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1.  UVOD 

 
V tej informaciji sta  prikazana  poslovni izid in finančni položaj gospodarskih družb (v 
nadaljevanju: družbe) in samostojnih podjetnikov posameznikov (v nadaljevanju: 
podjetniki)  s sedežem na območju občine Semič v letu 2006.  
 
Podlaga za prikazane podatke v tej informaciji so v pretežni meri podatki iz letnih 
poročil za leto 2006, predloženih Agenciji Republike Slovenije za javnopravne 
evidence in storitve (v nadaljevanju: AJPES) do 31. marca 2007. Poslovni subjekti so 
letna poročila za leto 2006 zadnjič sestavili v tolarjih. 
 
Družbe in podjetniki na trgu samostojno opravljajo pridobitne dejavnosti kot svoje 
pretežne dejavnosti. V informaciji niso zajeti podatki družb, ki so v stečajnem ali 
likvidacijskem postopku in podatki podjetnikov, ki so v skladu s predpisi, ki urejajo 
davek od dohodkov iz dejavnosti, obdavčeni na podlagi ugotovljenega dobička z 
upoštevanjem normiranih odhodkov. Ti podjetniki AJPES niso dolžni predlagati letnih 
poročil zaradi javne objave niti za statistične namene, zato tudi njihovi podatki niso 
vključeni v to informacijo. 
 
Podatki iz računovodskih izkazov, ki smo jih uporabili v tej informaciji, so nerevidirani, 
kar pomeni, da se po opravljeni reviziji letnih poročil v tistih družbah, ki so jo dolžne 
opraviti, lahko tudi deloma spremenijo oz. postanejo zanesljivejši za njihove 
uporabnike.  Iz občine Semič sta se 2 družbi opredelili, da sta zavezani k reviziji 
letnega poročila za leto 2006. 
 
AJPES vsa prejeta letna poročila družb in podjetnikov javno objavi na svoji spletni 
stani pod naslovom http://www.ajpes.si/JOLP/.  Dostop do javno objavljenih letnih 
poročil je brezplačen. 
 
Družbe, ki jih obravnavamo v tej informaciji, razvrščamo na podlagi novega Zakona o 
gospodarskih družbah1, sprejetega v letu 2006, na mikro, majhne, srednje in velike 
na podlagi podatkov o povprečnem številu zaposlenih, čistih prihodkov iz prodaje v 
letu 2006 in vrednosti aktive na zadnji dan leta 2006 takole: 
 
Mikro so družbe, ki izpolnjujejo dve od tehle meril: 
povprečno število delavcev v poslovnem letu ne presega 10, 
čisti prihodki od prodaje ne presegajo 2 milijona evrov, 
vrednost aktive ne presega 2 milijona evrov. 
 
Majhne so družbe, ki izpolnjujejo dve od tehle meril: 
povprečno število zaposlenih v poslovnem letu ne presega 50, 

                                                 
1 Uradni list RS, št. 42/06, 60/06 – popr. 
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čisti prihodki od prodaje v poslovnem letu ne presegajo 7,3 milijonov evrov, 
vrednost aktive ob koncu poslovnega leta ne presega 3,65 milijonov evrov. 
 
Srednje  so družbe, ki niso majhne in izpolnjujejo dve od tehle meril: 
povprečno število zaposlenih v poslovnem letu ne presega 250, 
čisti prihodki od prodaje v poslovnem letu ne presegajo 29,2 milijonov evrov, 
vrednost aktive ob koncu poslovnega leta ne presega  14,6 milijonov evrov. 
 
Velike so družbe, ki niso niti majhne niti srednje. 
 
Nov Zakon o gospodarskih družbah, z izjemo uvedbe nove kategorije mikro družb, 
meril za razvrščanje ni pomembno spremenil. 
 
Za razporeditev družb in podjetnikov po dejavnostih uporabljamo oznake in nazive za 
področje iz Uredbe o uvedbi in uporabi standardne klasifikacije dejavnosti2. 
 
Na izkazane poslovne rezultate so v letu 2006 vplivali tudi drugi dejavniki 
gospodarskih in finančnih gibanj3. 
 
Podatki so v vseh preglednicah prikazani v tolarjih (tako kot so družbe poročale), v 
besedilnem delu pa poleg zneskov v tolarjih podajamo tudi zneske v evrih (preračun 
je opravljen po centralnem paritetnem tečaju Banke Slovenije 1EUR=239,64 SIT). 
 
Cene življenjskih potrebščin so se v letu 2006 povečale za 2,5 %, njihova rast je 
enaka kot je bila v letu 2005. Cene industrijskih izdelkov pri proizvajalcih so se 
povečale za 2,3 %, kar je nekoliko manj kakor v letu 2005, ko je bila njihova rast 2,7 
%. 
 
Obseg industrijske proizvodnje se je v letu 2006 povečal za 7,0 %, kar je več 
kakor v letu 2005, ko je bil večji za 3,1 %. Predelovalne dejavnosti so obseg 
industrijske proizvodnje povečale za 7,5 %. 
 
Povprečni tečaj evra je bil v letu 2006 skoraj enak kot v letu 2005, povprečni tečaj 
ameriškega dolarja pa za 0,9 % nižji od povprečnega tečaja v letu 2005. Podobno 
je bil ob koncu leta 2006 tečaj evra skoraj enak kot ob koncu leta 2005, medtem ko je 
bil tečaj ameriškega dolarja  konec leta 2006 pomembno, za 10,1 %, nižji kakor ob 
koncu leta 2005. 
 

                                                 
2 Uradni list RS, št. 2/02 
3 Vir podatkov o rasti cen, o obsegu industrijske proizvodnje in o zunanjetrgovinski menjavi je 
Statistični urad Republike Slovenije, vir podatkov o gibanju tečajev in obrestnih mer je Banka 
Slovenije. 
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Tudi v letu 2006 so obrestne mere za posojila nadaljevale trend padanja. Povprečna 
temeljna obrestna mera v letu 2006 je bila 2,53 %, povprečna aktivna bančna 
obrestna mera za kratkoročna posojila 7,4 % in za dolgoročna posojila 6,5 %. 
 
V letu 2006 je bila vrednost izvoza v Sloveniji 4.006.495 milijonov tolarjev (16,7 
milijard evrov), vrednost uvoza pa 4.375.125 milijonov tolarjev (18,2 milijard evrov). 
Izvoz v letu 2006 se je v primerjavi z letom 2005 povečal za 16,8 %, uvoz pa za 16,1 
%. Pokritost uvoza z izvozom se je  povečala, v letu 2006 je bilo z izvozom 
pokritega 91,6 % uvoza, v letu 2005 pa  91,0 %. 
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2. POSLOVNI IZID IN FINANČNI POLOŽAJ DRUŽB 

  

2.1. RAZVRSTITEV DRUŽB 

2.1.1.  Razvrstitev družb po velikosti 
 

Po veljavni zakonodaji bi moralo AJPES s področja občine Semič predložiti podatke 
iz letnega poročila za leto 2006 42 družb, poročalo jih je 40 oziroma 95,2 %. Podatke 
iz letnih poročil so predložile vse srednje in velike družbe. 
 

V naslednji preglednici prikazujemo družbe s področja občine po posameznih 
velikostnih razredih.  
 
PREGLEDNICA 1: Razvrstitev  družb občine Semič po velikosti  
 

  
gospodarske 

družbe zaposleni 
čisti prihodki od 

prodaje  
sredstva na dan   

31. 12. 2006 

Velikost število 
delež v 
% število 

delež v 
% 

znesek v 
mio SIT 

delež v 
% 

znesek v 
mio SIT 

delež 
v % 

Mikro 37 92,5 178 16,8 2.443 20,2 2.206 22,1 
Majhna 1 2,5 18 1,7 579 4,8 183 1,8 
Srednja 1 2,5 42 4,0 2.109 17,4 944 9,5 
Velika 1 2,5 820 77,5 6.973 57,6 6.640 66,6 
SKUPAJ 40 100,0 1.058 100,0 12.104 100,0 9.973 100,0 

 
 
Največ družb občine (37) sodi med mikro družbe.  Te so v letu 2006 zaposlovale 
16,8 % vseh delavcev in ustvarile petino (20,2 %) vseh čistih prihodkov od prodaje 
družb občine. V 12 mikro družbah ni bilo zaposlenega nobenega delavca. 
 
Na zbirne rezultate poslovanja občine je v največji meri vplivala velika družba, ki je 
zaposlovala več kot tri četrtine vseh zaposlenih in ob uporabi dveh tretjin sredstev 
vseh družb občine ustvarila 57,6 % čistih prihodkov od prodaje. Majhna in srednja 
družba sta zaposlovali 5,7 % vseh zaposlenih in skupaj ustvarile 22,2 % čistih 
prihodkov od prodaje 
 

2.1.2. Razvrstitev družb po dejavnostih 

 
V preglednici 2 smo razvrstili družbe glede na glavno dejavnost, ki jo družbe 
opravljajo. Podatke prikazujemo tudi v grafični obliki. 
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PREGLEDNICA 2: Razvrstitev družb občine po Standardni klasifikaciji dejavnosti  

    
Gospodarske 

družbe Zaposleni 
Čisti prihodki 
od prodaje  

Sredstva na 
dan   31. 12. 

