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I. UVOD 

 

Informacija obravnava poslovni izid in premoženjsko finančni položaj 

samostojnih podjetnikov posameznikov (v nadaljevanju: podjetniki), ki so v letu 

2009 poslovali na območju 13 občin Goriške regije: Bovec, Kobarid, Tolmin, Kanal, 

Brda, Cerkno, Idrija, Nova Gorica, Šempeter-Vrtojba, Miren-Kostanjevica, Renče-

Vogrsko, Ajdovščina in Vipava. Podlaga so podatki1 iz letnih poročil za leto 2009, ki 

so jih podjetniki v skladu z Zakonom o gospodarskih družbah (v nadaljevanju:     

ZGD-1)2 za namen državne statistike predložili Agenciji Republike Slovenije za 

javnopravne evidence in storitve Izpostavi Nova Gorica (v nadaljevanju: AJPES) do 

31. marca 2010. 

 

Podjetniki so podatke iz letnih poročil za namen državne statistike oziroma zaradi 

spremljanja ekonomskih gibanj na različnih ravneh predložili na poenotenih obrazcih, 

ki jih je AJPES predpisal z Navodilom o predložitvi letnih poročil in drugih podatkov 

gospodarskih družb, zadrug in samostojnih podjetnikov posameznikov3. S 

predložitvijo izjave se podatki iz poenotenih obrazcev uporabijo tudi za namen javne 

objave. 

 

Oblika in vsebina letnega poročila podjetnika je še vedno odvisna od njegove 

velikosti.4 Za majhne podjetnike so obrazci predpisani na podlagi Slovenskega 

računovodskega standarda 39 (2006) – Računovodske rešitve pri malih samostojnih 

podjetnikih posameznikih5. V skladu s tem standardom letno poročilo majhnega 

podjetnika sestavljajo podatki iz bilance stanja in podatki iz izkaza poslovnega 

izida. 

 

Na območju Goriške regije obravnavamo samo letna poročila majhnih (pretežno 

mikro) podjetnikov, saj velikih in srednjih podjetnikov v regiji tudi v letu 2009 ni bilo. 

 

 

                                                           
1    Podatki, predloženi v evrih, so v tej informaciji prikazani v tisoč evrih, deleži pa so prikazani na eno decimalno  
     mesto. 
2    Uradni list RS, št. 42/2006 (60/2006 popr.), 26/2007-ZSDU-B, 33/2007-ZSReg-B, 67/2007-ZTFI (100/2007 
     popr.), 10/2008, 68/2008, 23/2009 Odl.US, 42/2009, 83/2009 Odl.US. 
3    Uradni list RS, št. 7/2008, 8/2009 in 107/2009. 
4    Za razvrščanje samostojnih podjetnikov po velikosti veljajo enaka merila kot za gospodarske družbe. 
5    Uradni list RS, št. 118/2005. 
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II. POVZETEK 

 

Podatke iz letnih poročil za leto 2009 je AJPES do predpisanega roka predložilo 

5.279 majhnih podjetnikov s sedežem v Goriški regiji, 1,8 % več kakor za leto 

2008. Med dejavnostmi so na rezultate poslovanja odločilno vplivali podjetniki s 

področja gradbeništva, s področja predelovalnih dejavnosti ter s področja trgovine, 

vzdrževanja in popravila motornih vozil. Rezultati poslovanja, merjeni z obsegom 

neto podjetnikovega dohodka6, so bili slabši v vseh občinah v regiji. Med večjimi 

občinami so velik upad neto podjetnikovega dohodka v primerjavi s predhodnim 

letom beležili v občini Nova Gorica in Tolmin, katerih neto podjetnikov dohodek se je 

znižal za skoraj polovico, za tretjino nižji je bil neto podjetnikov dohodek v občini 

Ajdovščina in za četrtino nižji v občini Idrija. 

 

Majhni podjetniki so v letu 2009: 

 

• Zaposlovali 3.022 delavcev, kar pomeni 11,8 % delavcev, zaposlenih v družbah 

Goriške regije oziroma 5,3 % vseh delavcev zaposlenih pri majhnih podjetnikih na 

ravni republike. Število zaposlenih pri majhnih podjetnikih v regiji je v primerjavi z 

letom 2008 manjše za 43 delavcev, oziroma za 1,4 %. Nosilci dejavnosti oziroma 

lastniki niso vključeni v število zaposlenih. 

• Izkazali 294.099 tisoč evrov prihodkov, 8,7 % manj kakor v letu 2008. Prihodki 

majhnih podjetnikov so pomenili 9,2 % prihodkov družb Goriške regije in 5,9 % 

prihodkov majhnih podjetnikov na ravni republike. 

• Ustvarili 85.348 tisoč evrov neto dodane vrednosti9, 13,1 % manj kakor v letu 

2008. Neto dodana vrednost majhnih podjetnikov je pomenila 10,5 % neto 

dodane vrednosti družb Goriške regije in 5,9 % neto dodane vrednosti majhnih 

podjetnikov v republiki. Neto dodana vrednost na zaposlenega je znašala 28.242 

evrov, kar je 3.801 evro ali 11,9 % manj kakor v letu 2008. 

• Izkazali 26.276 tisoč evrov podjetnikovega dohodka, 22,4 % manj kakor v letu 

2008 oziroma 7,1 % ugotovljenega podjetnikovega dohodka na ravni republike. 

Podjetnikov dohodek je v regiji ugotovilo 74,5 % vseh majhnih podjetnikov, na 

ravni republike pa 77,5 % vseh majhnih podjetnikov. 

• Izkazali negativni poslovni izid v znesku 7.296 tisoč evrov, 111,4 % več kakor 

v letu 2008. Negativni poslovni izid je ugotovilo 24,8 % vseh majhnih podjetnikov. 
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Na ravni republike je negativni poslovni izid ugotovilo 21,8 % vseh majhnih 

podjetnikov. Delež negativnega poslovnega izida regije pomeni 7,7 % 

negativnega poslovnega izida v republiki. 

• Kot celota ugotovili neto podjetnikov dohodek v znesku 18.980 tisoč evrov, 

37,6 % manj kakor v letu 2008. Delež ugotovljenega neto podjetnikovega 

dohodka v primerjavi z republiškim je 6,9 %. Med pomembnejšimi dejavnostmi so 

največji nominalni upad neto podjetnikovega dohodka ugotovili podjetniki s 

področja predelovalnih dejavnosti, katerih neto podjetnikov dohodek se je znižal 

za 58,9 %, najmanjši pa podjetniki s področja strokovnih, znanstvenih in tehničnih 

dejavnosti, za 12,4 %. 

• Manj uspešno poslovanje v letu 2009 potrjujejo tudi nekateri kazalniki 

poslovanja, zlasti kazalniki produktivnosti. Vrednost prihodkov in neto dodane 

vrednosti na zaposlenega je bila nižja za približno desetino, vrednost neto 

podjetnikovega dohodka na zaposlenega se je znižala za dobro tretjino in dosegla 

najnižjo raven v zadnjih petih letih. Kazalniki so še vedno ugodnejši kot na ravni 

republiki, vendar so podjetniki izgubili velik del prednosti, ki so jo v primerjavi z 

republiškim povprečjem imeli v letih 2006 in 2007.  

 

Majhni podjetniki so ob koncu leta 2009: 

 

• Imeli 253.448 tisoč evrov sredstev oziroma obveznosti do virov sredstev, 

3,7 % več kakor na dan 31.12.2008. Sredstva oziroma obveznosti do virov 

sredstev majhnih podjetnikov so pomenila 5,6 % sredstev družb Goriške regije in 

6,1 % sredstev majhnih podjetnikov v republiki. 

• Dolgoročna sredstva povečali za 1,5 % in kratkoročna sredstva povečali za 

4,2 %. 

• Imeli 128.116 tisoč evrov podjetnikovega kapitala. Podjetnikov kapital Goriške 

regije pomeni 6,1 % podjetnikovega kapitala na ravni republike. 

• Podjetnikov kapital povečali za 1,8 %, dolgoročne obveznosti povečali za 

1,1 % in kratkoročne obveznosti za 7,8 %. Delež podjetnikovega kapitala v virih 

sredstev se je zmanjšal od 51,5 % na 50,5 %, delež dolgoročnih in kratkoročnih 

obveznosti pa povečal od 47,6 % na 48,4 %.  

• S podjetnikovim kapitalom pokrili 91,1 % dolgoročnih sredstev. Na ravni 

republike je pokritost dolgoročnih sredstev s kapitalom dosegla 90,7 %.  
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Primerjava poslovanja podjetnikov Goriške regije s statističnimi regijami v 

Republiki Sloveniji: 

 

Na območju Goriške regije posluje 7,5 % vseh majhnih podjetnikov v republiki, ki so v 

letu 2009 zaposlovali 5,3 % vseh delavcev, ustvarili 5,9 % vseh prihodkov, 5,9 % 

ugotovljene neto dodane vrednosti in 7,6 % neto podjetnikovega dohodka na ravni 

republike.  

