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POVZETEK REZULTATOV POSLOVANJA V PRIMORSKO-NOTRANJSKI REGIJI
V LETU 2018 – SAMOSTOJNI PODJETNIKI POSAMEZNIKI
Samostojni podjetniki posamezniki v Primorsko-notranjski regiji so poslovanje v letu
2018 zaključili s pozitivnim poslovnim izidom. Ugotovili so neto podjetnikov dohodek
v višini 9.982 tisoč evrov. Rezultate so v primerjavi z letom 2017 izboljšali za 9 %. Če
rezultat podjetnikov primerjamo s poslovanjem gospodarskih družb v letu 2018 lahko
ugotovimo, da so oboji poslovali pozitivno, vendar je delež neto podjetnikovega dohodka v
dobičku gospodarstva regije padel iz preteklih 16 % na 13 %.
Podatke iz letnih poročil za leto 2018 je AJPES izpostavi Postojna predložilo 1.525
podjetnikov s sedežem v Primorsko-notranjski regiji, 2 % manj kot leto poprej (trend rasti št.
normircev: povečanje za 13 %). Po merilih ZGD-1 jih je 1.509 sodilo med mikro podjetnike,
16 ali 1 % pa med majhne. Največ neto podjetnikovega dohodka ali 63 % vsega so
ustvarili podjetniki, ki zaposlujejo najmanj delavcev in sicer do 1 zaposlenega (sam s.p.
ni vštet).

Podjetniki v Primorsko-notranjski regiji so na dan 31.12.2018 izkazali 92 milijonov evrov
sredstev, to je 9 % več kakor leto poprej. Premoženje podjetnikov se je glede na dvig cen
življenjskih potrebščin (1,4 %) realno povečalo. Podjetnikov kapital, ki je najkvalitetnejši vir
financiranja sredstev podjetnikov, je znašal dobrih 54 milijonov evrov, njegov delež v virih
sredstev se je zmanjšal za 3 %. Povečale pa so se kratkoročne in dolgoročne
obveznosti.

Podjetniki so v letu 2018 ustvarili 130,9 milijonov evrov prihodkov in izkazali 120,9
milijonov evrov odhodkov. Največ prihodkov kot tudi odhodkov so zabeležili podjetniki iz
dejavnosti trgovine, vzdrževanja in popravil motornih vozil, z vidika občin pa podjetniki iz
občine Ilirska Bistrica.
Tudi na nivoju republiškega gospodarstva so podjetniki ugotovili neto podjetnikov
dohodek v znesku 396,8 milijonov evrov. V letu 2018 je vseh 12 statističnih regij izkazalo
neto podjetnikov dohodek, izstopata Osrednjeslovenska regija s 95 milijoni evrov in
Podravska regija z 61 milijoni evrov. Primorsko-notranjska regija spada med manjše regije.
Tako po številu podjetnikov kot po ustvarjeni neto dodani vrednosti in ugotovljenem

neto podjetnikovem dohodku zaseda na republiški ravni predzadnje 11. mesto z 2,5 %
deležem.

Na ustvarjen neto podjetnikov dohodek regije v letu 2018 so najbolj vplivali podjetniki v
občini Ilirska Bistrica. Ti so s 3 milijoni evrov prehiteli podjetnike občine Postojna, ki so
ustvarili 2,9 milijona evrov neto podjetnikovega dohodka. Prehiteli so jih tudi po številčnosti
podjetnikov. Najslabše so se odrezali podjetniki občine Bloke, ki so sicer tudi najmanj
številčni. Če pogledamo po dejavnostih pa je razvidno, da so več kot polovico ustvarjenega
neto podjetnikovega dohodka krojile predvsem 3 dejavnosti in sicer dejavnost prometa in
skladiščenja z 1,8 milijoni evrov, dejavnost gradbeništva z 1,7 milijoni evrov in
predelovalne dejavnosti z 1,7 milijoni evrov neto podjetnikovega dohodka. Pomembnejše
je še področje trgovine, vzdrževanja in popravil motornih vozil z 1,1 milijoni ustvarjenega
neto podjetnikovega dohodka.
Podjetniki so v letu 2018 zaposlovali 1.046 delavcev, njihovo število pomeni le 11 %
delavcev zaposlenih v gospodarstvu regije. Povprečna bruto plača na zaposlenega pri
podjetnikih v regiji je znašala 1.044 evrov in se je v letu 2018 povečala za 64 EUR. Še
vedno pa precej zaostaja za povprečno plačo zaposlenih v gospodarskih družbah regije, ki
znaša 1.443 evrov, vendar le malo za povprečno plačo zaposlenih pri podjetnikih na ravni
republike, ki znaša 1.055 evrov.
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