2006 

 Področja dejavnosti število 
delež 
v % število 

delež 
v % 

znesek 
v mio 
SIT 

delež 
v % 

znesek 
v mio 
SIT 

delež 
v % 

 Kmetijstvo, lov, gozdarstvo 1 2,5 1 0,1 12 0,1 8 0,1 
 Predelovalne dejavnosti 24 60,0 1.016 96,0 11.065 91,4 9.542 95,7 
 Gradbeništvo 4 10,0 4 0,4 76 0,6 99 1,0 

 

Trgovina, popravila 
motornih vozil in izdelkov 
široke porabe 4 10,0 26 2,5 746 6,2 254 2,5 

 Gostinstvo 4 10,0 10 0,9 87 0,7 32 0,3 
 Finančno posredništvo 1 2,5 0 0,0 2 0,0 2 0,0 

 

Poslovanje z 
nepremičninami, najem in 
poslovne storitve 1 2,5 1 0,1 17 0,1 27 0,3 

 

Druge javne, skupne in 
osebne storitvene 
dejavnosti 1 2,5 0 0,0 99 0,8 10 0,1 

  SKUPAJ 40 100,0 1.058 100,0 12.104 100,0 9.973 100,0 
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Iz tabele in grafa je razvidno, da v občini po doseženih rezultatih poslovanja 
prevladuje predelovalna dejavnost, kamor je bilo v letu 2006 razvrščenih 24 družb, 
ki so skupaj ustvarile 91,4 % čistih prihodkov od prodaje. Zaposlovale so 96,0 % 
zaposlenih in razpolagale s  95,7 % vrednosti sredstev vseh družb občine.  
 
Drugo za občino pomembno področje dejavnosti je trgovina, popravila motornih 
vozil in izdelkov široke porabe, kamor so bile v letu 2006 razvrščene 4 družbe 
občine. Skupaj so ustvarile 6,2 %  čistih prihodkov od prodaje in imele zaposlenih  
2,5 % delavcev vseh družb občine. 
 
Posamezne preostale dejavnosti so imele v skupnih čistih prihodkih od prodaje 
občine manj kot 5,0 % delež. Vse skupaj so v letu 2006 ustvarile 2,4 % čistih 
prihodkov od prodaje, zaposlovale so 1,5 % zaposlenih delavcev pri družbah in imele 
konec leta 2006 1,8 % vrednosti sredstev družb občine.  
 

 

2.2. POSLOVNI IZID DRUŽB 
 

 

Družbe morajo za statistične namene poslovni izid prikazati stopenjsko.  
 
PREGLEDNICA 3: Poslovni izid po stopnjah ugotavljanja 
                                                                                               zneski v mio SIT 
Opis Prihodki Odhodki Razlika Prih./Odh. 

IZ POSLOVANJA 12.640 12.094 546 1,05 
IZ FINANCIRANJA 80 127 -46 0,63 

DRUGI 29 10 19 2,97 

SKUPAJ 12.749 12.230 519 1,04 

 
Iz prikaza poslovnega izida za leto 2006 po stopnjah je razvidno, da finančni odhodki 
niso imeli ustreznega kritja v finančnih prihodkih, pozitivni poslovni izid pa izhaja 
predvsem iz poslovanja. 
 
V letu 2006 so družbe na prvi stopnji dosegle neto dobiček iz poslovanja (pozitivna 
razlika med dobičkom in izgubo iz poslovanja) v znesku 546 milijonov tolarjev (2,3 
milijonov evrov). Finančni odhodki, ki nimajo ustreznega kritja v finančnih prihodkih, 
zmanjšujejo pozitiven izid na prvi stopnji za 46 milijonov tolarjev (192 tisoč evrov). 
Tako je neto dobiček iz rednega delovanja (pozitivna razlika med dobičkom in izgubo 
iz rednega delovanja) znašal 500 milijonov tolarjev (2,1 milijonov evrov). Zaradi 
izkazanega neto dobička zunaj rednega delovanja (pozitivna razlika med drugimi 
prihodki in drugimi odhodki) v znesku 19 milijonov tolarjev (79 tisoč evrov) je neto 
celotni dobiček znašal 519 milijonov tolarjev (2,2 milijona evrov).  
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2.2.1. Prihodki 
 
Družbe občine so v letu 2006 ustvarile skupno 12.749 milijonov tolarjev (53,2 
milijonov evrov) prihodkov ali za 14,6 % več kot v letu poprej. Podrobnejša 
razčlenitev in rast prihodkov je prikazana v preglednici 4. 
 
PREGLEDNICA 4: Struktura prihodkov gospodarskih družb občine Semič 

  
                                                                                         

Znesek v mio SIT,  struktura v % 
  ZNESEK INDEKS Struktura 

Vrsta prihodkov I-XII/2006 I-XII/2005 l.05=100 2006 2005 
I. POSLOVNI PRIHODKI   12.640 11.046 114,4 99,1 99,3 
Čisti prihodki od prodaje na domačem trgu 3.418 2.987 114,4 26,8 26,8 
Čisti prihodki od prodaje na trgu EU 5.250 4.621 113,6 41,2 41,5 
Čisti prihodki od prodaje na trgu izven EU 3.436 2.926 117,4 27,0 26,3 
Usredstveni lastni proizvodi in lastne storitve  269 155 174,2 2,1 1,4 
Drugi poslovni prihodki 164 246 66,8 1,3 2,2 
Sprememba vrednosti zalog proizvodov in 
nedokončane proizvodnje 103 111 92,1 0,8 1,0 
      
II. FINANČNI  PRIHODKI 80 70 115,3 0,6 0,6 
Finančni prihodki iz deležev  3 4 95,4 0,0 0,0 
Finančni prihodki iz danih posojil 53 15 340,7 0,4 0,1 
Finančni prihodki iz poslovnih terjatev 24 51 48,1 0,2 0,5 
      
III. DRUGI PRIHODKI 29 14 206,6 0,2 0,1 
PRIHODKI SKUPAJ (I.+II.+III.) 12.749 11.129 114,6 100,0 100,0 

 
Predstavljeni podatki kažejo, da so družbe največ prihodkov (99,1 %) ustvarile s 
poslovanjem. Finančni in drugi prihodki imajo zanemarljiv delež v skupnih prihodkih 
(0,6 % oz. 0,2 %). 
 
S prodajo na domačem trgu je bilo ustvarjenih 26,8 % vseh prihodkov oziroma 3.418 
milijonov tolarjev (14 milijonov evrov), 68,2 % oziroma 8.686 milijonov tolarjev (36,2 
milijonov evrov) pa s prodajo na tujem trgu. Največ prihodkov od prodaje na tujem 
trgu se nanaša na prodajo v države Evropske unije, 5.250 milijonov tolarjev (21,9 
milijonov evrov). Na trgih izven Evropske unije pa je bilo doseženih 3.436 milijonov 
tolarjev (14,3 milijonov evrov) prihodkov od prodaje.  
 
Družbe v občini so v letu 2006 ustvarile za 14,4 % več čistih prihodkov od prodaje na 
domačem trgu kot v letu 2005, medtem ko je bila rast čistih prihodkov na tujem trgu 
15,1-odstotna. Rast čistih prihodkov od prodaje na trgih Evropske unije je bila 13,6-
odstotna,  v državah izven Evropske unije pa nekoliko večja, 17,4-odstotna. 
 
V statistični regiji Jugovzhodna Slovenija, ki poleg občine Metlika obsega še občine 
Novo mesto, Trebnje, Črnomelj, Kočevje, Ribnica, Šentjernej, Škocjan, Semič, 
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Žužemberk, Dolenjske Toplice,  Mirna Peč, Loški Potok, Osilnica, Kostel, Sodražica, 
Mokronog-Trebelno, Straža, Šentrupert in Šmarješke Toplice, so družbe v letu 2006 
s prodajo na tujem trgu ustvarile 60,6 % vseh prihodkov, na ravni Slovenije pa je ta 
delež nižji, 28,8-odstoten. Prispevek družb, ki imajo sedež v občini Semič k skupno 
ustvarjenim prihodkom od prodaje na tujem trgu družb v Jugovzhodni Sloveniji je bil 
1,4-odstoten, k prihodkom od prodaje na tujem trgu družb v Sloveniji pa  0,2-
odstoten. 
 
Prihodke od prodaje na tujem je izkazalo 10 družb semiške občine, četrtina vseh, ki 
jih obravnavamo v tej informaciji.  Družbe  (izvoznice)  so  na tujem trgu ustvarile 
78,2 % svojih prihodkov in imele 87,5 % vseh zaposlenih v družbah občine in 87,3 % 
vseh sredstev.   
 