 

Rezultati poslovanja majhnih podjetnikov Goriške regije so v zaostrenih razmerah 

gospodarjenja že drugo leto zapored malenkostno slabši od doseženih na ravni 

republike, kar se odraža na relativnem zmanjšanju deleža neto dodane vrednosti in 

neto podjetnikovega dohodka. Ob ohranjenem deležu prihodkov, deležu sredstev ob 

koncu leta 2009 in deležu zaposlenih, so na rezultate poslovanja Goriške regije imeli 

pomemben vpliv majhni podjetniki z negativnim poslovnim rezultatom. Ugotovljeni 

delež negativnega poslovnega rezultata je v letu 2009 dosegel 7,7 % in leto poprej 

6,6 % negativnega rezultata na ravni republike. 

 

Tudi primerjava Goriške regije s preostalimi enajstimi statističnimi regijami v 

Sloveniji, med katerimi tudi v letu 2009 izstopajo Osrednjeslovenska, Podravska in 

Savinjska regija, kaže na malenkosten premik v letu 2009. Položaj regije, ki je še v 

predhodnem letu po ustvarjenih prihodkih, ugotovljeni neto dodani vrednosti in neto 

podjetnikovem dohodku zasedala peto mesto, je nazadoval na sedmo mesto oziroma 

po zadnji kategoriji na šesto mesto. Sicer je Goriška regija zadržala peto mesto po 

številu registriranih majhnih podjetnikov, na šesto mesto jo uvršča vrednost sredstev 

majhnih podjetnikov ob koncu leta 2009 in število zaposlenih pri podjetnikih. Kljub 

slabšim rezultatom poslovanja je regija prvo mesto zadržala po neto podjetnikovem 

dohodku na zaposlenega, vendar je njena prednost bistveno manjša kakor v letu 

2008. V letu 2009 dosežena raven neto podjetnikovega dohodka na zaposlenega v 

regiji je bila za 31,0 % višja od dosežene ravni v republiki in za slabo desetino višja 

od dosežene ravni v najbolj razviti, Osrednjeslovenski regiji.  
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III. REZULTATI POSLOVANJA PODJETNIKOV GORIŠKE REGIJE 

 

 

Majhni podjetniki so leto 2009 zaključili s pozitivnim poslovnim izidom. Izkazali so 

294.099 tisoč evrov prihodkov in ugotovili 275.119 tisoč evrov odhodkov. Neto 

podjetnikov dohodek6 je znašal 18.980 tisoč evrov, kar je nominalno 37,6 % manj 

kakor v letu 2008, medtem ko so se cene življenjskih potrebščin v letu 2009 povečale 

za 0,9 %, kar je tudi najnižja rast cen v zadnjih petih letih. Večino neto 

podjetnikovega dohodka so majhni podjetniki ustvarili iz poslovanja, zmanjšala ga je 

negativna razlika med finančnimi prihodki in finančnimi odhodki, pozitivno pa je bilo 

razmerje in trend gibanja drugih prihodkov in drugih odhodkov. 

 

Majhni podjetniki so ustvarili 26.276 tisoč evrov podjetnikovega dohodka in 7.296 

tisoč evrov negativnega poslovnega izida. Podjetnikov dohodek se je v primerjavi z 

letom 2008 zmanjšal za 22,4 %, negativni poslovni izid pa povečal za 111,4 %. 

 

Pomembnejše postavke poslovnega izida majhnih podjetnikov so prikazane v 

naslednji preglednici: 

 

 Indeks

2009 2008 2009 2008

Prihodki 294.099 322.244 91,3 100,0 100,0

Odhodki 275.119 291.840 94,3 93,6 90,6

Podjetnikov dohodek 26.276 33.856 77,6 8,9 10,5

Negativni poslovni izid 7.296 3.452 211,4 2,5 1,1

Neto podjetnikov dohodek/ 
neto negativni poslovni izid 

18.980 30.404 62,4 6,4 9,4

Dodana vrednost 87.063 98.964 88,0 29,6 30,7

Izguba na substanci 1.715 752 228,0 0,6 0,2

Neto dodana vrednost 85.348 98.212 86,9 29,0 30,5

POSTAVKE POSLOVNEGA 
IZIDA 2009

2008

Znesek v tisoč EUR  Delež v prihodkih v %

 

                                                           
6 Neto podjetnikov dohodek je razlika med prihodki in odhodki oziroma podjetnikov dohodek zmanjšan za 

negativni poslovni izid. 



Informacija o poslovanju samostojnih podjetnikov posameznikov v Goriški regiji v letu 2009        

 

Stran 6 

Majhni podjetniki Goriške regije, katerih število se iz leta v leto povečuje, so že v letu 

2008 z doseženimi rezultati prekinili pozitivni trend povečevanja poslovnega izida. 

Prvič v zadnjih petih letih pa so majhni podjetniki tudi nominalno zmanjšali tako 

obseg prihodkov kot obseg odhodkov, pri čemer so se prihodki zmanjšali bolj kot 

odhodki. Z zmanjšanjem neto podjetnikovega dohodka v letu 2009 je njegov delež v 

vseh prihodkih najnižji v petletnem obdobju7, znašal je 6,4 %.  

 

Delež podjetnikovega dohodka, negativnega poslovnega izida in neto podjetnikovega 

dohodka v prihodkih od leta 2005 do 2009 prikazuje naslednji grafični prikaz:  
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Na poslabšanje rezultatov poslovanja majhnih podjetnikov v letu 2009 kažejo tudi 

pomembnejši kazalniki poslovanja podjetnikov v letih od 2005 do 2009, ki pa so v 

vsem opazovanem obdobju za malenkost boljši kakor na ravni republike. 

 

Kazalnik celotne gospodarnosti kaže, da so majhni podjetniki v letu 2009 na 100 

evrov odhodkov izkazali 107 evrov prihodkov, kar je najmanj v zadnjih petih letih. V 

letu 2008 so na 100 evrov odhodkov ustvarili 111 evrov prihodkov. 

 

Manj uspešno so v letu 2009 majhni podjetniki upravljali tudi s sredstvi, kar izkazuje 

kazalnik čiste donosnosti sredstev, izračunan iz razmerja med neto podjetnikovim 

                                                           
7   Rezultati in kazalniki poslovanja v letih 2005 do 2009 so izračunani na podlagi podatkov iz letnih poročil na 

poenotenih obrazcih, ki so jih podjetniki predložili za posamezna leta. To pomeni, da se lahko podatki za leto 
2008 razlikujejo od podatkov, ki so jih v poenotene obrazce za leto 2009 podjetniki vpisali v stolpec za 
prejšnje leto, ker je število podjetnikov, ki so predložili letna poročila po posameznih letih, različno. 
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dohodkom in sredstvi. Na 100 evrov sredstev so podjetniki Goriške regije v letu 2009 

ustvarili 7,6 evra neto podjetnikovega dohodka, kar je najmanj v zadnjih petih letih. 

 

Na slabše učinke poslovnega procesa glede na vloženo delo kažejo kazalniki 

produktivnosti, saj so majhni podjetniki v letu 2009 na zaposlenega dosegli nižjo 

raven prihodkov in nižjo raven neto dodane vrednosti od dosežene v letih od 2006 do 

2008. Še večji upad je zaznati v ravni neto podjetnikovega dohodka, katerega 

vrednost na zaposlenega je bila v letu 2009 najnižja v zadnjih petih letih. Od 

uporabljenih kazalnikov produktivnosti se je v letu 2009 povečala le povprečna 

mesečna plača, vendar je nominalni znesek povečanja na zaposlenega (9 evrov) 

najnižji v primerjanem petletnem obdobju. 

 

Ob slabših rezultatih poslovanja v letu 2009 so majhni podjetniki v večji meri 

povečevali kratkoročne finančne in poslovne obveznosti kakor kratkoročne poslovne 

terjatve. Ob koncu leta 2009 so imeli majhni podjetniki Goriške regije na 100 evrov 

kratkoročnih finančnih in poslovnih obveznosti 79,2 evra kratkoročnih poslovnih 

terjatev, konec leta 2008 pa 81,5 evrov. 

 

Podrobnejši pregled rezultatov in kazalnikov poslovanja majhnih podjetnikov v letih 

od 2005 do 2009 je razviden iz preglednic v Prilogah 1 in 2. 

 

1.    ZBIRNI REZULTATI POSLOVANJA PODJETNIKOV GORIŠKE REGIJE 

 

1.1. PRIHODKI IN ODHODKI 

 

Majhni podjetniki Goriške regije so v letu 2009 obračunali 294.099 tisoč evrov 

prihodkov, 8,7 % manj kakor v letu 2008. Ustvarjeni prihodki pomenijo 5,9 % 

prihodkov majhnih podjetnikov na ravni republike. Večino celotnih prihodkov majhnih 

podjetnikov Goriške regije, 99,1 %, tvorijo poslovni prihodki, 0,9 % drugi prihodki, 

zanemarljiv je obseg finančnih prihodkov. Struktura prihodkov se v primerjavi z letom 

2008 ni bistveno spremenila. 

