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KAKO SO PODJETNIKI IN PODJETJA GORIŠKE REGIJE POSLOVALI V LETU 2018? 

 
Podatke iz letnih poročil za leto 2018 je na območju Goriške regije AJPES predložilo 3.179 

gospodarskih družb (35 manj kot v letu 2017). Gospodarske družbe so sicer tudi v letu 2018 

poslovale pozitivno vendar so iz finančnega delovanja v primerjavi z letom 2017 ustvarile negativen 

rezultat. V nadaljevanju izpostavljamo naslednje dosežene vrednosti: 

• Izkazale so 4.074 mio evrov prihodkov  (10 % več kot v 2017) in 3.842 mio evrov odhodkov 

(11 % več kot v 2017). Še višjo rast, v višini 12 %, so dosegli njihovi izvozni prihodki (ki so 

znašali 1.672 mio evrov). 

• Ustvarjena neto dodana vrednost je znašala 1.013 mio evrov (6 % več kot v 2017), neto 

dodana vrednost na zaposlenega 41.161 evrov pa ostaja na isti ravni kot leto poprej. Največ 

neto dodane vrednosti so ustvarile družbe občine Nova Gorica, Idrije in Ajdovščine. 

• Neto čisti dobiček je znašal 207.270 tisoč evrov, ki se je v primerjavi s preteklim letom  

zmanjšal za 7 %. V primerjavi z družbami na ravni države pa so le-te neto čisti dobiček 

povečale za 16 %. Največ neto čistega dobička so ustvarile družbe s področja predelovalnih 

dejavnosti (C), sledijo družbe s področja trgovine, vzdrževanja in popravila motornih vozil (G) 

in družbe s področja strokovnih, znanstvenih in tehničnih dejavnosti (M). 

• Povprečna mesečna bruto plača na zaposlenega pri družbah v regiji znaša 1.597 evrov in se 

je od prejšnjega leta sicer minimalno zvišala za dobre 3 % (oz. za 53 EUR). Še vedno pa 

zaostaja za republiškim povprečjem, ki je v letu 2018 1.652 evrov. Tudi v preteklem letu se 

beleži rast števila zaposlenih, tako da so ob koncu leta 2018 družbe regije zaposlovale 24.621 

delavcev.  

 

Poglejmo še poslovanje samostojnih podjetnikov Goriške regije: 

Letno poročilo 2018 je AJPES predložilo 3.510 samostojnih podjetnikov s sedežem v Goriški regiji 

(121 manj kot v letu 2017). Zmanjšanje gre na račun manjšega števila vseh zavezancev (iz 3.667 za 

leto 2017 na 3.550 v letu 2018 ) oziroma tistih samostojnih podjetnikov, ki so se odločili, da bodo 

obdavčeni z upoštevanjem normiranih odhodkov in ki s tem niso zavezani za predložitev letnega 

poročila. Teh je bilo v obravnavanem letu za 17 % več kot v preteklem letu. Samostojni podjetniki so 

za razliko od družb v regiji izboljšali poslovanje glede na leto 2017, saj so: 
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• Izkazali 272 mio evrov prihodkov (12 % več kot v 2017) in 246 mio evrov odhodkov (11 % več 

kot v 2017), izvozne prihodke pa so v tem letu povečali za 16 %. 

• Ustvarili so za 14 % več neto dodatne vrednosti kot v letu 2017. Ta je znašala 79 mio evrov. 

Neto dodana vrednost na zaposlenega je dosegla višino 36.674 evrov, neto dodana vrednost 

na nosilca dejavnosti skupaj z njegovimi zaposlenimi pa 11 % rast glede na prehodno leto 

(13.911 evrov), v primerjavi s podjetniki na ravni države pa je ta vrednost manjša za 6 %.  

• Izkazali neto podjetnikov dohodek (84,8 % vseh podjetnikov) v višini 25 mio evrov (20 % več 

kot v letu 2017). Največ neto podjetnikovega dohodka so ustvarili podjetniki s področja 

gradbeništva (F), sledijo podjetniki s področja predelovalne dejavnosti (C) ter s področja 

trgovine, vzdrževanja in popravila motornih vozil (G).  