PREGLEDNICA 5: Skupni prihodki in prihodki, doseženi na tujem trgu, po velikosti 
družb občine Semič 
OPIS PRIHODKI SKUPAJ  PRIHODKI DOSEŽENI NA TUJEM TRGU 

  
Znesek leto 

2006 

Delež 
leto 
2006 

Znesek leto 
2006 

Struktura 
2006 

Delež v 
prihodkih  
skupaj 

Mikro 2.526 19,8 548 6,3 21,7 
Majhne  579 4,5 0 0,0 0,0 
Srednje 2.131 16,7 1.903 21,9 89,3 
Velike  7.512 58,9 6.235 71,8 83,0 
Skupaj 12.749 100,0 8.686 100,0 68,1 

 
 
Upoštevaje velikost družb so največje izvoznice velike in srednje družbe, ki so skupaj 
ustvarile 93,7 % prihodkov na tujem trgu vseh družb v občini in večino svojih 
prihodkov. Delež mikro družb v prihodkih na tujem trgu je znašal 6,3 %. 
 
V Jugovzhodni Sloveniji so velike družbe v letu 2006 na tujem trgu dosegle 76,2 % 
svojih prihodkov, srednje 42,8 %, majhne 25,4 % in mikro družbe 15,3 %. Na ravni 
Slovenije pa so velike družbe dosegle na tujem trgu 35,6 % svojih prihodkov, srednje 
28,8 %, majhne 19,9 % in mikro družbe 13,7 %. 
 
 

2.2.2. Odhodki 

 
 
V letu 2006 so družbe v  občini obračunale za 12.230 milijonov tolarjev (51 milijonov 
evrov) odhodkov ali za 13,6 % več kot v letu 2005. Rast odhodkov je zaostajala za 
rastjo prihodkov za 1 odstotno točko. Odhodki, razporejeni tako kot prihodki v tri 
osnovne skupine, so  prikazani v naslednji preglednici. 
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PREGLEDNICA 6: Struktura odhodkov gospodarskih družb občine Semič 
 

  
                                                                                         

Znesek v mio SIT,  struktura v % 
  ZNESEK INDEKS Struktura 

Vrsta odhodkov I-XII/2006 I-XII/2005 l.05=100 2006 2005 
I. POSLOVNI ODHODKI 12.094 10.644 113,6 98,9 98,9 
1. STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN 
STORITEV 7.861 6.548 120,0 64,3 60,9 
Nabavna vrednost prodanega blaga in 
materiala 993 753 131,9 8,1 7,0 
Stroški materiala 5.451 4.520 120,6 44,6 42,0 
Stroški storitev 1.417 1.276 111,1 11,6 11,9 
2. STROŠKI DELA 3.516 3.315 106,1 28,7 30,8 
Plače 2.657 2.483 107,0 21,7 23,1 
Stroški pokojninskih in drugih zavarovanj 431 405 106,5 3,5 3,8 
Drugi stroški dela 428 427 100,2 3,5 4,0 
3. ODPISI VREDNOSTI 645 753 85,7 5,3 7,0 
Amortizacija 613 525 116,7 5,0 4,9 
Prevrednotovalni poslovni odhodki pri osnovnih 
sredstvih 3 31 8,9 0,0 0,3 
Prevrednotovalni poslovni odhodki pri obratnih 
sredstvih 30 197 15,1 0,2 1,8 
4. DRUGI POSLOVNI ODHODKI 72 28 253,1 0,6 0,3 
      
II. FINANČNI  ODHODKI 127 95 133,4 1,0 0,9 
Finančni odhodki iz oslabitve in odpisov 
finančnih naložb 0 13 0,0 0,0 0,1 
Finančni odhodki iz finančnih obveznosti  86 65 131,8 0,7 0,6 
Finančni odhodki iz poslovnih obveznosti 40 17 240,5 0,3 0,2 
      
III. DRUGI ODHODKI 10 23 42,7 0,1 0,2 
ODHODKI SKUPAJ (I.+II.+III.) 12.230 10.761 113,6 100,0 100,0 

 
Med odhodki so po obsegu največji poslovni odhodki, ugotovljeni so v znesku 
12.094  milijonov tolarjev (50,5 milijonov evrov). Bili so za 13,6 % večji kot v letu 
poprej in so imeli 98,9 % delež v vseh odhodkih. Pomembne deleže med poslovnimi 
odhodki imajo: 
 

- Stroški blaga, materiala in storitev so v znesku 7.861 milijonov tolarjev (32,8 
milijonov evrov) obsegali 64,3 % vseh odhodkov in so se v letu 2006 povečali 
za 20,0 %. Med njimi so najobsežnejši stroški materiala, ki  so za 20,6  % višji 
kot v letu 2005, sledijo jim stroški storitev, ki so se v letu 2006 povečali za  
11,1 % ter nabavna vrednost prodanega blaga in materiala, ki se je v 
primerjavi z letom 2005 povečala za 31,9 %. 

 
- Stroški dela  so izkazani v znesku 3.516 milijonov tolarjev (14,7 milijonov 

evrov) oziroma z 28,7-odstotnim  deležem v vseh odhodkih. V letu 2006 so se 
povečali za 6,1 %. Vključujejo stroške plač, stroške za pokojninsko in drugo 
zavarovanje in druge stroške dela. Za plače so družbe v letu 2006 namenile 
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2.657 milijonov tolarjev (11,1 milijonov evrov),  za 7,0 % več kot v letu poprej. 
Povprečno število zaposlenih na podlagi opravljenih ur se je v družbah občine 
povečalo glede na leto 2005, in sicer za 3,0 %. Gibanje plač prikazujemo v 
naslednji preglednici. 

 
           PREGLEDNICA 7:Poprečne plače po velikosti družb občine Semič v letu 2006 
 

Velikost 
družbe,območje 

STROŠKI 
PLAČ v mio 

SIT 

ŠT. ZAPOSL. 
2006 

POVP. PL./ZAP. 
V SIT 

INDEKS 
Povp.pl./zap. 

06/05 
Mikro 445 178 208.367 109,1 
Majhne  41 18 186.513 114,6 
Srednje 118 42 235.170 103,5 
Velike  2.052 820 208.508 102,8 
Skupaj 2.657 1.058 209.160 103,8 

 
- Povprečna mesečna bruto plača delavca je znašala 209.160 tolarjev (872 

evrov) in se je glede na leto 2005 povečala za 3,8 %.  Po  višini je  bila  za 
24,8 % nižja od povprečne plače na delavca v družbah Jugovzhodne 
Slovenije (277.979 tolarjev oziroma 1.160 evrov) in med 20 občinami v 
Jugovzhodni Sloveniji na 16. mestu. 
 
V družbah Slovenije je bila v letu 2006 povprečna bruto plača na delavca na 
mesec 268.140 tolarjev (1.118 evrov). Povprečna mesečna plača v občini je 
bila nižja od državnega poprečja za 22,0  %.  

 
- Odpisi vrednosti so znašali 645 milijonov tolarjev (2,6 milijonov evrov). Večji 

del odpisov vrednosti predstavlja amortizacija opredmetenih osnovnih 
sredstev in neopredmetenih sredstev, ki je namenjena zagotavljanju 
enostavne reprodukcije in se je v letu 2006 v primerjavi z letom prej povečala 
za 16,7 %.  

 
Finančni odhodki so se povečali za 33,4 % na 127 milijonov tolarjev (529 tisoč evrov) 
in so imeli v skupnih odhodkih le 1,0-odstotni delež.   
 

2.2.3. Dodana vrednost, izguba na substanci in neto dodana    
vrednost 

 
Neto dodana vrednost je razlika med vrednostjo proizvodnje (čisti prihodki iz prodaje, 
korigirani s spremembo zalog proizvodov in nedokončane proizvodnje, povečani za 
vrednost usredstvenih lastnih proizvodov in za druge poslovne prihodke ter 
zmanjšani za nabavno vrednost prodanega blaga) in vmesno porabo (stroški 
materiala in storitev ter drugi poslovni odhodki). V primeru, da vrednost proizvodnje 
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ne zadošča za pokritje vmesne porabe, je izid izguba na substanci. Razlika med 
obema je neto dodana vrednost. 
 
Družbe občine so v letu 2006 ustvarile skupaj 4.707 milijonov tolarjev (19,6 milijonov 
evrov) neto dodane vrednosti, kar je v primerjavi z letom 2005 za 5,3 % več.  
 
PREGLEDNICA 8: Dodana vrednost gospodarskih družb občine Semič 

Opis leto 2006 leto 2005 Indeks: l.05=100 
A. Kosmati donos od poslovanja 12.640 11.046 114,4 
a. Stroški blaga materiala in storitev 7.861 6.548 120,0 
b. Drugi poslovni odhodki 72 28 253,1 
1. NETO DODANA VREDNOST (A-a-b) 4.707 4.469 105,3 

 
 
Če pogledamo posamezne družbe, ugotovimo, da je 34 družb od obravnavanih 40 
ustvarilo za 4.707 milijonov tolarjev (19,6 milijonov evrov) dodane vrednosti, 2 družbi 
izgubo na substanci v skupnem znesku 492 tisoč tolarjev (2 tisoč evrov), v 4 
gospodarskih družbah pa se je ta rezultat gibal okrog ničle (poročanje se izvaja v 
tisoč tolarjih).  
 