 

Obseg in struktura posameznih vrst prihodkov majhnih podjetnikov sta razvidna iz 

preglednice in grafičnega prikaza v nadaljevanju: 
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Indeks

2009 2008
2009
2008

2009 2008

SKUPAJ 294.099 322.244 91,3 100,0 100,0

I. POSLOVNI PRIHODKI 291.453 320.032 91,1 99,1 99,3

1. Čisti prihodki od prodaje 289.162 318.090 90,9 98,3 98,7
a. Čisti prihodki od prodaje 

na domačem trgu
261.344 291.908 89,5 88,9 90,6

b. Čisti prihodki od prodaje 
na trgu EU

25.229 24.252 104,0 8,5 7,5

c. Čisti prihodki od prodaje 
na trgu izven EU

2.589 1.930 134,2 0,9 0,6

2. Sprememba vrednosti 
zalog proizvodov in 
nedokončane proizvodnje

467 104 * 0,2 0,0

3. Usredstveni lastni 
proizvodi in lastne storitve

173 25 * 0,0 0,0

4. Drugi poslovni prihodki 1.651 1.813 91,0 0,6 0,6

II. FINANČNI PRIHODKI 127 144 87,5 0,0 0,0

1. Finančni prihodki iz 
deležev

10 2 * 0,0 0,0

2. Finančni prihodki iz danih 
posojil

33 47 70,2 0,0 0,0

3. Finančni prihodki iz 
poslovnih terjatev

84 95 88,4 0,0 0,0

III. DRUGI PRIHODKI 2.519 2.068 121,8 0,9 0,7

PRIHODKI
Znesek v tisoč EUR     Delež v %

 
* indeks ni primerljiv 

 

Majhni podjetniki so v letu 2009 izkazali 291.453 tisoč evrov poslovnih prihodkov, 

8,9 % manj kakor v letu 2008. Večino poslovnih prihodkov, 99,2 %, so pomenili čisti 

prihodki od prodaje. V letu 2009 so majhni podjetniki obračunali 289.162 tisoč 

evrov tovrstnih prihodkov, 9,1 % manj kakor v letu 2008. Največji del čistih prihodkov 

od prodaje so ustvarili na domačem trgu, 90,4 %. Povečal se je obseg prodaje na 

trgu Evropske unije, kjer so majhni podjetniki ustvarili 8,7 % in na trgu zunaj 

Evropske unije z 0,9 % čistih prihodkov od prodaje.  

 

Finančne prihodke so majhni podjetniki obračunali v skupnem znesku 127 tisoč 

evrov in so bili v primerjavi z letom 2008 manjši za 12,5 %.  

 

Drugih prihodkov je bilo 2.519 tisoč evrov, 21,8 več kakor v letu 2008. Ta vrsta 

prihodkov obsega predvsem prihodke iz vrednotenja naložbenih nepremičnin po 

pošteni vrednosti in iz odtujitve naložbenih nepremičnin, poleg teh pa tudi prejete 

subvencije, dotacije, odškodnine, kazni ter druge prihodke.  
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PRIHODKI V LETU 2009

III.DRUGI      
PRIHODKI

0,9%

4.Drugi poslovni 
prihodki
0,6%

2.Sprememba 
vrednosti zalog

0,2%

1.Čisti prihodki od 
prodaje
98,3%

I. POSLOVNI PRIHODKI 99,1%

II. FINANČNI PRIHODKI 0,0%

 

 

Majhni podjetniki so v letu 2009 ugotovili 275.119 tisoč evrov odhodkov, 5,7 % 

manj kakor v letu 2008. Odhodki so se znižali za 3 odstotne točke manj kakor 

prihodki, kar je vplivalo na poslabšanje kazalnika celotne gospodarnosti. 

 

Tako kot pri prihodkih so tudi pri odhodkih najpomembnejši tisti, ki izvirajo iz 

poslovanja. Večino celotnih odhodkov, 98,7 %, so pomenili poslovni odhodki, 1,1 % 

finančni odhodki in 0,2 % drugi odhodki. Strukturo posameznih vrst odhodkov v letu 

2009 ponazarja naslednji grafični prikaz. 

ODHODKI V LETU 2009

1. Stroški blaga, 
materiala in storitev

62,6%

2. Stroški dela 
15,6%

3. Odpisi vrednosti
8,2%

4. Drugi poslovni 
odhodki
12,3%

II. FINANČNI 
ODHODKI 
1,1% III. DRUGI     

ODHODKI
0,2%

I. POSLOVNI ODHODKI 98,7%
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Podrobnejši pregled obsega posameznih vrst odhodkov nadaljujemo z naslednjo 

preglednico: 

 

Indeks

2009 2008
2009
2008

2009 2008

 SKUPAJ 275.119 291.840 94,3 100,0 100,0

I. POSLOVNI ODHODKI 271.662 287.186 94,6 98,7 98,4

1. Stroški blaga, materiala in 
storitev

172.273 190.701 90,3 62,6 65,3

2. Stroški dela 43.016 43.667 98,5 15,6 15,0
3. Odpisi vrednosti 22.541 21.699 103,9 8,2 7,4
4. Drugi poslovni odhodki 33.832 31.119 108,7 12,3 10,7

II. FINANČNI ODHODKI 2.931 3.722 78,7 1,1 1,3

1. Finančni odhodki iz oslabitve in 
odpisov finančnih naložb

9 20 45,0 0,0 0,0

2. Finančni odhodki iz finančnih 
obveznosti

2.224 2.748 80,9 0,8 1,0

3. Finančni odhodki iz poslovnih 
obveznosti

698 954 73,2 0,3 0,3

III. DRUGI ODHODKI 526 932 56,4 0,2 0,3

ODHODKI
Znesek v tisoč EUR     Delež v %

 

 

Majhni podjetniki so v letu 2009 ugotovili 271.662 tisoč evrov poslovnih odhodkov, 

5,4 % manj kakor v letu poprej.  

 

Med poslovnimi odhodki so bili po obsegu največji stroški blaga, materiala in 

storitev. Majhni podjetniki so v letu 2009 ugotovili 172.273 tisoč evrov tovrstnih 

stroškov, 9,7 % manj kakor v letu 2008. Med temi stroški je bil delež stroškov 

porabljenega materiala 40,7 %, delež stroškov storitev 34,7 % in delež nabavne 

vrednosti prodanega blaga in materiala 24,6 %. 

 

Stroški dela so pri majhnih podjetnikih pomenili 15,8 % vseh poslovnih odhodkov. 

Znašali so 43.016 tisoč evrov, 1,5 % manj kakor v letu 2008. Skupni stroški dela 

zaposlencev so pri majhnih podjetnikih Goriške regije v letu 2009 pomenili 14,6 % 

vseh prihodkov, na ravni republike so podjetniki za stroške dela namenili 15,6 % vseh 

prihodkov.  

 

Med stroški dela so najpomembnejši stroški plač, za katere so majhni podjetniki 

namenili 30.398 tisoč evrov. V letu 2009 je bila povprečna mesečna plača na 
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zaposlenega pri majhnih podjetnikih 839 evrov, 1,1 % višja kakor v letu 2008. V 

primerjavi s povprečno mesečno plačo zaposlenih v družbah Goriške regije je bila 

občutno nižja, saj so zaposleni v družbah v letu 2009 povprečno mesečno prejeli 

1.330 evrov. Sicer pa je bila povprečna mesečna plača na zaposlenega pri majhnih 

podjetnikih v regiji v primerjavi z republiškim povprečjem, ki znaša 798 evrov, višja za 

5,2 %. 

 

Majhni podjetniki so v letu 2009 obračunali 5.165 tisoč evrov stroškov pokojninskih 

in drugih socialnih zavarovanj ter 7.453 tisoč evrov drugih stroškov dela, med 

katere spada tudi davek na izplačane plače. Prvi se v primerjavi z letom poprej niso 

spremenili, drugi stroški dela pa so se zmanjšali za 6,8 %.  

 

Odpisi vrednosti pri majhnih podjetnikih so v letu 2009 znašali 22.541 tisoč evrov, 

3,9 % več kakor v letu 2008. Med odpisi vrednosti je bil največji delež stroškov 

amortizacije, 95,3 %. Amortizacija je znašala 21.479 tisoč evrov, 2,3 % več kakor v 

letu 2008. Preostali del so pomenili prevrednotovalni poslovni odhodki, katerih 

obseg je bil za 50,4 % večji kakor v letu 2008. 

 

Dobro desetino poslovnih odhodkov, 12,5 %, pomenijo drugi poslovni odhodki, ki 

zajemajo tudi prispevke za socialno varnost podjetnika. Majhni podjetniki so v letu 

2009 obračunali 33.832 tisoč evrov teh stroškov, 8,7 % več kakor v letu 2008. 

 

Finančni odhodki majhnih podjetnikov so znašali 2.931 tisoč evrov in so bili v 

primerjavi z letom 2008 nižji za 21,3 %. Največji del finančnih odhodkov, 75,9 %, so 

pomenili finančni odhodki iz finančnih obveznosti, katerim z 23,8 % sledijo finančni 

odhodki iz poslovnih obveznosti. 

 

Drugi odhodki so v letu 2009 znašali 526 tisoč evrov, 43,6 % manj kakor v letu 

2008 in pomenili le 0,2 % vseh odhodkov majhnih podjetnikov. Drugi odhodki 

obsegajo poleg neobičajnih postavk tudi odhodke iz vrednotenja naložbenih 

nepremičnin po modelu poštene vrednosti.  
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1.2  DODANA VREDNOST IN IZGUBA NA SUBSTANCI 

 

Dodana vrednost je novo ustvarjena vrednost in izraža predvsem gospodarsko 

aktivnost podjetnika. Dodano vrednost8 v skupnem znesku 87.063 tisoč evrov (za 

12,0 % manj kakor v letu 2008), je ugotovilo 4.413 majhnih podjetnikov, 83,6 % 

vseh. Izgubo na substanci v znesku 1.715 tisoč evrov (za 128,0 % več kakor v letu 

2008), je izkazalo 826 majhnih podjetnikov, 15,6 % vseh.  

