 

Odhodki 

(v tisoč €)

Prihodki 

(v tisoč €)

ZaposleniDružbeObčine



10.36111.12611229Gorje

23.72726.46334981Žirovnica

12.28512.4727619Jezersko

147.534146.3011.50594Žiri

129.598133.9511.80686Železniki

165.030164.5371.966278Tržič

524.130618.2225.077542Škofja Loka

193.914206.7491.019252Šenčur

377.577372.8133.255535Radovljica

Odhodki 

(v tisoč €)

Prihodki 

(v tisoč €)

ZaposleniDružbeObčine

5.068.1635.236.84241.5314.923SKUPAJ



UVOZ  - IZVOZ

V letu 2009 
je bila vrednost

UVOZA 
v državi

17.066 milijonov €
GORENJSKA:
Vrednost izvoza = 1.483 milijonov €
Vrednost uvoza = 1.193 milijonov €

INDEKS izvoza = 72,1
INDEKS uvoza = 65,0 

GORENJSKAGORENJSKA
v letu 2009v letu 2009

Podjetja na Gorenjskem so 
v letu 2009 v primerjavi s
podjetji na državni ravni
izvažala več kot uvažala

Pokritost uvoza z izvozom
je znašala 124%

SLOVENIJA:
V letu 2009je bila vrednost
IZVOZA 
16.053 milijonov
milijonov €

Delež gorenjskega izvoza v slovenskem 
je 9,0 % /lani je bil še 10,4 %),
Delež uvoza pa 7,0 % (lani 8,0 %).

Pokritost uvoza z izvozom je v regiji 124%,
v Sloveniji 94 %.



UVOZ  - IZVOZ – deset najmočnejših držav v letu 2009 na Gorenjskem

28.716.453Češka republika10.

54.981.924Bosna in Hercegovina9.

57.175.732Srbija8.

58.695.840Poljska7.

60.018.633Velika Britanija6.

70.570.351Francija5.

71.646.897Avstrija4.

128.878.903Hrvaška3.

166.636.883Italija2.

389.897.703Nemčija1.

izvoz v EURdržavaRang

28.130.969Hrvaška10.

31.001.001BiH9.

33.984.645Francija8.

34.406.311Nizozemska7.

37.628.423Češka republika6.

38.343.919Kitajska5.

47.181.525Poljska4.

167.858.407Avstrija3.

205.343.307Italija2.

296.156.308Nemčija1.

uvoz v EURdržavaRang



GORENJSKA REGIJA V PRIMERJAVI Z DRUGIMI REGIJAMI
Gospodarske družbe

Po ŠTEVILU GOSPODARSKIH
DRUŽB IN ZAPOSLENIH in

SKUPNIH PRIHODKIH
je

Gorenjska na 4. mestu

Neto ČISTI DOBIČEK so
Gorenjske družbe povečale
za 17,5 %  in so na 3. mestu
v državi. 

Gorenjske družbe so edine v
državi neto čisti dobiček
povečale.

GORENJSKAGORENJSKA
v letu 2009v letu 2009

Po številu družb, ki so preteklo
leto sklenile z IZGUBA NA

SUBSTANCI  je 
Gorenjska na 5. mestu.

Neto dodana vrednost
je bila za 12,4%
manjša kakor

leta 2008

Primerjava z drugimi regijami 
v Sloveniji kaže, 

da Gorenjska nazaduje

Po doseženih PRIHODKIH OD PRODAJE na
tujem trgu je Gorenjska na 5. mestu

v državi



GORENJSKA REGIJA V PRIMERJAVI Z DRUGIMI REGIJAMI

• Družbe so bile v letu 2009 bistveno manj gospodarsko aktivne 
kot leto poprej, saj se je tako dodana vrednost kot neto 
dodana vrednost znižala za 12,0 %.  Obe vrednosti sta bili za 
7,0 % nižji tudi na državni ravni.

• Gorenjske družbe so na 100 evrov skupnih odhodkov izkazale 
103 evre skupnih prihodkov, družbe na državni ravni pa le 101 
evro skupnih prihodkov.

• Lastniški delež virov financiranja se je v letu 2009 še nekoliko 
znižal, na 40,7%.  V primerjavi s slovenskih povprečjem, ki 
znaša 35,1% je bil še vedno boljši, v primerjavi s preteklimi leti 
pa je bil najnižji doslej.

• Povprečna mesečna plača na zaposlenega je v regiji znašala 
1.251 evrov in je bila le za 0,4% višja kot lani. Povprečna 
mesečna plača v Sloveniji je bila za 4,5 % višja kot v regiji.