Podrobnejše podatke o neto dodani vrednosti prikazujemo  v naslednji preglednici. 
 
PREGLEDNICA 9: Neto dodana vrednost po velikosti družb občine Semič 
 
 NETO DODANA VREDNOST V LETU 2006 

Velikost družb, 
območje 

ZNESEK 
v mio SIT 

INDEKS - 
ZNESEK 
2006/2005 

STRUKTURA 
V % 

NA 
DELAVCA v 
tisoč SIT 

INDEKS - 
NA 

DELAVCA 
2006/2005 

Mikro 846 139,2 18,0 4.756 113,5 

Majhne 76 98,6 1,6 4.150 105,4 
Srednje 406 109,7 8,6 9.687 114,2 
Velike  3.379 99,0 71,8 4.119 98,8 
Skupaj 4.707 105,3 100,0 4.447 102,2 

 
 
Neto dodano vrednost so v letu 2006 v primerjavi z letom 2005 povečale mikro in 
srednje družbe, medtem ko so neto dodano rednost v enaki primerjavi majhne in 
velike družbe zmanjšale. Kljub zmanjšanju so velike družbe ustvarile 71,8 % neto 
dodane vrednosti družb v občini. Povprečno na delavca je znašala neto dodana 
družb občine 4.447 tisoč tolarjev (18 tisoč evrov) in je bila za 2,2 % več kot v letu 
2005. Bila je za 45,5 % nižja od povprečne neto dodane vrednosti na delavca družb  
v Jugovzhodni Sloveniji (8.154 tisoč tolarjev oziroma 34 tisoč evrov). 
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2.2.4. Čisti dobiček, čista izguba in neto poslovni izid 
 

 

Čisti dobiček4  je za leto 2006 izkazalo 31 družb v znesku 467 milijonov tolarjev (1,9 
milijonov evrov). V primerjavi z letom 2005 je bil čisti dobiček večji za 31,5 %.  
Največ, 46,1 %, so ga izkazale velike družbe, sledijo srednje družbe z 28,4-odstotnim 
deležem, mikro družbe s 24,5-odstotnim in majhne družbe z 1,0-odstotnim deležem. 
Čisti dobiček družb občine prikazujemo v naslednji preglednici. 
 
PREGLEDNICA 10: Čisti dobiček po velikosti družb občine Semič  
   Znesek v mio SIT, struktura v % 

ČISTI DOBIČEK ŠTEVILO DRUŽB 

Velikost družb, območje leto 2006 leto 2005 leto 2006 leto 2005 

struktura 
ČD leto 
2006 

Mikro 114 74 28 20 24,5 
Majhne 5 5 1 1 1,0 
Srednje 132 135 1 1 28,4 
Velike  215 140 1 1 46,1 
Skupaj 467 355 31 23 100,0 

 
 
Na enak način kot čisti dobiček prikazujemo v naslednji preglednici tudi čisto izgubo5.  
 
PREGLEDNICA 11: Čista izguba po velikosti družb občine Semič  
   Znesek v mio SIT, struktura v % 

ČISTA IZGUBA ŠTEVILO DRUŽB 

Velikost družb, območje leto 2006 leto 2005 leto 2006 leto 2005 

struktura 
ČI leto 
2006 

Mikro 5 22 6 10 100,0 
Majhne  0 0 0 0 0,0 
Srednje 0 0 0 0 0,0 
Velike  0 0 0 0 0,0 
Skupaj 5 22 6 10 100,0 

 
 
Z izgubo so v letu 2006 poslovale samo mikro družbe. Izkazana čista izguba je bila 
za 77 % nižja od izgube v letu 2005. Izkazalo jo je 6 družb v skupnem znesku 5 
milijonov tolarjev (20 tisoč evrov).  
 
Družbe občine  so v letu 2006 ustvarile za 462 milijonov tolarjev (1,9 milijonov evrov) 
več čistega dobička kot čiste izgube. Neto čisti dobiček se je v letu 2006 povečal za 
38,7 %.  
 
Pozitivni neto rezultat je bil ugotovljen pri vseh velikostnih skupinah družb, pri čemer 
se je neto čisti dobiček v primerjavi z letom 2005 povečal pri mikro in velikih družbah, 
zmanjšal pa pri majhnih in srednjih družbah, kar je razvidno iz naslednje preglednice.  

                                                 
4 Čisti dobiček je pozitiven rezultat, ki ostane, ko se s prihodki pokrije odhodke in davek iz dobička 
5 Čista izguba je negativen rezultat, ko s prihodki ni  možno pokriti odhodkov in davka iz dobička 
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PREGLEDNICA 12:  Neto čisti rezultat po velikosti družb občine Semič 
 
   Znesek v mio SIT, struktura v % 

NETO REZULTAT STRUKTURA 
Velikost družb, območje leto 2006 leto 2005 leto 2006 leto 2005 

INDEKS 
2006/2005 

Mikro 109 52 23,7 15,6 210,9 
Majhne  5 5 1,0 1,6 88,9 
Srednje 132 135 28,7 40,7 97,7 
Velike  215 140 46,6 42,1 153,6 
Skupaj 462 333 100,0 100,0 138,7 
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2.3. FINANČNI POLOŽAJ DRUŽB 
 
Ob koncu leta 2006 so imele družbe 9.973 milijonov tolarjev (41,6 milijonov evrov) 
sredstev oziroma obveznosti do virov sredstev, 11,9 % več kakor ob koncu leta 2005.  
Družbe so v letu 2006 opravile le posebno prevrednotovanje sredstev, ne pa tudi 
splošnega prevrednotovanja kapitala, saj se le-to opravi v primeru, če bi bila rast 
tečaja evra v prejšnjem koledarskem letu večja od 5,5 %.  

2.3.1. Sredstva 

 
Podrobnejšo razčlenitev posameznih vrst sredstev gospodarskih družb v  občini  
prikazuje naslednja preglednica. 
 
PREGLEDNICA 13:  Struktura sredstev družb občine Semič 

Znesek v mio SIT Delež v % 

POSTAVKE SREDSTEV 31.12.06 31.12.05 
Index 

31.12.05=100 31.12.06 31.12.05 

   SREDSTVA (A do C) 9.973 8.914 111,9 100,0 100,0 

A. DOLGOROČNA SREDSTVA (I do VI) 5.353 4.998 107,1 53,7 56,1 

I. 
NEOPREDMETENA SREDSTVA IN 
DOLGOROČNE AČR 39 22 176,3 0,4 0,3 

II. OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA        4.634 4.259 108,8 46,5 47,8 
III. NALOŽBENE NEPREMIČNINE 108 106 101,6 1,1 1,2 
IV. DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE 111 143 77,4 1,1 1,6 
V. DOLGOROČNE POSLOVNE TERJATVE 7 8 86,6 0,1 0,1 
VI. ODLOŽENE TERJATVE ZA DAVKE 454 458 99,0 4,5 5,1 
B. KRATKOROČNA SREDSTVA 4.593 3.875 118,5 46,0 43,5 

I. 
SREDSTVA (SKUPINE ZA ODTUJITEV) ZA 
PRODAJO 0 0  0,0 0,0 

II. ZALOGE     1.680 1.350 124,4 16,8 15,1 
III. KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE 115 78 147,8 1,2 0,9 
IV. KRATKOROČNE POSLOVNE TERJATVE   2.247 2.145 104,8 22,5 24,1 
      - kratkoročne poslovne terjatve do kupcev 1.671 1.697 98,4 16,8 19,0 

V. DENARNA SREDSTVA 550 302 182,3 5,5 3,4 
C. KRATKOR. AKTIVNE ČAS. RAZ. 27 42 64,9 0,3 0,5 

 

Konec leta 2006 so imele družbe med sredstvi 53,7 % dolgoročnih sredstev, 46,0 % 
kratkoročnih sredstev ter manjši delež (0,3 %) kratkoročnih aktivnih časovnih 
razmejitev. V primerjavi z letom 2005 se je delež dolgoročnih sredstev zmanjšal in 
posledično povečal delež kratkoročnih sredstev.  
 
Dolgoročnih sredstev so družbe izkazale 5.353 milijonov tolarjev (22,3 milijonov 
evrov), kar je za 7,1 % več kot pred letom dni. Večino dolgoročnih sredstev (86,6 %) 
so obsegala opredmetena osnovna sredstva. Ta so ob koncu leta 2006 znašala 
4.634 milijonov tolarjev (19,3 milijonov evrov) in jih je bilo za 8,8 % več kot ob koncu 
leta 2005.  
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Vrednost kratkoročnih sredstev je ob koncu leta 2006 znašala 4.593 milijonov 
tolarjev (19,2 milijonov evrov) in se je v primerjavi s stanjem ob koncu leta 2005 
povečala za 18,5 %. 
 
Med kratkoročnimi sredstvi je bilo 48,9 % kratkoročnih poslovnih terjatev, ki so bile 
v vrednosti 2.247 milijonov tolarjev (9,4 milijonov evrov) za 4,8 % večje kot po stanju 
konec leta 2005. Med kratkoročnimi poslovnimi terjatvami je bilo skoraj tri četrtine 
(74,3 %) terjatev do kupcev. 
 