 

Majhni podjetniki Goriške regije so v letu 2009 ustvarili 85.348 tisoč evrov neto 

dodana vrednosti9, 13,1 % manj kakor v letu 2008. Neto dodana vrednost 

podjetnikov Goriške regije pomeni 5,9 % neto dodane vrednosti majhnih podjetnikov 

v republiki. Neto dodana vrednost na zaposlenega je v letu 2009 znašala 28.242 

evrov, v letu 2008 pa 32.043 evrov. V primerjavi z neto dodano vrednostjo na 

zaposlenega v gospodarstvu Goriške regije, ki za leto 2009 znaša 31.668 evrov, je le 

ta pri podjetnikih nižja za 10,8 %, kar je glede na leto poprej negativen premik.   

 

 

1.3 PODJETNIKOV DOHODEK IN NEGATIVNI POSLOVNI IZID 

 

Podjetnikov dohodek je pozitivna razlika med celotnimi prihodki in odhodki. V letu 

2009 je 3.930 majhnih podjetnikov z območja Goriške regije, 74,5 % vseh, 

ugotovilo 26.276 tisoč evrov podjetnikovega dohodka. V primerjavi z letom 2008 

se je podjetnikov dohodek zmanjšal za 22,4 % in je njegov delež v vseh prihodkih 

podjetnikov znašal 8,9 %. Na ravni republike se je podjetnikov dohodek zmanjšal za 

19,1 %, njegov delež v vseh prihodkih majhnih podjetnikov pa znašal 7,4 %. 

 

Negativni poslovni izid je negativna razlika med celotnimi prihodki in odhodki. V letu 

2009 je negativni poslovni izid v znesku 7.296 tisoč evrov ugotovilo 1.311 

majhnih podjetnikov, kar je 24,8 % vseh majhnih podjetnikov v Goriški regiji. V 

primerjavi z letom 2008 je bil negativni poslovni izid večji za 111,4 %. Njegov delež v 

                                                           
8      Dodana vrednost je pozitivna razlika med čistimi prihodki od prodaje, povečanimi za razliko zalog proizvodov 

in nedokončane proizvodnje, za usredstvene lastne proizvode in druge poslovne prihodke, zmanjšanimi za 
stroške blaga, materiala in storite in druge poslovne odhodke. 

9 Neto dodana vrednost je dodana vrednost, zmanjšana za izgubo na substanci. 
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vseh prihodkih podjetnikov je znašal 2,5 % in je večji od deleža, ki ga je v prihodkih 

zavzemal negativni poslovni izid podjetnikov na ravni republike (1,9%). 

 

38 majhnih podjetnikov Goriške regije, 0,7 % vseh, v letu 2009 ni ugotovilo niti 

podjetnikovega dohodka niti negativnega poslovnega izida, kar pomeni, da so 

poslovali s pozitivno ničlo. 

 

Kot celota so majhni podjetniki v letu 2009 poslovali slabše kot leto poprej. Ugotovili 

so 18.980 tisoč evrov neto podjetnikovega dohodka10, kar je za 37,6 % manj 

kakor v letu 2008. Delež neto podjetnikovega dohodka regije, ki je še v letu 2008 

pomenil 7,6 % ugotovljenega neto podjetnikovega dohodka v republiki, se je ob 

slabših rezultatih poslovanja v letu 2009 zmanjšal na 6,9 %.   

 

2. REZULTATI POSLOVANJA PODJETNIKOV PO ŠTEVILU ZAPOSLENIH, PO 

DEJAVNOSTIH IN PO OBČINAH  

 

Razvrstitev podjetnikov na majhne in mikro, upoštevaje velikostna merila ZGD-1 

kaže, da v Goriški regiji poslujejo skoraj izključno mikro podjetniki, saj mednje sodi 

kar 99,9 % vseh podjetnikov v regiji. V letu 2009 so mikro podjetniki z 97,4 % vseh 

zaposlenih ustvarili 97,0 % čistih prihodkov od prodaje in imeli 96,5 % vseh sredstev 

podjetnikov. 

 

Podjetnike, poimenovane s skupnim terminom majhni podjetniki, smo razvrstili po 

skupinah glede na število zaposlenih, njihovi pomembnejši podatki so razvidni iz 

naslednje preglednice: 

 

POMEMBNEJŠI 
PODATKI

SKUPINE*
  število

delež
 v %   število

delež
 v %

znesek v
tisoč EUR

delež
 v %

znesek v
tisoč EUR

delež
 v %

SKUPAJ 5.279 100,0 3.022 100,0 289.162 100,0 253.448 100,0

- od 0 do 1 zaposleni 4.670 88,4 558 18,4 138.208 47,8 126.595 49,9

- od 2 do 9 zaposlenih 568 10,8 1.818 60,2 121.907 42,2 100.110 39,5

- od 10 do 49 zaposlenih 41 0,8 646 21,4 29.047 10,0 26.743 10,6

* Število zaposlenih, ki ga podjetniki izkazujejo na 2 decimalni mesti, je v tej tabeli zaokroženo na celo število.

PODJETNIKI ZAPOSLENI
 ČISTI PRIHODKI OD 

PRODAJE

VREDNOST 
SREDSTEV NA DAN 

31.12.2009

 

                                                           
10 Neto podjetnikov dohodek je podjetnikov dohodek zmanjšan za negativni poslovni izid. 
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Večina podjetnikov, kar 4.670 ali 88,4 % vseh, je sodila v prvo skupino, ki je v letu 

2009 ustvarila 47,8 % vseh čistih prihodkov od prodaje in imela ob koncu leta 49,9 % 

vseh sredstev podjetnikov. Ob tem, da podjetniki kot lastniki in nosilci dejavnosti niso 

vključeni v število zaposlenih, je zgovoren podatek, da kar 3.930 oziroma 74,4 % 

vseh podjetnikov regije ni zaposlovalo nobenega delavca in so lastniki kot nosilci 

dejavnosti z 32,3 % vseh sredstev podjetnikov ustvarili 30,2 % čistih prihodkov od 

prodaje. 

 

Po številu zaposlenih je največja skupina podjetnikov, ki so zaposlovali od 2 do 9 

delavcev. 568 podjetnikov, ki so zaposlovali 60,2 % vseh delavcev, je v letu 2009 

ustvarilo 42,2 % vseh čistih prihodkov od prodaje in imelo 39,5 % vseh sredstev 

podjetnikov. 

 

41 podjetnikov Goriške regije, ki je v letu 2009 zaposlovalo 10 ali več delavcev, je 

ustvarilo 10,0 % čistih prihodkov od prodaje in imelo ob koncu leta 10,6 % vseh 

sredstev podjetnikov.   

 

Iz razvrstitve podjetnikov po dejavnostih je razvidno, da so bila v letu 2009 po 

številu podjetnikov, številu zaposlenih, prihodkih in sredstvih najpomembnejša tri 

področja: področje predelovalnih dejavnosti, gradbeništva ter področje trgovine, 

vzdrževanja in popravila motornih vozil. 

 

Najpomembnejše področje po številu podjetnikov in številu zaposlenih je bilo tudi v 

letu 2009 področje gradbeništva. 1.138 majhnih podjetnikov s področja gradbeništva 

je s 25,4 % vseh delavcev ustvarilo 17,4 % vseh prihodkov. Sledilo je področje 

predelovalnih dejavnosti, kjer je 814 majhnih podjetnikov zaposlovalo 21,4 % vseh 

delavcev, ki so ustvarili 20,1 % vseh prihodkov regije in imeli ob koncu leta 26,1 % 

vseh sredstev. Pomembno je področje trgovine, vzdrževanja in popravila motornih 

vozil, kjer je 724 majhnih podjetnikov zaposlovalo 14,5 % vseh delavcev, ustvarilo 

19,6 % vseh prihodkov in ob koncu leta 2009 izkazalo 14,7 % vseh sredstev majhnih 

podjetnikov. Po številu podjetnikov izstopa tudi področje strokovnih, znanstvenih in 

tehničnih dejavnosti, ki zajema 714 majhnih podjetnikov z zgolj 3,2 % delavcev in 

ustvarjenim 6,1 % deležem prihodkov regije. 
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Pomembnejši podatki majhnih podjetnikov so po posameznih področjih dejavnosti 

zbrani v Prilogi 5 A in v naslednjem grafičnem prikazu: 

 

0,0
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d
e
le
ži
 v
 %

Gradbeništvo Predelovalne
dejavnosti
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vzdrževanje in 
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motornih vozil
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skladiščenje

Strokovne,
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tehnične
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Število podjetnikov Število zaposlenih Prihodki skupaj Neto podjetnikov dohodek

 

Tako neto dodana vrednost kot neto podjetnikov dohodek sta bila ugotovljena v vseh 

področjih dejavnosti. K rezultatom poslovanja, merjenim zgolj z neto podjetnikovim 

dohodkom, so največ prispevali podjetniki iz področja strokovnih, znanstvenih in 

tehničnih dejavnosti, z najvišjim, 20,3 % deležem neto podjetnikovega dohodka. 