• Povprečna mesečna bruto plača na zaposlenega pri samostojnih podjetnikih v višini 1.049 

evrov dosega republiško povprečje v višini 1.055 evrov. V primerjavi z družbami v regiji pa je 

le-ta manjša za tretjino in znaša 1.049 evrov (55 evrov več kot v 2017). Tudi v letu 2018 se 

beleži rast števila zaposlenih, tako da so ob koncu leta 2018 družbe regije zaposlovale 2.148 

delavcev (132 več kot v 2017).  

 

Kakšne rezultate so dosegli v Posočju? 

V občini Bovec je 82 gospodarskih družb zaposlovalo 682 ljudi, ustvarile so 114.998 tisoč evrov 

prihodkov. Glede na predhodno leto so neto čisti dobiček, ki je znašal 7.594 tisoč evrov, povečale za 

26 %. Slednje jih uvrša na 7. mesto med 13-imi občinami v regiji. Medtem ko je 132 samostojnih 

podjetnikov v občini zaposlovalo 112 ljudi, ustvarili so 13.630 tisoč evrov prihodkov, kar predstavlja 

5,1 % regijskih prihodkov podjetnikov. V primerjavi z letom 2017 so ustvarili za 15 % manjši skupni 

neto podjetnikov prihodek v višini 1.478 tisoč evrov, kar jih uvršča na 5. mesto med podjetniki v 

regiji. 

V občini Kobarid je 83 gospodarskih družb skupaj z 464 zaposlenimi ustvarilo 49.167 tisoč evrov 

prihodkov. Družbe v občini Kobarid v letu 2018 izkazujejo nekoliko slabši finančni rezultat, saj se je 

neto čisti dobiček glede na predhodno leto zmanjšal za 0,8 % in je znašal 2.177 tisoč evrov. Po 

ustvarjenem neto čistem dobičku družbe občine Kobarid zaostajajo za vsemi občinami v regiji. V 

občini je 110 samostojnih podjetnikov s 74 zaposlenimi ustvarilo 10.038 tisoč evrov prihodkov, kar 

predstavlja 3,7 % regijskih prihodkov podjetnikov. Skupni neto podjetnikov dohodek je znašal 1.060 

tisoč evrov in se je v primerjavi z letom 2017 povečal za 40 % S tem rezultatom so se kobariški 

podjetniki uvrstili iz 12. mesta v letu 2017 na 9. mesto v 2018 med vsemi občinami v regiji. 

Gospodarske družbe občine Tolmin (257 družb) so leto 2018 zaključile z 17.635 tisoč evrov neto 

čistega dobička in so glede na omenjen rezultat pristale na 5. mestu med vsemi občinami v regiji. S 

skupaj 1.720 zaposlenimi so ustvarile 222.292 tisoč evrov prihodkov, kar pa gledano na predhodno 
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leto pomeni za dobrih 14 % slabši rezultat. Po informacijah Ajpes-a se slabši rezultati kažejo na račun 

selitve nekaterih družb iz občine. V Občini Tolmin je 387 samostojnih podjetnikov zaposlovalo 211 

ljudi. Ustvarili so 28.095 tisoč evrov prihodkov oz. 10 % regijskih prihodkov podjetnikov. Skupni neto 

podjetnikov dohodek znaša v občini Tolmin v letu 2018 2.386 tisoč evrov in se je v primerjavi z letom 

2017 povečal za 26 %.  

V Posočju so gospodarske družbe ustvarile za 71.701 tisoč evrov neto dodane vrednosti oz. dobrih 

7%, samostojni podjetniki pa 12.365 tisoč evrov oz. skoraj 16 % ustvarjene neto dodane vrednosti v 

regiji. V vseh treh občinah tako družbe kot samostojni podjetniki beležijo rast neto dodane vrednosti 

v primerjavi z letom 2017.  

 
Na podlagi navedenih rezultatov lahko rečemo, da tako gospodarske družbe kot samostojni 

podjetniki nadaljujejo s pozitivnim trendom poslovanja. Gospodarske družbe Goriške regije se po 

neto poslovnem izidu razvrščajo na 7. mesto, samostojni podjetniki pa na 6. mesto med dvanajstimi 

regijami v državi. Verjamem tudi, da se bo pozitivni trend poslovanja letos in v prihodnjih nekaj letih 

nadaljeval ter da so podjetja in podjetniki na pričakovano globalno finančno krizo veliko bolje 

pripravljena kot so bila v letu 2018. Namreč vse več medijev že objavlja članke o gospodarski krizi, ki 

naj bi nastopila že v letu 2020/2021. 

 

Nežika Kavčič, Posoški razvojni center 
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