Pomemben delež (37,0 %) so med kratkoročnimi sredstvi predstavljale tudi zaloge 
izkazane v znesku 1.680 milijonov tolarjev (7,0 milijonov evrov), ki so bile za 24,4 % 
večje od zalog konec leta 2005.  
 

 

2.3.2. Obveznosti do virov sredstev 
 

PREGLEDNICA 14:  Struktura obveznosti do virov sredstev 
 

Znesek v mio SIT Delež v % 
POSTAVKE OBVEZNOSTI DO VIROV 

SREDSTEV 31.12.06 31.12.05 
Index 

31.12.05=100 31.12.06 31.12.05 

 
OBVEZNOSTI DO VIROV 
SREDSTEV 
(A do D) 

9.973 8.914 111,9 100,0 100,0 

A.  KAPITAL 3.188 2.602 122,5 32,0 29,2 
I. VPOKLICANI KAPITAL 1.373 1.339 102,6 13,8 15,0 
II. KAPITALSKE REZERVE 27 27 100,0 0,3 0,3 
III. REZERVE IZ DOBIČKA 29 27 108,2 0,3 0,3 
IV. PRESEŽEK IZ PREVREDNOTENJA 996 1.191 83,6 10,0 13,4 
V. PRENESENI ČISTI DOBIČEK 711 506 140,6 7,1 5,7 
VI. PRENESENA ČISTA IZGUBA 181 685 26,4 1,8 7,7 

VII. ČISTI DOBIČEK POSLOVNEGA LETA 237 215 110,4 2,4 2,4 

VIII. ČISTA IZGUBA POSLOVNEGA LETA 3 17 20,4 0,0 0,2 

B. 
REZERVACIJE IN DOLGOROČNE 
PČR 935 763 122,6 9,4 8,6 

C. DOLGOROČNE OBVEZNOSTI 2.182 2.387 91,4 21,9 26,8 
I. DOLGOROČNE FINANČNE OBVEZNOSTI 1.635 1.975 82,8 16,4 22,2 
II. DOLGOROČNE POSLOVNE OBVEZNOSTI 218 17 1257,9 2,2 0,2 
III. ODLOŽENE OBVEZNOSTI ZA DAVEK 329 394 83,4 3,3 4,4 
Č. KRATKOROČNE OBVEZNOSTI 3.636 3.137 115,9 36,5 35,2 

I. 
OBVEZNOSTI, VKLJUČENE V SKUPINE ZA 
ODTUJITEV 0 0 0,0 0,0 0,0 

II. KRATKOROČNE FINANČNE OBVEZNOSTI 953 573 166,4 9,6 6,4 
III. KRATKOROČNE POSLOVNE OBVEZNOSTI 2.683 2.565 104,6 26,9 28,8 

 
    - kratkoročne poslovne obveznosti do 
dobaviteljev 1.867 1.482 126,0 18,7 16,6 

D. KRATKOROČNE PAS.ČAS.RAZ. 32 26 123,8 0,3 0,3 
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Konec leta 2006 so imele družbe občine med obveznostmi do virov sredstev 3.188 
milijonov tolarjev (13,3 milijonov evrov) kapitala, 22,5 % več kot ob koncu leta 2005. 
Delež kapitala v virih sredstev je bil  v primerjavi z letom poprej za 2,8 odstotnih točk 
višji in je konec leta 2006 znašal 32,0 %. Pretežni del kapitala so družbe ustvarile s 
poslovanjem, saj predstavlja v strukturi kapitala vpoklicani kapital le 43,1 %. 
 
Delež dolgoročnih obveznosti se je v strukturi obveznosti do virov sredstev v 
primerjavi s stanjem konec leta 2005 zmanjšal za 4,9 odstotnih točk, in sicer se je 
zmanjšal od 26,8 % konec leta 2005 na 21,9 % konec leta 2006. Med dolgoročnimi 
obveznostmi družb je bilo konec leta 2006 skoraj tri četrtine finančnih in desetina 
poslovnih obveznosti. 
 
Delež kratkoročnih obveznosti družb se je v primerjavi s koncem leta 2005 povečal 
za 1,3 odstotnih točk. Kratkoročnih obveznosti so imele družbe konec leta 2006 v 
vrednosti 3.636 milijonov tolarjev (15,2 milijonov evrov), za 15,9 % več kot ob koncu 
leta 2005. Med kratkoročnimi obveznostmi je bilo 73,8 % poslovnih in 26,2 % 
finančnih obveznosti. Kratkoročnih obveznosti do dobaviteljev so imele družbe 1.867 
milijonov tolarjev (7,7 milijonov evrov), kar je za 26,0 % več kot konec leta 2005.  
 

2.3.3. Finančno stanje 

 
Finančno stanje kažejo spremembe v strukturi sredstev in strukturi obveznosti do 
virov sredstev ter pokrivanje posameznih vrst dolgoročnih sredstev z dolgoročnimi viri 
in kratkoročnih obveznosti s kratkoročnimi terjatvami. V globalu ga prikazujemo v 
naslednji preglednici in grafu. 
 
PREGLEDNICA 15:  Stanje sredstev in obveznosti do virov sredstev družb občine 
Semič 
 
     v mio SIT 

  STANJE 31.12.2006 STANJE 31.12.2005 Zap. 
št. OPIS SREDSTVA VIRI SREDSTVA VIRI 

1 Opredmetena OS oz. kapital 4.634 3.188 4.259 2.602 

2 

Zaloge, dolg. sredstva razen 
opredmetenih OS oz. dolgor. obveznosti 
in rezervacije 2.399 3.117 2.089 3.150 

3 
Kratkoročna sredstva brez zalog oz. 
kratkoročne obveznosti 2.940 3.667 2.567 3.163 

  BILANČNA VSOTA 9.973 9.973 8.914 8.914 
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Na področju investiranja se je v letu 2006 zmanjšal delež opredmetenih osnovnih 
sredstev in ostalih dolgoročnih sredstev, razen neopredmetenih sredstev in odloženih 
terjatev za davke, katerih delež se je povečal. Povečal se je tudi delež kratkoročnih 
sredstev. 
 
Na področju financiranja se je povečal delež kapitala, delež kratkoročnih obveznosti 
in delež rezervacij, zmanjšal pa se je delež dolgoročnih obveznosti. Povečanje 
deleža lastnih virov v obveznostih do virov sredstev kaže izboljšanje finančne 
varnosti v letu 2006.  
 
Spremembe v strukturi investiranja in financiranja so  vplivale na vodoravni finančni 
ustroj. S kapitalom so imele družbe občine konec leta 2006 finansiranih 68,8 % 
opredmetenih osnovnih sredstev in 59,5 % vseh dolgoročnih sredstev, konec leta 
2005 pa  61,1 % opredmetenih osnovnih sredstev in 52,1 % vseh dolgoročnih 
sredstev. Preostala dolgoročna  sredstva so imeli financirana s tujimi viri, vendar se 
je zadolženost družb v primerjavi s stanjem konec leta 2005 zmanjšala. 
 
S celotnimi dolgoročnimi viri sredstev, to je s kapitalom, dolgoročnimi rezervacijami in 
dolgoročnimi obveznostmi je bilo na koncu leta 2006 pokritih 89,6 % dolgoročnih 
sredstev in zalog, kar je za 1 odstotno točko manj kot na koncu leta 2005 (90,6 –
odstotno pokrivanje).  
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3. POSLOVNI IZID IN FINANČNI POLOŽAJ PODJETNIKOV  
 

3.1. RAZVRSTITEV PODJETNIKOV 

3.1.1. Razvrstitev podjetnikov po velikosti 

 
S področja občine Semič so AJPES predložili podatke iz letnega poročila za leto 
2006 vsi registrirani podjetniki, in sicer jih je bilo  84. Vsi so po velikosti majhni. V 
naslednji tabeli smo jih razvrstili po velikosti glede na število pri njih zaposlenih 
delavcev.  
 

PREGLEDNICA 16: Razvrstitev  podjetnikov občine Semič po velikosti  

Podjetniki Zaposleni 
Čisti prihodki od 

prodaje 
Sredstva 

31. 12. 2006 

opis število 
delež       
v % število 

delež       
v % 

znesek 
v mio 
SIT 

delež       
v % 

znesek 
v mio 
SIT 

delež v 
% 

Mali podjetniki 84 100,0 62 100,0 1.214 100,0 1.003 100,0 

- od 0 do 1 zaposleni 69 82,1 12 19,4 478 39,4 498 49,7 

- od 2 do 9 zaposleni 14 16,7 34 54,5 600 49,4 444 44,3 

- od 10 do 49 zaposleni 1 1,2 16 26,1 137 11,3 61 6,0 

SKUPAJ 84 100,0 62 100,0 1.214 100,0 1.003 100,0 

 
V letu 2006 je 69 oziroma 82,1 % podjetnikov opravljalo registrirane dejavnosti samih 
ali z enim zaposlenim, 14 podjetnikov je zaposlovalo od 2 do 9 delavcev in 1 
podjetnik od 10 do 49 delavcev. Skupaj so podjetniki občine v letu 2006 zaposlovali 
62 delavcev. Samozaposleni podjetniki niso upoštevani kot zaposleni delavci. V 
občini ni imelo zaposlenih delavcev več kot polovica  podjetnikov. 
 