Odločilen je bil tudi v letu 2009 vpliv podjetnikov s področja gradbeništva, ki so 

ustvarili 18,4 % neto podjetnikovega dohodka. Sledijo jim podjetniki s področja 

trgovine, vzdrževanja in popravila motornih vozil s 16,3 % deležem, podjetniki s 

področja predelovalnih dejavnost s 14,3 % deležem ter podjetniki s področja prometa 

in skladiščenja z 8,6 % deležem neto podjetnikovega dohodka.  

 

Vsa pomembnejša področja dejavnosti izkazujejo v primerjavi z letom 2008 

slabše rezultate poslovanja. Neto podjetnikov dohodek se je pri majhnih podjetnikih 

s področja predelovalnih dejavnosti zmanjšal za 58,9 %, pri podjetnikih s področja 

gradbeništva za 47,1 %, pri podjetnikih s področja prometa in skladiščenja za 42,4 % 

pri podjetnikih s področja trgovine, vzdrževanja in popravila motornih vozil za 27,3 %, 

ter najmanj, za 12,4 %, pri majhnih podjetnikih s področja strokovnih, znanstvenih in 

tehničnih dejavnosti. 
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Neto podjetnikov dohodek je v letu 2009 uspelo povečati nekaterim za regijo manj 

pomembnim področjem. Majhni podjetniki s področja oskrbe z električno energijo so 

ustvarili za 11,6 % večjo vrednost neto podjetnikovega dohodka, podjetniki s 

področja izobraževanja za 8,4 % in podjetniki s področja zdravstva in socialnega 

varstva za 229,6 % večjo vrednost neto podjetnikovega dohodka. 

 

Podrobnejši pregled rezultatov poslovanja majhnih podjetnikov po področjih 

dejavnosti je razviden iz preglednic v Prilogah 3 A in 4 A. 

 

Razvrstitev podjetnikov po občinah kaže, da po kriterijih velikosti izstopa občina 

Nova Gorica, katere rezultati poslovanja so se v letu 2009 relativno poslabšali. 

Relativno slabše rezultate poslovanja so v letu 2009 izkazali tudi majhni podjetniki v 

občini Tolmin. V manjši meri so se rezultati poslovanja poslabšali v občini Ajdovščina, 

ki zaseda drugo mesto v regiji in v občini Idrija, ki se uvršča na četrto mesto v regiji.  

 

V letu 2009 je v občini Nova Gorica poslovalo 1.577 podjetnikov, ki so z 31,7 % 

vseh zaposlenih ustvarili 26,9 % prihodkov in imeli 24,9 % vseh sredstev. Občina 

Ajdovščina je imela 15,1 % vseh podjetnikov, ki so zaposlovali 13,9 % delavcev in z 

16,1 % sredstev ustvarili 15,4 % vseh prihodkov. V občini Tolmin je bilo 10,4 % 

majhnih podjetnikov, ki so zaposlovali 12,1 % vseh delavcev in dosegli 12,2 % vseh 

prihodkov. Sledijo jim majhni podjetniki v občini Idrija, ki so zaposlovali 9,3 % vseh 

delavcev in dosegli 7,5 % vseh prihodkov regije. 

 
Neto podjetnikov dohodek je bil ugotovljen v vseh občinah v regiji. Velik del, 

28,3 % neto podjetnikovega dohodka, so ustvarili podjetniki, ki so v letu 2009 

poslovali v občini Nova Gorica. Na drugo mesto se s 16,1 % deležem uvrščajo 

podjetniki občine Ajdovščina, sledijo jim podjetniki občine Tolmin z 10,0 % deležem in 

podjetniki občine Idrija z 9,0 % deležem neto podjetnikovega dohodka. Med večjimi 

občinami so velik upad neto podjetnikovega dohodka v primerjavi s predhodnim 

letom beležili majhni podjetniki v občini Nova Gorica in Tolmin, katerih neto 

podjetnikov dohodek se je znižal za skoraj polovico, za tretjino nižji je bil podjetnikov 

dohodek v občini Ajdovščina in za četrtino nižji v občini Idrija. 
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Upad neto podjetnikovega dohodka beležijo v primerjavi z letom 2008 tudi podjetniki 

v manjših občinah regije, med katerimi velja omeniti občino Šempeter-Vrtojba s 7,1 % 

deležem in občino Vipava s 6,4 % deležem neto podjetnikovega dohodka.  

 

Pomembnejši podatki o poslovanju podjetnikov v letu 2009 po občinah so razvidni iz  

Prilog 3 B in 4 B v nadaljevanju informacije in iz naslednjega grafičnega prikaza: 
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IV. SREDSTVA IN OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV 

 

1.      SREDSTVA IN OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV 

 

Knjigovodska vrednost sredstev oziroma obveznosti do virov sredstev je pri 

majhnih podjetnikih na dan 31.12.2009 znašala 253.448 tisoč evrov, 3,7 % več 

kakor na dan 31.12.2008. Premoženje majhnih podjetnikov se je glede na 1,8 %11 

rast cen življenjskih potrebščin realno povečalo za 1,9 %. 

 
Obseg in struktura posameznih vrst sredstev in obveznosti do virov sredstev majhnih 

podjetnikov so razvidni iz preglednice in grafičnih prikazov v nadaljevanju:  

 

Indeks

31.12.09 31.12.08 31.12.08=100 31.12.09 31.12.08

I. SREDSTVA 253.448 244.485 103,7 100,0 100,0

A. Dolgoročna sredstva 140.667 138.607 101,5 55,5 56,7
1. Neopredmetena sredstva in dolgoročne 

aktivne časovne razmejitve 1.989 1.424 139,7 0,8 0,6

2. Opredmetena osnovna sredstva 133.517 131.949 101,2 52,7 54,0
3. Naložbene nepremičnine 3.915 4.125 94,9 1,5 1,7
4. Dolgoročne finančne naložbe 926 783 118,3 0,4 0,3
5. Dolgoročne poslovne terjatve 320 326 98,2 0,1 0,1

B. Kratkoročna sredstva 96.960 93.014 104,2 38,2 38,0
1. Sredstva (skupine za odtujitev) za 

prodajo
332 330 100,6 0,1 0,1

2. Zaloge 17.485 17.388 100,6 6,9 7,1
3. Kratkoročne finančne naložbe 1.705 1.359 125,5 0,7 0,6
4. Kratkoročne poslovne terjatve 61.441 58.191 105,6 24,2 23,8
5. Denarna sredstva 15.997 15.746 101,6 6,3 6,4

C.
1.904 1.654 115,1 0,8 0,7

Č. Terjatve do podjetnika 13.917 11.210 124,2 5,5 4,6

II. OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV 253.448 244.485 103,7 100,0 100,0
A. Podjetnikov kapital 128.116 125.880 101,8 50,5 51,5

B. Rezervacije in dolgoročne pasivne časovne razmejitve1.991 1.686 118,1 0,8 0,7
1. Rezervacije 784 650 120,6 0,3 0,3
2. Dolgoročne pasivne časovne 

razmejitve
1.207 1.036 116,5 0,5 0,4

C. Dolgoročne obveznosti 44.994 44.521 101,1 17,8 18,2
1. Dolgoročne finančne obveznosti 38.717 37.569 103,1 15,3 15,4
2. Dolgoročne poslovne obveznosti 6.277 6.952 90,3 2,5 2,8

Č. Kratkoročne obveznosti 77.611 71.968 107,8 30,6 29,4
1. Obveznosti, vključene v skupine za 

odtujitev
2 115 1,9 0,0 0,0

2. Kratkoročne finančne obveznosti 17.563 14.925 117,7 6,9 6,1
3. Kratkoročne poslovne obveznosti 60.046 56.928 105,5 23,7 23,3

D.
736 430 171,1 0,3 0,2

SREDSTVA IN OBVEZNOSTI 
DO VIROV SREDSTEV

Znesek v tisoč EUR Delež v %

Kratkoročne aktivne časovne 
razmejitve

Kratkoročne pasivne časovne 
razmejitve  

                                                           
11    Podatek o rasti cen življenjskih potrebščin se nanaša na povečanje teh cen v decembru 2008 v 

primerjavi z decembrom 2007.  
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SREDSTVA NA DAN 31.12.2009

Dolgoročna sredstva 
55,5%

Kratkoročna sredstva
38,2%

Kratkoročne aktivne 
časovne razmejitve

0,8%

Terjatve do 
podjetnika

5,5%

 

 

OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV NA DAN 31.12.2009

Podjetnikov kapital
50,5%

Rezervacije in 
dolgoročne pasivne 
časovne razmejitve

0,8%

Dolgoročne 
obveznosti
17,8%

Kratkoročne 
obveznosti
30,6%

Kratkoročne pasivne 
časovne razmejitve

0,3%

 

 

 



Informacija o poslovanju samostojnih podjetnikov posameznikov v Goriški regiji v letu 2009        

 

Stran 20 

Med sredstvi, ki so jih majhni podjetniki Goriške regije izkazali na dan 31.12.2009, je 

bilo 55,5 % dolgoročnih sredstev, 38,2 % kratkoročnih sredstev, 5,5 % terjatev 

do podjetnika in 0,8 % kratkoročnih aktivnih časovnih razmejitev. 