GOSPODARSKA MOČ REGIJE

212.5857.336181.397681.026Zasavska regija

238.2099.241370.351897.952Notranjsko-kraška regija

400.0589.520623.9631.654.964Spodnjeposavska regija

358.19513.340595.5291.385.229Koroška regija

401.43815.657367.3381.682.698Pomurska regija

767.72721.8811.334.6333.796.396Obalno - kraška regija

809.43725.560934.5693.201.170Goriška regija

1.228.45129.9762.914.6854.737.830Jugovzhodna Slovenija

1.257.313
4. mesto4. mesto

41.531
4. mesto4. mesto

1.712.806
5. mesto v SLO5. mesto v SLO

5.236.842
4. mesto4. mesto

Gorenjska regija

1.821.85061.9661.944.5767.507.380Savinjska regija

1.818.54864.9752.022.8417.323.427Podravska regija

7.082.987178.9115.974.17133.737.313Osrednjeslovenska regija

Neto dodana 
vrednost

Zaposleni
Prodaja na tujih trgih

(v tisoč €)
Prihodki
(v tisoč €)

RANGRANGRANGRANG

STATISTIČNA REGIJA



SAMOSTOJNI PODJETNIKI

• Na Gorenjskem je bilo konec leta 2009 registriranih 
oziroma zavezanih k predložitvi letnih poročil 7.221 
majhnih samostojnih podjetnikov in 2 srednje velika 
samostojna podjetnika

• V obdobju od 1.1.2009 do 31.12.2009 se je v 
register: 

» na novo vpisalo 1.275 podjetnikov

» 919 podjetnikov je bilo izbrisanih

» zoper 1 podjetnika je bil uveden stečajni postopek

• Letno poročilo je v predpisanem roku predložilo 
7.044 majhnih podjetnikov in 2 srednja podjetnika



OSNOVNI PODATKIOSNOVNI PODATKI
SAMOSTOJNI PODJETNIKI POSAMEZNIKISAMOSTOJNI PODJETNIKI POSAMEZNIKI

MAJHNI PODJETNIKIMAJHNI PODJETNIKI

Dosegli so:
481.778 tisoč € prihodkov

in
453.684 tisoč € odhodkov;

prihodke so znižali za 7,7%
Odhodke pa za 5,8 %

Izkazali so negativni poslovni izid
V znesku 8.127 tisoč €, 74,9 %
več kakor v letu 2008.
Ugotovilo ga je 1.431 podjetnikov,
20,3 % vseh majhnih podjetnikov 

GORENJSKAGORENJSKA
v letu 2009v letu 2009

Ugotovili so 36.221 tisoč €
podjetnikovega dohodka, 19,7 % 

Manj kot v letu 2008..
P.D. je ustvarilo 5.567

podjetnikov, 79,0%
vseh majhnih podjetnikov

Zaposlovali so 4.836 
delavcev,
v primerjavi z letom 
2008 ni bilo sprememb

Ustvarili so 132.476 tisoč € neto dodane vrednosti, 10,5 % manj
kot v letu 2008.

Dodana vrednost na zaposlenega je znašala 27.395 €,
10,6 % manj kakor v letu 2008

Poslovali so s 414.459 tisoč € sredstev 
oziroma obveznosti do virov sredstev, 3,5% 
več kakor na dan 31.12.2008



REZULTATI POSLOVANJA MAJHNIHREZULTATI POSLOVANJA MAJHNIH
SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV PO DEJAVNOSTIHSAMOSTOJNIH PODJETNIKOV PO DEJAVNOSTIH

Izgubo na substanci
Je ugotovilo 153

podjetnikov s področja
gradbeništva, v primerjavi

z letom 2008 so jo povečali 
Za 135,9 %

Predelovalna dejavnost je
v letu 2009 zaposlovala
1.180 delavcev in ustvarila
106.700 tisoč € prihodkov

GORENJSKAGORENJSKA
v letu 2009v letu 2009

Najpomembnejše področje po 
številu zaposlenih in ustvarjenih

prihodkih je področje
predelovalne dejavnosti

Največ podjetnikov je 
registriranih v gradbeništvu
(1.378), sledi predelovalna

dejavnost (1.058) in
trgovina (958)

Dodano vrednost v znesku 27.092 tisoč € je ustvarilo 1.218
podjetnikov v gradbeništvu, 941 podjetnikov s področja predelovalne 
dejavnosti pa je ustvarilo dodano vrednost v znesku 35.692 tisoč €.
Neto dodana vrednost se je v vseh večjih dejavnostih znižala.



REZULTATI POSLOVANJA MAJHNIH SAMOSTOJNIH 
PODJETNIKOV PO OBČINAH

V radovljiški občini je
10,9 % podjetnikov

zaposlovalo 9,7 % delavcev,
ki so dosegli 9,2 % vseh prihodkov

podjetnikov in ustvarili 8,6 %
neto podjetnikovega dohodka

V občini Škofja Loka je
sodilo 10,7% podjetnikov,
ki so zaposlovali 11,5 % 
vseh delavcev in dosegli
11,4% vseh prihodkov
in ustvarili 13,0 % neto

podjetnikovega dohodka.

GORENJSKAGORENJSKA
v letu 2009v letu 2009

V kranjski občini je bilo 24,6 %
podjetnikov, ki so z 25,9 % vseh

delavcev ustvarili 24,8 % vseh
prihodkov in ustvarili 25,6 %

neto podjetnikovega
dohodka

Na rezultate poslovanja so
odločilno vplivali podjetniki
kranjske, škofjeloške in
radovljiške občine.

Neto dodana vrednost se je v primerjavi z letom 

2008 v vseh občinah, razen v občini Jezersko in 

Gorje, zmanjšala.

Neto podjetnikov dohodek je bil manjši v vseh 

občinah, razen v občini Jezersko.