V letu 2006 so podjetniki občine skupaj ustvarili 1.214 milijonov tolarjev (5,1 milijonov 
evrov) čistih prihodkov od prodaje in imeli ob koncu leta 1.003 milijone tolarjev 
vrednosti sredstev (4,2 milijone evrov). Deleži prispevkov podjetnikov k skupnim 
čistim prihodkom od prodaje so si podobni, in sicer so največji del (49,4 %)  čistih 
prihodkov od prodaje prispevali mali podjetniki, ki so zaposlovali od 2 do 9 delavcev, 
podjetniki z 0 ali 1 zaposlenim 39,4 % in podjetniki z 10 do 49 zaposlenimi so 
prispevali 11,3 % čistih prihodkov od prodaje. 
 

3.1.2. Razvrstitev podjetnikov po dejavnosti 

 
Število zaposlenih, ustvarjene čiste prihodke in vrednost sredstev podjetnikov občine 
po posameznih področjih dejavnosti prikazujemo v naslednji preglednici. 
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PREGLEDNICA 17: Razvrstitev podjetnikov občine Semič po standardni klasifikaciji 
dejavnosti 

    Podjetniki Zaposleni 
Čisti prihodki od 

prodaje  
Sredstva na dan 

31. 12. 2006 

 Področja dejavnosti število 
delež      
v % število 

delež      
v % 

znesek v 
mio SIT 

delež      
v % 

znesek v 
mio SIT 

delež      
v % 

A Kmetijstvo, lov, gozdarstvo 6 7,1 2 3,9 48 4,0 35 3,5 

D Predelovalne dejavnosti 26 31,0 17 26,6 385 31,7 446 44,4 

E 
Oskrba z elektriko, plinom in 
vodo 1 1,2 0 0,0 1 0,1 0 0,0 

F Gradbeništvo 14 16,7 14 22,8 243 20,0 249 24,8 

G 

Trgovina, popravila motornih 
vozil in izdelkov široke 
porabe 10 11,9 5 8,0 171 14,0 67 6,7 

H Gostinstvo 4 4,8 1 2,1 59 4,8 12 1,2 

I 
Promet, skladiščenje in 
zveze 11 13,1 20 32,3 259 21,4 158 15,7 

K 

Poslovanje z 
nepremičninami, najem in 
poslovne storitve 9 10,7 2 3,7 42 3,5 34 3,4 

O 
Druge javne, skupne in 
osebne storitvene dejavnosti 3 3,6 0 0,5 7 0,6 3 0,2 

  SKUPAJ 84 100,0 62 100,0 1.214 100,0 1.003 100,0 
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V občini je tako kot pri družbah tudi pri podjetnikih najbolj močno področje 
predelovalnih dejavnosti, in sicer je v letu 2006 26 podjetnikov tega področja 
zaposlovalo 17 delavcev (26,6 % vseh zaposlenih pri podjetnikih občine) in skupaj 
ustvarilo 31,7 % čistih prihodkov od prodaje vseh podjetnikov občine. 
 
Drugo pomembno področje je področje prometa, skladiščenja in zvez, kjer je v letu 
2006 11 podjetnikov z 20 zaposlenimi delavci (32,3 % vseh) ustvarilo 21,4 % čistih 
prihodkov od prodaje. Sledi področje gradbeništva, kjer je 14 podjetnikov s 14 
zaposlenimi delavci ustvarilo 20,0 % čistih prihodkov od prodaje. Omeniti je treba še 
področje trgovine, popravil motornih vozil in izdelkov široke porabe, kjer je 10 
podjetnikov s 5 zaposlenimi ustvarilo 14,0 % skupnih čistih prihodkov od prodaje.  
 
Posamezne preostale dejavnosti podjetnikov so imele v letu 2006 v skupnih čistih 
prihodkih od prodaje podjetnikov občine manj kot 5,0 % delež.  
 
 

3.2.  PRIHODKI, ODHODKI, DODANA VREDNOST IN POSLOVNI IZID 

3.2.1. Prihodki 

 

Obseg in strukturo posameznih vrst prihodkov podjetnikov občine prikazujemo v 
naslednji preglednici: 
 
PREGLEDNICA 18: Struktura prihodkov podjetnikov občine Semič 

  
                                                                             

Znesek v mio SIT,  struktura v % 
  ZNESEK INDEKS Struktura 

Vrsta prihodkov I-XII/2006 I-XII/2005 l.05=100 2006 2005 
I. POSLOVNI PRIHODKI   1.242 1.477 84,1 99,6 99,6 
Čisti prihodki od prodaje na domačem 
trgu 1.213 1.321 91,9 97,2 89,0 
Čisti prihodki od prodaje na trgu EU 1 44 2,0 0,1 3,0 
Čisti prihodki od prodaje na trgu izven EU 0 117 0,0 0,0 7,9 

Usredstveni lastni proizvodi in lastne 
storitve  3 0  0,2 0,0 
Drugi poslovni prihodki 29 11 258,5 2,3 0,8 
Sprememba vrednosti zalog proizvodov 
in nedokončane proizvodnje -4 -16 25,7 -0,3 -1,1 
    0,0 0,0 
II. FINANČNI  PRIHODKI 1 4 38,1 0,1 0,3 
    0,0 0,0 
III. DRUGI PRIHODKI 4 3 155,2 0,3 0,2 
PRIHODKI SKUPAJ (I.+II.+III.) 1.248 1.484 84,1 100,0 100,0 

 
Podjetniki so v letu 2006 ustvarili skupaj 1.248 milijonov tolarjev (5,2 milijonov evrov) 
prihodkov, kar je za 15,9 % manj kot v letu 2005. Najpomembnejši in najobsežnejši 
med njimi so z 99,6-odstotnim deležem poslovni prihodki, ki nastajajo pri rednem 
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opravljanju dejavnosti. Poleg poslovnih prihodkov so imeli podjetniki občine v 
prihodkih še 0,1 % finančnih prihodkov in 0,3 % drugih prihodkov.  
 
Poslovni prihodki so bili za 15,9 % manjši kot v letu 2005 in so jih podjetniki pretežno 
dosegli s prodajo na domačem trgu. Na tujem trgu so podjetniki  realizirali 1 milijon 
tolarjev (4 tisoč evrov) čistih prihodkov od prodaje, kar je zanemarljiv znesek v 
primerjavi z letom 2005, ko so na tujem realizirali 161 milijonov tolarjev čistih 
prihodkov od prodaje. 
 

3.2.2. Odhodki 
 

 

Obseg in strukturo posameznih vrst odhodkov podjetnikov občine prikazujemo v 
naslednji preglednici. 
 
PREGLEDNICA 19: Struktura odhodkov podjetnikov občine Semič 

  
                                                                                         

Znesek v mio SIT,  struktura v % 
  ZNESEK INDEKS Struktura 

Vrsta odhodkov I-XII/2006 I-XII/2005 l.05=100 2006 2005 
I. POSLOVNI ODHODKI 1.118 1.308 85,5 98,3 99,0 
1. STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN 
STORITEV 697 847 82,3 61,3 64,2 
Nabavna vrednost prodanega blaga in 
materiala 210 186 112,9 18,5 14,1 
Stroški materiala 304 462 65,9 26,8 35,0 
Stroški storitev 183 200 91,8 16,1 15,1 
2. STROŠKI DELA 168 239 70,5 14,8 18,1 
Plače 117 173 67,7 10,3 13,1 
Stroški pokojninskih in drugih zavarovanj 19 30 63,5 1,7 2,3 
Drugi stroški dela 32 36 90,0 2,9 2,7 
3. ODPISI VREDNOSTI 144 128 112,5 12,7 9,7 
Amortizacija 143 128 111,8 12,6 9,7 
Prevrednotovalni poslovni odhodki pri 
osnovnih sredstvih 1 0  0,1 0,0 
Prevrednotovalni poslovni odhodki pri 
obratnih sredstvih 0 0 126,0 0,0 0,0 
4. DRUGI POSLOVNI ODHODKI 108 93 115,6 9,5 7,1 
      
II. FINANČNI  ODHODKI 17 12 147,4 1,5 0,9 
      
III. DRUGI ODHODKI 2 1 190,0 0,2 0,1 
ODHODKI SKUPAJ (I.+II.+III.) 1.137 1.320 86,1 100,0 100,0 

 
 
Podjetniki so v letu 2006 ugotovili skupaj 1.137 milijonov tolarjev (4,7 milijonov evrov) 
odhodkov, kar je za 13,9 % manj kot v letu 2005. Zmanjšanje odhodkov podjetnikov 
je bilo manjše od zmanjšanja njihovih prihodkov. 
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Tudi med izkazanimi odhodki so najpomembnejši in najobsežnejši poslovni odhodki, 
in sicer so v znesku 1.118 milijonov tolarjev (4,6 milijonov evrov) predstavljali 98,3 % 
vseh odhodkov. Med poslovnimi odhodki je bilo 62,3 % stroškov blaga, materiala in 
storitev. Izkazali so jih 697 milijonov tolarjev (2,9 milijonov evrov) oziroma za 17,7 % 
manj kot v letu 2005.  
 