 

Dolgoročna sredstva so na dan 31.12.2009 znašala 140.667 tisoč evrov, 1,5 % 

več kakor na dan 31.12.2008. Pretežni del dolgoročnih sredstev so majhni podjetniki 

izkazali v opredmetenih osnovnih sredstvih, to je sredstvih v lasti ali finančnem 

najemu podjetnika. Vrednost teh sredstev kot najpomembnejše skupine dolgoročnih 

sredstev je znašala 133.517 tisoč evrov, 1,2 % več kakor na dan 31.12.2008. Njihov 

delež v strukturi vseh sredstev se je zmanjšal od 54,0 % na 52,7 %. 

 

Kratkoročna sredstva so na dan 31.12.2009 znašala 96.960 tisoč evrov, 4,2 % več 

kakor na dan 31.12.2008. Med kratkoročnimi sredstvi so majhni podjetniki na dan 

31.12.2009 izkazali 61.441 tisoč evrov kratkoročnih poslovnih terjatev, 5,6 % več 

kakor na dan 31.12.2008. V strukturi vseh sredstev so pomenile 24,2 %, leto prej 

23,8 %.  

 

Med pomembnejše skupine kratkoročnih sredstev sodijo tudi zaloge in denarna 

sredstva majhnih podjetnikov. Delež prvih v vseh sredstvih je bil 6,9 %, delež drugih 

pa 6,3 %. V primerjavi s stanjem konec leta 2008 se je vrednost zalog povečala za 

0,6 % in vrednost denarnih sredstev za 1,6 %. 

 

Terjatve do podjetnika so podjetnikov negativni kapital. Izkažejo se v primeru, če 

podjetnikovi dolgovi presegajo celoto njegovih v poslovanje vključenih stvari, pravic in 

denarja, kar pomeni, da upniki financirajo podjetnikovo gospodinjstvo. Ob koncu leta 

2009 je terjatve do podjetnika ugotovilo 1.144 ali 21,7 % vseh majhnih podjetnikov, 

285 podjetnikov več kakor na dan 31.12.2008. Skupna vrednost terjatev je znašala 

13.917 tisoč evrov, 24,2 % več kakor na dan 31.12.2008. 

 

Med obveznostmi do virov sredstev je bilo 50,5 % podjetnikovega kapitala, 

17,8% dolgoročnih obveznosti, 30,6 % kratkoročnih obveznosti in 1,1 % rezervacij 

in pasivnih časovnih razmejitev. 
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Podjetnikov kapital kot najkvalitetnejši vir financiranja sredstev majhnih podjetnikov 

je na dan 31.12.2009 znašal 128.116 tisoč evrov, 1,8 % več kakor konec leta 2008. 

Njegovo povečanje je manjše od povečanja vseh obveznosti do virov sredstev (za 

1,9 odstotne točke) in se je njegov delež v strukturi vseh virov zmanjšal od 51,5 % na 

50,5 %. Na dan 31.12.2009 je podjetnikov kapital izkazalo 3.985 ali 75,5 % vseh 

majhnih podjetnikov Goriške regije.  

 

Med pomembnejšimi skupinami virov financiranja izkazujejo najvišjo rast, 7,8 %, 

kratkoročne obveznosti, ki so ob koncu leta 2009 znašale 77.611 tisoč evrov. 

Njihov delež v virih sredstev se je povečal od 29,4 % na 30,6 %. Med kratkoročnimi 

obveznostmi je bilo 77,4 % kratkoročnih poslovnih obveznosti in 22,6 % kratkoročnih 

finančnih obveznosti. Prve so se povečale za 5,5 % in druge za 17,7 %. 

 

Delež dolgoročnih obveznosti se je od 18,2 % zmanjšal na 17,8 %. Ob koncu leta 

2009 so dolgoročne obveznosti podjetnikov znašale 44.994 tisoč evrov, 1,1 % več 

kakor ob koncu leta 2008. Med dolgoročnimi obveznostmi je bilo 86,1 % dolgoročnih 

finančnih obveznosti in 13,9 % dolgoročnih poslovnih obveznosti. Prve so se 

povečale za 3,1 %, druge pa zmanjšale za 9,7 %. 

 
 

2.  STRUKTURA FINANCIRANJA 

 

Pokritost dolgoročnih sredstev s kapitalom se skorajda ni spremenila, saj so 

majhni podjetniki na dan 31.12.2009 s kapitalom pokrili 91,1 % dolgoročnih sredstev, 

na dan 31.12.2008 pa 90,8 %. Na ravni republike so podjetniki s kapitalom kot 

najkvalitetnejšim virom financiranja ob koncu leta 2009 pokrivali 90,7 % dolgoročnih 

sredstev. Tudi dolgoročna sredstva, vključno z zalogami, so bila v obeh letih v celoti 

financirana z dolgoročnimi viri sredstev. Kazalnik dolgoročne pokritosti 

dolgoročnih sredstev in zalog je pri majhnih podjetnikih Goriške regije ob koncu 

leta 2009 znašal 1,11, konec leta 2008 pa 1,10. Na ravni republike je ta kazalnik v 

letu 2009 znašal 1,09. 

 

 

 



Informacija o poslovanju samostojnih podjetnikov posameznikov v Goriški regiji v letu 2009        

 

Stran 22 

V. PRILOGE 

 

Priloga 1: Pomembnejše postavke poslovnega izida majhnih podjetnikov v letih od 

2005 do 2009 

Priloga 2: Pomembnejši kazalniki poslovanja majhnih podjetnikov v letih od 2005 

do 2009 

Priloga 3 A: Podrobnejši podatki o dodani vrednosti, izgubi na substanci in neto 

dodani vrednosti po področjih dejavnosti v letu 2009 

Priloga 3 B: Podrobnejši podatki o dodani vrednosti, izgubi na substanci in neto 

dodani vrednosti po občinah v letu 2009 

Priloga 4 A: Podrobnejši podatki o podjetnikovem dohodku, negativnem poslovnem 

izidu in neto podjetnikovem dohodku po področjih dejavnosti v letu 2009 

Priloga 4 B: Podrobnejši podatki o podjetnikovem dohodku, negativnem poslovnem 

izidu in neto podjetnikovem dohodku po občinah v letu 2009 

Priloga 5 A: Razvrstitev majhnih podjetnikov po področjih dejavnosti v letu 2009 

Priloga 5 B: Razvrstitev majhnih podjetnikov po občinah v letu 2009 
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Priloga 1: Pomembnejše postavke poslovnega izida majhnih podjetnikov v letih od 2005 do 2009 

 

2005 2006 2007 2008 2009 2005 2006 2007 2008 2009

Prihodki 270.693 305.687 337.901 347.488 294.099 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Odhodki 243.965 274.302 300.584 314.170 275.119 90,1 89,7 89,0 90,4 93,6

Dodana vrednost 81.736 90.317 104.806 107.682 87.063 30,2 29,5 31,0 31,0 29,6

Izguba na substanci 613 639 619 835 1.715 0,2 0,2 0,2 0,2 0,6

Neto dodana vrednost 81.123 89.678 104.187 106.847 85.348 30,0 29,3 30,8 30,7 29,0

Podjetnikov dohodek 29.365 33.660 39.741 37.164 26.276 10,8 11,0 11,8 10,7 8,9

Negativni poslovni izid 2.646 2.275 2.423 3.846 7.296 1,0 0,7 0,7 1,1 2,5

Neto podjetnikov dohodek/
neto negativni poslovni izid

26.720 31.836 37.318 33.318 18.980 9,9 10,3 11,0 9,6 6,4

Število majhnih podjetnikov, 
ki so predložili letno poročilo

4.888 4.953 5.044 5.185 5.279  -  -  -  -  -

Delež v prihodkih
v %POSTAVKE POSLOVNEGA 

IZIDA

Znesek
v tisoč EUR

 

 

Opomba: 
Podatki v preglednici so iz letnih poročil na poenotenih obrazcih, ki so jih majhni podjetniki predložili za posamezna leta. To pomeni, da se lahko podatki za leto 2008 razlikujejo od podatkov, ki so jih 
v poenotene obrazce za leto 2009 podjetniki vpisali v stolpec za prejšnje leto, ker je število majhnih podjetnikov, ki so predložili letna poročila po posameznih letih, različno. Podatki za leta od 2005 
do 2006 so bili predloženi v tolarjih. Podatki za leto 2005 so preračunani po povprečnem tečaju Banke Slovenije (1 EUR = 239,6371 SIT), za leto 2006 pa po centralnem paritetnem tečaju (1 EUR = 
239,64 SIT). 
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Priloga 2: Pomembnejši kazalniki poslovanja majhnih podjetnikov v letih od 2005 do 2009 

 

 KAZALNIKI Leto 2005 Leto 2006 Leto 2007 Leto 2008 Leto 2009

1. Delež dolgoročnih sredstev v sredstvih, v % 59,7 58,6 55,8 56,4 55,5

2. Razmerje med kratkoročnimi poslovnimi terjatvami ter 
    kratkoročnimi finančnimi in poslovnimi obveznostmi

0,852 0,866 0,842 0,815 0,792

3. Celotna gospodarnost 1,11 1,11 1,12 1,11 1,07

4. Čista donosnost sredstev 0,131 0,142 0,155 0,133 0,076

5. Prihodki na zaposlenega, v EUR 88.254 106.381 108.526 104.445 97.320

6. Neto dodana vrednost na zaposlenega, v EUR 26.448 31.210 33.462 32.115 28.242

7. Neto podjetnikov dohodek na zaposlenega, v EUR 8.713 10.922 11.986 10.014 6.280
 

 

Opomba: 
Kazalniki v preglednici so izračunani na podlagi podatkov iz letnih poročil na poenotenih obrazcih, ki so jih majhni podjetniki predložili za posamezna leta. To pomeni, da se lahko podatki za leto 
2008 razlikujejo od podatkov, ki so jih v poenotene obrazce za leto 2009 majhni podjetniki vpisali v stolpec za prejšnje leto, ker je število majhnih podjetnikov, ki so predložili letna poročila po 
posameznih letih različno.  
Kazalniki produktivnosti za leta od 2005 do 2006 so bili  izračunani v tolarjih. Ti kazalniki so za leto 2005 preračunani po povprečnem tečaju Banke Slovenije (1 EUR = 239,6371 SIT), za leto 2006 
pa po centralnem paritetnem tečaju (1 EUR = 239,64 SIT). 
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Priloga 3 A: Podrobnejši podatki o dodani vrednosti, izgubi na substanci in neto dodani vrednosti majhnih podjetnikov  

                     po področjih dejavnosti v letu 2009     

število
podjetnikov

znesek
v tisoč EUR

delež
v %

indeks
2009
2008

število
podjetnikov

znesek
v tisoč EUR

delež
v %

indeks
2009
2008

leto 2009
v tisoč EUR

leto 2008
v tisoč EUR

indeks
2009
2008

SKUPAJ 4.413 87.063 100,0 88,0 826 1.715 100,0 228,0 85.348 98.212 86,9

A Kmetijstvo, lov, gozdarstvo, ribištvo 56 1.081 1,2 102,5 11 22 1,3 * 1.059 1.052 100,7

B Rudarstvo 3 732 0,8 82,2 0 0 0,0 * 732 890 82,2

C Predelovalne dejavnosti 703 18.842 21,6 79,2 105 194 11,3 299,3 18.648 23.721 78,6

D Oskrba z električno energijo, plinom in paro 48 832 1,0 106,6 6 26 1,5 472,7 806 776 104,0

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

3 100 0,1 73,5 1 0 0,0 * 99 135 73,3

F Gradbeništvo 976 16.210 18,6 85,3 156 262 15,3 222,5 15.948 18.894 84,4

G
Trgovina; vzdrževanje in  popravila 
motornih vozil

564 12.694 14,6 91,7 151 329 19,2 268,6 12.365 13.717 90,1

H Promet in skladiščenje 365 12.861 14,8 87,6 41 143 8,4 267,7 12.718 14.628 86,9

I Gostinstvo 288 8.927 10,3 97,0 35 104 6,0 128,2 8.823 9.118 96,8

J Informacijske in komunikacijske dejavnosti 110 585 0,7 90,0 34 96 5,6 214,9 490 606 80,8

K Finančne in zavarovalniške dejavnosti 50 432 0,5 90,3 14 36 2,1 325,2 396 469 84,5

L Poslovanje z nepremičninami 34 695 0,8 59,7 8 26 1,5 * 669 1.161 57,6

M
Strokovne, znanstvene in tehnične 
dejavnosti

593 6.709 7,7 99,3 116 181 10,6 264,4 6.528 6.687 97,6

N Druge raznovrstne poslovne dejavnosti 132 1.956 2,2 88,3 34 67 3,9 136,5 1.889 2.166 87,2

P Izobraževanje 45 391 0,4 116,8 21 24 1,4 134,5 367 317 115,8

Q Zdravstvo in socialno varstvo 33 160 0,2 221,3 13 25 1,4 130,3 135 53 253,9

R
Kulturne, razvedrilne in rekreacijske 
dejavnosti

71 416 0,5 80,6 24 48 2,8 314,2 368 500 73,6

S Druge dejavnosti 339 3.440 4,0 101,2 56 132 7,7 175,5 3.308 3.322 99,5

PODROČJA DEJAVNOSTI

DODANA VREDNOST IZGUBA NA SUBSTANCI NETO DODANA VREDNOST

 

* indeks ni primerljiv 
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Priloga 3 B: Podrobnejši podatki o dodani vrednosti, izgubi na substanci in neto dodani vrednosti majhnih 

                     podjetnikov po občinah v letu 2009 

število
podjetnikov

znesek
v tisoč EUR

delež
v %

indeks
2009
2008

število
podjetnikov

znesek
v tisoč EUR

delež
v %

indeks
2009
2008

leto 2009
v tisoč EUR

leto 2008
v tisoč EUR

indeks
2009
2008

SKUPAJ 4.413 87.063 100,0 88,0 826 1.715 100,0 228,0 85.348 98.212 86,9

Ajdovščina 677 12.945 14,8 88,1 114 182 10,6 234,7 12.764 14.620 87,3

Bovec 126 3.146 3,6 80,3 23 62 3,6 283,8 3.084 3.894 79,2

Brda 154 2.951 3,4 101,9 31 115 6,7 397,2 2.836 2.867 98,9

Cerkno 170 2.950 3,4 83,4 35 69 4,0 258,3 2.881 3.509 82,1

Idrija 412 6.772 7,8 89,1 75 147 8,6 115,9 6.625 7.475 88,6

Kanal ob Soči 149 2.018 2,3 102,5 28 61 3,6 * 1.957 1.957 100,0

Kobarid 122 3.551 4,1 88,3 30 55 3,2 286,6 3.496 4.000 87,4

Miren - Kostanjevica 196 3.369 3,9 87,5 31 95 5,5 299,7 3.274 3.817 85,8

Nova Gorica 1.310 24.517 28,2 87,1 252 524 30,5 282,6 23.993 27.974 85,8

Tolmin 459 10.987 12,6 83,2 86 177 10,3 161,0 10.809 13.100 82,5

Vipava 192 5.291 6,1 91,8 26 49 2,9 210,1 5.242 5.739 91,3

Šempeter - Vrtojba 286 5.264 6,0 94,3 59 114 6,7 192,4 5.150 5.525 93,2

Renče - Vogrsko 160 3.302 3,8 87,7 36 65 3,8 220,1 3.237 3.735 86,7

OBČINE

DODANA VREDNOST IZGUBA NA SUBSTANCI NETO DODANA VREDNOST

 
* indeks ni primerljiv 



Informacija o poslovanju samostojnih podjetnikov posameznikov v Goriški regiji v letu 2009               

 

Stran 27 

Priloga 4 A: Podrobnejši podatki o podjetnikovem dohodku, negativnem poslovnem izidu in neto podjetnikovem  

                     dohodku po področjih dejavnosti v letu 2009 

SKUPAJ 3.930 26.276 100,0 77,6 1.311 7.296 100,0 211,4 18.980 30.404 62,4

A Kmetijstvo, lov, gozdarstvo, ribištvo 40 241 0,9 102,9 27 151 2,1 153,8 90 136 66,1

B Rudarstvo 2 66 0,3 32,0 1 5 0,1 * 62 193 32,0

C Predelovalne dejavnosti 594 4.135 15,7 57,2 215 1.415 19,4 228,4 2.719 6.611 41,1

D
Oskrba z električno energijo, plinom in 
paro

39 424 1,6 109,1 15 37 0,5 88,5 387 347 111,6

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

2 20 0,1 29,8 2 1 0,0 * 19 58 32,3

F Gradbeništvo 886 5.154 19,6 72,7 246 1.658 22,7 352,9 3.496 6.615 52,9

G
Trgovina; vzdrževanje in  popravila 
motornih vozil

528 3.965 15,1 85,7 188 869 11,9 236,4 3.096 4.259 72,7

H Promet in skladiščenje 291 2.801 10,7 78,1 115 1.175 16,1 154,0 1.626 2.822 57,6

I Gostinstvo 219 1.713 6,5 81,4 104 777 10,7 161,7 936 1.623 57,6

J
Informacijske in komunikacijske 
dejavnosti

109 461 1,8 94,5 36 68 0,9 222,0 392 457 85,9

K Finančne in zavarovalniške dejavnosti 49 187 0,7 86,4 15 37 0,5 391,0 150 207 72,5

L Poslovanje z nepremičninami 29 309 1,2 73,6 13 54 0,7 168,5 255 387 65,7

M
Strokovne, znanstvene in tehnične 
dejavnosti

583 4.163 15,8 91,9 126 312 4,3 239,1 3.851 4.398 87,6

N Druge raznovrstne poslovne dejavnosti 121 735 2,8 86,6 45 257 3,5 278,9 479 757 63,2