Od odhodkov omenimo še stroške dela zaposlenih pri podjetnikih, ki so znašali 168 
milijonov tolarjev (701 tisoč evrov) in so pomenili 14,8 % poslovnih odhodkov ter 
odpise vrednosti, ki so znašali 144 milijonov tolarjev (600 tisoč evrov) in so 
predstavljali 12,7 % poslovnih odhodkov. Povprečno izplačana plača pri podjetnikih 
občine je bila občutno nižja od povprečno izplačanih plač pri družbah te občine. 
 

 

3.2.3. Dodana vrednost 

 
Dodano vrednost je v letu 2006 ugotovilo 76 podjetnikov v skupnem znesku 441 
milijonov tolarjev (1,8 milijona evrov), izgubo na substanci pa 7 podjetnikov v znesku 
3 milijona tolarjev (14 tisoč evrov). Tako so podjetniki v letu 2006 ustvarili skupaj 438 
milijonov tolarjev (1,8 milijonov evrov) neto dodane vrednosti (dodana vrednost je bila 
za ta znesek večja od izgube na substanci). 
 
Največ neto dodane vrednosti so ustvarili podjetniki v  dejavnosti prometa 
skladiščenja in zvez, 27,7 %,  v predelovalni dejavnosti, 27,3 %, in v gradbeništvu, 
18,3 %.   
 
 

3.2.4. Poslovni izid 
 

Vsi podjetniki občine skupaj so v letu 2006 poslovali pozitivno, z neto podjetnikovim 
dohodkom, ki je kot pozitivna razlika med podjetnikovim dohodkom in negativnim 
poslovnim izidom znašal 111 milijonov tolarjev (463 tisoč evrov) in se je v primerjavi z 
letom 2005, ko je znašal 163 milijone tolarjev, znižal za 31,9 %. 
 
Poslovni izid podjetnikov občine v letu 2006 po posameznih področjih dejavnosti 
prikazujemo v naslednji preglednici. 
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PREGLEDNICA 20: Poslovni izid podjetnikov občine Semič v letu 2006 
PODJETNIKOV DOHODEK NEGATIVNI POSLOVNI IZID 

Področja dejavnosti 

št
ev

ilo
 p
o
d
je
tn
ik
o
v 

znesek v 
mio SIT 

delež v 
% 

indeks 
06/05 

št
ev

ilo
 p
o
d
je
tn
ik
o
v 

znesek v 
mio SIT 

delež v 
% 

indeks 
06/05 

NETO 
PODJET. 
DOH. (+) 
NETO 
NEGAT. 
POSL. 
IZID (-) 
v mio 
SIT 

A Kmetijstvo, lov, gozdarstvo 6 9 7,4 99,4 0 0 0,0 - 9 

D Predelovalne dejavnosti 24 29 24,6 31,5 2 1 9,7 39,9 29 

E 
Oskrba z elektriko, plinom in 
vodo 1 0 0,0 116,7 0 0 0,0 - 0 

F Gradbeništvo 9 13 10,5 168,6 5 6 74,6 106,7 6 

G 
Trgovina, popravila motornih 
vozil in izdelkov široke porabe 8 18 15,5 156,0 1 0 0,6 124,7 18 

H Gostinstvo 4 2 2,0 117,5 0 0 0,0 - 2 

I Promet, skladiščenje in zveze 10 39 33,0 94,5 1 1 8,3 111,6 39 

K 
Poslovanje z nepremičninami, 
najem in poslovne storitve 8 8 6,6 110,1 1 0 5,7 94,9 7 

O 
Druge javne, skupne in osebne 
storitvene dejavnosti 2 1 0,5 112,5 1 0 1,1 21,5 0 

  SKUPAJ 72 119 100,0 69,1 11 8 100,0 88,2 111 

 
Podjetnikov dohodek (pozitivna razlika med prihodki in odhodki, ki vključuje tudi 
podjetnikov zaslužek) je ugotovilo 72 oziroma 85,7 % podjetnikov v skupnem znesku 
119 milijonov tolarjev (497 tisoč evrov).  
 
Pet področij dejavnosti, kjer so podjetniki občine najbolj prisotni, so ugotovili skupaj 
89,9 % podjetnikovega dohodka vseh podjetnikov občine. Tako je bilo v prometu, 
skladiščenju in zvezah ugotovljenega 33,0 %, v predelovalni dejavnosti 24,6 %, v 
trgovini, popravilih motornih vozil in izdelkov široke porabe 15,5 %, v gradbeništvu 
10,5 % in v področju poslovanja z nepremičninami, najema in poslovnih storitev 6,6 
% skupnega podjetnikovega dohodka.  
 
Negativni poslovni izid (negativna razlika med  prihodki in odhodki) je izkazalo 11 
oziroma 13,1 % podjetnikov v znesku 8 milijonov tolarjev (33 tisoč evrov). Največ 
negativnega poslovnega izida so ugotovili podjetniki v gradbeništvu, 74,6 %, v 
predelovalni dejavnosti 9,7 %, v dejavnosti prometa skladiščenja in zvez 8,3 %, kar 
predstavlja 92,6 % skupno izkazanega negativnega poslovnega izida. 
 
 

3.3.  SREDSTVA IN OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV PODJETNIKOV 
 
Ob koncu leta 2006 so imeli podjetniki občine 1.003 milijonov tolarjev (4 milijone 
evrov) sredstev oziroma obveznosti do virov sredstev, kar je za 6,6 % manj kakor ob 
koncu leta 2005.  
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Obseg in struktura posameznih vrst sredstev in obveznosti do virov sredstev 
podjetnikov občine sta razvidna iz preglednice 21. 
 
PREGLEDNICA 21: Struktura sredstev in obveznosti do virov sredstev podjetnikov 
   Znesek v mio SIT, struktura v % 

ZNESEK STRUKTURA 
Opis 2006 2005 

Indeks 
2006/2005 2006 2005 

 SREDSTVA (A+B+C+Č)      
A. DOLGOROČNA SREDSTVA 665 656 101,4 66,3 61,1 
I. Neopredmetena sredstva in dolgoročne AČR 1 2 53,4 0,1 0,2 
II. Opredmetena osnovna sredstva 560 612 91,6 55,9 57,0 
III. Naložbene nepremičnine 103 42 246,9 10,3 3,9 
IV. Dolgoročne finančne naložbe 0 0 - 0,0 0,0 
V. Dolgoročne poslovne terjatve 0 0 340,3 0,0 0,0 
B. KRATKOROČNA SREDSTVA 318 390 81,5 31,7 36,3 
I. Sredstva (skupine za odtujitev) za prodajo  0 0 - 0,0 0,0 
II. Zaloge 35 41 85,8 3,5 3,8 
III. Kratkoročne finančne naložbe 0 0 - 0,0 0,0 
IV. Kratkoročne poslovne terjatve 236 268 88,3 23,6 24,9 
V. Denarna sredstva 47 82 57,3 4,7 7,6 

C. 
KRATKOROČNE AKTIVNE ČAS. 
RAZMEJITVE 2 2 104,1 0,2 0,2 

Č. TERJATVE DO PODJETNIKA 18 26 70,4 1,8 2,4 
  SKUPAJ SREDSTVA 1.003 1.074 93,4 100,0 100,0 

 
OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV 
(A+B+C+Č+D)      

A. PODJETNIKOV KAPITAL 560 533 105,1 55,8 49,6 
B. REZERVACIJE IN DOLGOROČNE PČR 3 3 88,5 0,3 0,3 
C. DOLGOROČNE OBVEZNOSTI 173 241 71,8 17,2 22,4 
Č. KRATKOROČNE OBVEZNOSTI 267 297 90,1 26,7 27,6 

D. 
KRATKOROČNE PASIVNE ČAS. 
RAZMEJITVE 0 0 0,0- 0,0 0,0 

  
SKUPAJ OBVEZNOSTI DO VIROV 
SREDSTEV 1.003 1.074 93,4 100,0 100,0 

 
 
Ob koncu leta 2006 so imeli podjetniki 665 milijonov tolarjev (3 milijone evrov) 
oziroma 66,3 % dolgoročnih sredstev in 318 milijonov tolarjev (1,3 milijone evrov) 
oziroma 31,7 % kratkoročnih sredstev. Večina, 84,2 %, dolgoročnih sredstev 
predstavljajo opredmetena osnovna sredstva, med kratkoročnimi sredstvi pa je 
največ kratkoročnih poslovnih terjatev (74,2 %). 
 