P Izobraževanje 38 125 0,5 108,6 27 28 0,4 109,3 97 89 108,4

Q Zdravstvo in socialno varstvo 32 140 0,5 231,5 14 21 0,3 86,1 119 36 329,6

R
Kulturne, razvedrilne in rekreacijske 
dejavnosti

68 293 1,1 84,6 27 73 1,0 229,3 220 315 69,9

S Druge dejavnosti 300 1.344 5,1 103,1 95 358 4,9 170,3 986 1.093 90,2

delež v 
%

znesek
v tisoč EUR

leto 2008             
v tisoč EUR

indeks 
2009 
2008

NEGATIVNI POSLOVNI IZID
NETO PODJETNIKOV DOHODEK/NETO 

NEGATIVNI POSLOVNI IZID

indeks 
2009 
2008

leto 2009             
v tisoč EUR

število 
podjetnikov

PODROČJA DEJAVNOSTI

PODJETNIKOV DOHODEK

indeks 
2009 
2008

število 
podjetnikov

znesek
v tisoč EUR

delež v 
%

 

* indeks ni primerljiv 
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Priloga 4 B: Podrobnejši podatki o podjetnikovem dohodku, negativnem poslovnem izidu in neto podjetnikovem  

                     dohodku po občinah v letu 2009 

število
podjetnikov

znesek 
v tisoč EUR

delež
v %

indeks
2009
2008

število
podjetnikov

znesek
v mio
SIT

delež
v %

indeks
2009
2008

leto 2009 
v tisoč EUR

leto 2008
v tisoč EUR

indeks
2009
2008

SKUPAJ 3.930 26.276 100,0 77,6 1.311 7.296 100,0 211,4 18.980 30.404 62,4

Ajdovščina 607 3.987 15,2 79,3 185 941 12,9 201,8 3.046 4.562 66,7

Bovec 111 656 2,5 72,6 38 207 2,8 217,9 449 808 55,6

Brda 138 1.047 4,0 91,5 47 262 3,6 235,5 785 1.033 76,0

Cerkno 153 843 3,2 65,4 52 256 3,5 230,4 587 1.176 49,9

Idrija 359 2.437 9,3 89,2 129 737 10,1 154,9 1.700 2.257 75,3

Kanal ob Soči 141 775 2,9 95,6 36 146 2,0 291,3 629 760 82,8

Kobarid 98 752 2,9 72,3 54 308 4,2 157,1 444 844 52,6

Miren - Kostanjevica 171 1.114 4,2 79,9 54 403 5,5 * 711 1.329 53,5

Nova Gorica 1.178 7.644 29,1 76,1 385 2.279 31,3 260,1 5.365 9.175 58,5

Tolmin 391 2.745 10,4 63,0 154 855 11,7 143,1 1.890 3.763 50,2

Vipava 176 1.498 5,7 89,9 42 279 3,9 182,3 1.219 1.513 80,6

Šempeter - Vrtojba 261 1.838 7,0 90,4 83 483 6,6 222,6 1.355 1.815 74,6

Renče - Vogrsko 146 940 3,6 66,9 52 140 1,9 375,4 800 1.369 58,4

OBČINE

PODJETNIKOV DOHODEK NEGATIVNI POSLOVNI IZID
NETO PODJETNIKOV DOHODEK/
NETO NEGATIVNI POSLOVNI IZID

 
* indeks ni primerljiv 



Informacija o poslovanju samostojnih podjetnikov posameznikov v Goriški regiji v letu 2009               

 

Stran 29 

Priloga 5 A: Razvrstitev majhnih podjetnikov po področjih dejavnosti v letu 2009 

TEMELJNI PODATKI

PODROČJA DEJAVNOSTI
  število

 delež 
v %

 število
 delež 
v %

znesek v
tisoč EUR

 delež 
v %

znesek v
tisoč EUR

 delež 
v %

znesek v
tisoč EUR

 delež 
v %

znesek v
tisoč EUR

 delež 
v %

SKUPAJ 5.279 100,0 3.021 100,0 294.099 100,0 289.162 100,0 275.119 100,0 253.448 100,0

A Kmetijstvo, lov, gozdarstvo, ribištvo 67 1,3 35 1,2 3.243 1,1 3.172 1,1 3.153 1,1 3.834 1,5

B Rudarstvo 3 0,1 16 0,5 1.968 0,7 1.901 0,7 1.907 0,7 2.267 0,9

C Predelovalne dejavnosti 814 15,4 648 21,5 59.229 20,1 57.890 20,0 56.510 20,5 66.250 26,1

D
Oskrba z električno energijo, plinom 
in paro

54 1,0 2 0,1 1.841 0,6 1.756 0,6 1.454 0,5 4.394 1,7

E
Oskrba z vodo; ravnanje z odplak.in 
odpadki; saniranje okolja

4 0,1 2 0,1 425 0,1 421 0,1 407 0,2 539 0,2

F Gradbeništvo 1.138 21,6 767 25,4 51.059 17,4 50.435 17,4 47.563 17,3 35.710 14,1

G
Trgovina; vzdrževanje in  popravila 
motornih vozil

724 13,7 438 14,5 57.638 19,6 57.239 19,8 54.543 19,8 37.253 14,7

H Promet in skladiščenje 407 7,7 336 11,1 44.913 15,3 43.723 15,1 43.287 15,7 40.415 15,9

I Gostinstvo 327 6,2 431 14,3 28.350 9,6 27.950 9,7 27.415 10,0 28.103 11,1

J
Informacijske in komunikacijske 
dejavnosti

146 2,8 5 0,2 2.320 0,8 2.161 0,8 1.927 0,7 1.391 0,6

K
Finančne in zavarovalniške 
dejavnosti

64 1,2 13 0,4 1.813 0,6 1.770 0,6 1.663 0,6 588 0,2

L Poslovanje z nepremičninami 44 0,8 5 0,2 1.313 0,4 1.281 0,4 1.058 0,4 5.285 2,1

M
Strokovne, znanstvene in tehnične 
dejavnosti

714 13,5 97 3,2 17.752 6,1 17.535 6,1 13.900 5,1 12.681 5,0

N
Druge raznovrstne poslovne 
dejavnosti

166 3,1 68 2,2 6.622 2,3 6.507 2,3 6.143 2,2 4.535 1,8

P Izobraževanje 66 1,3 14 0,5 1.080 0,4 1.046 0,4 983 0,4 752 0,3

Q Zdravstvo in socialno varstvo 47 0,9 1 0,0 684 0,2 666 0,2 565 0,2 226 0,1

R
Kulturne, razvedrilne in rekreacijske 
dejavnosti

96 1,8 7 0,2 2.129 0,7 2.074 0,7 1.909 0,7 1.380 0,6

S Druge dejavnosti 398 7,5 137 4,5 11.720 4,0 11.635 4,0 10.732 3,9 7.845 3,1

VREDNOST AKTIVE  
NA DAN 31.12.2009

PRIHODKI SKUPAJPODJETNIKI ZAPOSLENI
ČISTI PRIHODKI 
OD PRODAJE

ODHODKI SKUPAJ
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Priloga 5 B: Razvrstitev majhnih podjetnikov po občinah v letu 2009 

TEMELJNI 
PODATKI

OBČINE   število
 delež 
v %

 število
 delež 
v %

 znesek v
tisoč EUR

 delež 
v %

 znesek v
tisoč EUR

 delež 
v %

 znesek v
tisoč EUR

 delež 
v %

 znesek v
tisoč EUR

 delež 
v %

SKUPAJ 5.279 100,0 3.022 100,0 294.099 100,0 289.162 100,0 275.119 100,0 253.448 100,0

Ajdovščina 798 15,1 419 13,9 45.220 15,4 44.412 15,4 42.174 15,3 40.899 16,1

Bovec 150 2,8 111 3,7 9.496 3,2 9.257 3,2 9.047 3,3 10.101 4,0

Brda 185 3,5 93 3,1 12.308 4,2 12.070 4,2 11.523 4,2 9.293 3,7

Cerkno 205 3,9 77 2,6 9.548 3,2 9.191 3,2 8.961 3,2 9.869 3,9

Idrija 490 9,3 228 7,5 22.224 7,5 21.858 7,6 20.523 7,5 20.061 7,9

Kanal ob Soči 178 3,4 74 2,4 6.978 2,4 6.928 2,4 6.349 2,3 4.816 1,9

Kobarid 154 2,9 118 3,9 10.508 3,6 10.263 3,5 10.064 3,7 12.611 5,0

Miren - Kostanjevica 229 4,3 130 4,3 12.870 4,4 12.735 4,4 12.158 4,4 10.367 4,1

Nova Gorica 1.577 29,9 959 31,7 79.171 26,9 78.177 27,0 73.807 26,8 63.161 24,9

Tolmin 548 10,4 365 12,1 35.887 12,2 35.293 12,2 33.997 12,3 33.553 13,3

Vipava 221 4,2 154 5,1 20.904 7,1 20.520 7,1 19.685 7,2 18.297 7,2

Šempeter - Vrtojba 346 6,5 196 6,5 17.014 5,8 16.783 5,8 15.660 5,7 11.981 4,7

Renče - Vogrsko 198 3,8 98 3,2 11.971 4,1 11.675 4,0 11.171 4,1 8.439 3,3

ČISTI PRIHODKI 
OD PRODAJE

ODHODKI SKUPAJ
VREDNOST AKTIVE  
NA DAN 31.12.2009

PRIHODKI 
SKUPAJ

PODJETNIKI ZAPOSLENI
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