V virih sredstev so imeli podjetniki konec leta 2006 največ lastnih virov, 
podjetnikovega kapitala, v znesku 560 milijonov tolarjev (2,3 milijona evrov) oziroma 
55,8 %. Kratkoročne obveznosti so znašale 267 milijonov tolarjev (1,4 milijona evrov) 
ali 26,7 % virov sredstev, dolgoročne obveznosti pa 173 milijonov tolarjev (722 tisoč 
evrov) ali 17,2 % virov sredstev. V primerjavi s koncem leta 2005 se je najbolj znižala 
vrednost dolgoročnih obveznosti, za 28,2 %,  podjetnikov kapital pa se je zvišal za  
5,1 %. 
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4. PRIKAZ POMEMBNEJŠIH PODATKOV IN KAZALNIKOV 

 
 
PREGLEDNICA 22:  Pomembnejši podatki in kazalniki za občino, Jugovzhodno 
Slovenijo (regija) in državo  
 

OPIS OBČINA REGIJA SLOVENIJA

OBČINA/
REGIJA 
V %

OBČINA/
SLOVENIJA 

V %

DRUŽBE
Prihodki, v mio SIT 12.749 992.837 16.021.434 1,3 0,1
Prihodki 2006/2005 1,15 1,04 1,14
Odhodki, v mio SIT 12.230 923.026 15.234.670 1,3 0,1
Neto dodana vrednost, v mio SIT 4.707 242.995 3.574.743 1,9 0,1
Neto čisti dobiček, v mio SIT 462 55.644 616.228 0,8 0,1
Neto čisti dobiček 2006/2005 1,39 1,18 1,41
Povprečno število zaposlenih 1.058 29.800 478.839 3,6 0,2
Sredstva (premoženje), v mio SIT 9.973 844.156 19.065.049 1,2 0,1
Kapital, v mio SIT 3.188 390.319 7.607.821 0,8 0,0
Čisti prih. od prod. na tujem trgu/prihodki v % 68,1 60,6 28,8

1. Kazalniki uspešnosti poslovanja

Prihodki/odhodki 1,04 1,08 1,05
Prihodki na zaposlenega, v tisoč SIT 12.045 33.317 33.459 36,2 36,0
Neto dodana vrednost na zaposl., v tisoč SIT 4.447 8.154 7.465 54,5 59,6
Neto čisti dobiček na zaposl., v tisoč SIT 436 1.867 1.287 23,4 33,9
Neto čisti dobiček/poprečni kapital, v % 15,9 15,2 8,5
Poprečna plača na delavca na mesec, v SIT 209.160 277.979 268.140 75,2 78,0

2. Kazalniki finančnega položaja

Delež kapitala v obveznostih do virov, v % 32,0 46,2 39,9
Kapital/opredmetena osnovna sredstva 0,69 1,02 1,07
Dolgoročni viri/dolgoročna sredstva in zaloge 0,90 0,94 0,95

SAMOSTOJNI PODJETNIKI
Število podjetnikov 84 3.744 59.692 2,2 0,1
Prihodki, v mio SIT 1.248 95.124 1.194.973 1,3 0,1
Odhodki, v mio SIT 1.137 88.157 1.099.724 1,3 0,1
Neto podjetnikov dohodek, v mio SIT 111 6.968 95.249 1,6 0,1
Povprečno število zaposlenih 62 4.570 58.921 1,4 0,1
Prihodki/odhodki 1,10 1,08 1,09
Prihodki na zaposlenega, v tisoč SIT 20.037 20.814 20.281 96,3 98,8
Neto podjetnikov dohodek/prihodki v % 8,90 7,30 7,97  
 
 
Podatki kažejo, da so se deleži družb občine Semič v prihodkih, odhodkih in neto 
dodani vrednosti družb regije gibali med 1 in 2 %. Povprečno število zaposlenih 
občine predstavlja 3,6-odstotni delež povprečnega števila zaposlenih regije. V 
premoženju in kapitalu regije sta bila deleža občine slabih 1,2 % oziroma 0,8 %. 
Najnižji, 0,8-odstotni delež pa dosega občina v primerjavi z regijo tudi pri ustvarjenem 
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neto čistem dobičku. V primerjavi s Slovenijo omenjeni deleži občine ne predstavljajo 
niti 1 %. 
 
Celotna gospodarnost družb (merjena kot razmerje med prihodki in odhodki) je bila v 
občini nižja tako v primerjavi z regijo kot Slovenijo (vrednost kazalnika za občino 
1,04, za regijo 1,08 oziroma 1,05 za državo).  
 
Produktivnost družb, merjena s prihodki na zaposlenega, z neto dodano vrednostjo 
na zaposlenega, z neto čistim dobičkom na zaposlenega je bila v občini bistveno 
nižja kot v regiji in državi.  
 
Dobičkonosnost kapitala družb občine je znašala 15,9 % in je bila za 0,7 odstotne 
točke boljša od regijske in za 7,4 odstotnih točk boljša kot v Sloveniji. 
 
Zadolženost družb (delež dolgov v obveznostih do virov sredstev) občine je bila večja 
od zadolženosti družb v regiji in v državi. Družbe občine so imele med obveznostmi 
do virov sredstev 58,3 % dolgov, družbe regije 46,8 % in  družbe v Sloveniji 56,9 % 
dolgov. Delež kapitala v obveznostih do virov sredstev je bil pri družbah občine 
manjši kot pri družbah regije in države..  
 
Pokrivanje vseh dolgoročnih sredstev in zalog z dolgoročnimi viri je bilo v občini 
slabše kot v regiji in v Sloveniji. 
 
Samostojni podjetniki občine so v letu 2006 izkazali 1,3 % prihodkov in odhodkov 
ter 1,6 % podjetnikovega dohodka v primerjavi s podjetniki regije. V primerjavi s 
Slovenijo prihodki, odhodki kot podjetnikov dohodek podjetnikov občine ne dosegajo 
niti 1 %. Samostojni podjetniki v občini so po uspešnosti poslovanja nekoliko boljši od 
podjetnikov regije kot tudi države (kazalniki gospodarnosti in dobičkovnosti prihodkov 
sta v občini višja kot v regiji in državi). 
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5. SKLEP 

 
Na podlagi podatkov iz letnih poročil za leto 2006 40 družb občine Semič, ki so 
predložile podatke izpostavi AJPES Novo mesto, ugotavljamo naslednje: 
 
Družbe občine so v letu 2006 ustvarile 53 milijonov evrov  prihodkov in 51 milijonov 
evrov odhodkov. Največ prihodkov so ustvarile družbe predelovalnih dejavnosti. V 
primerjavi z letom 2005 so bili prihodki višji za 14,6 %, odhodki pa za  13,6 %. 
Pozitiven rezultat, čisti dobiček, je izkazalo 31 družb (8 več kot leto poprej), 
negativnega pa 5 družb (17 manj kot v letu 2005). Skupni neto čisti dobiček je znašal 
1,9 milijonov evrov, kar je v primerjavi z letom 2005 precej boljši rezultat. Boljše kot 
leto poprej so poslovale mikro in velike družbe, in sicer so mikro družbe neto čisti 
dobiček 2-krat povečale, velike družbe pa za dobro polovico (za 53,6 %). Majhne in 
srednje družbe občine so izkazala nižji neto čisti dobiček kot v letu 2005.  
 
Na domačem trgu so družbe dosegle 26,8 % prihodkov, na tujih trgih pa večji delež, 
68,2 %; prihodkov. Družbe občine so v letu 2006 realizirale enak delež čistih 
prihodkov na domačem trgu kot v letu 2005 in nekoliko večji delež prihodkov na 
tujem trgu kot v letu 2005. 
 
V povprečju so družbe zaposlovale 1.058 delavcev, katerih povprečna mesečna 
bruto plača je znašala 872 evrov in je bila za 3,8 % večja kot leto poprej. Od 
povprečne plače na zaposlenega v družbah v Jugovzhodni Sloveniji je bila za 24,8 % 
manjša, od povprečne plače družb na državni ravni pa za 22,0 % manjša.  
 
Kazalniki uspešnosti poslovanja kažejo slabšo gospodarnost, produktivnost in  boljšo 
donosnost kapitala v družbah občine od družb Jugovzhodne Slovenije ter vseh družb 
v Sloveniji.  
 
Izpostavi AJPES Novo mesto je s področja občine Semič predložilo podatke iz letnih 
poročil za leto 2006 tudi 84 samostojnih podjetnikov.  
 
Samostojni podjetniki občine so v letu 2006 ustvarili 5,2 milijona evrov prihodkov, 4,7 
milijonov evrov odhodkov in 463 tisoč evrov neto dohodka. Vsi podjetniki so po 
velikosti majhni, več kot polovica jih ni imela zaposlenih delavcev. Podjetniki so 
skupaj v povprečju zaposlovali 62 delavcev. Največ podjetnikov je opravljalo 
dejavnosti s področja predelovalne dejavnosti, gradbeništva ter prometa, skladiščenja 
in zvez. Največ prihodkov pa so ustvarili podjetniki v predelovalnih dejavnostih, v 
prometu, skladiščenju in zvezah ter gradbeništvu. 
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