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Zadeva: Obravnava informacije o poslovanju gospodarskih družb in samostojnih podjetnikov v 

Ob�ini Semi� v letu 2007 
 
V Programu dela Ob�inskega sveta Ob�ine Semi� v letu 2008 je bila dolo�ena obravnava stanja 
gospodarstva v ob�ini Semi�, zato smo pri Agenciji RS za javnopravne evidence in storitve, Izpostava 
Novo mesto pridobili informacijo o poslovanju gospodarskih družb in podjetnikov za Ob�ino Semi� v letu 
2007. 
 
Informacija obravnava: 

- uvod 
- poslovni izid in finan�ni položaj družb 
- poslovni izid in finan�ni položaj podjetnikov 
- prikaz pomembnejših podatkov in kazalnikov in  
- sklep. 

 
Na podlagi podatkov iz letnih poro�il za leto 2007 43 družb ob�ine Semi�, ki so predložile podatke 
izpostavi AJPES Novo mesto, ugotavljamo naslednje: Družbe ob�ine so v letu 2007 ustvarile 57.115 tiso� 
evrov prihodkov in 55.930 tiso� evrov odhodkov. Najve� prihodkov so ustvarile družbe predelovalnih 
dejavnosti. V primerjavi z letom 2006 so bili prihodki višji za 7,3 %, odhodki pa za 9,7 %. Pozitiven 
rezultat, cisti dobi�ek, je izkazalo 29 družb (1 manj kot leto poprej), negativnega pa 11 družb (5 ve� kot v 
letu 2006). Skupni neto �isti dobi�ek je znašal 1.022 tiso� evrov, kar je v primerjavi z letom 2006 slabši 
rezultat. Boljše kot leto poprej so poslovale majhne družbe, ki so neto �isti dobi�ek pove�ale za 28,8 %. 
Mikro, srednje in velike družbe ob�ine so izkazale nižji neto �isti dobi�ek kot v letu 2006. Družbe ob�ine 
dosegajo ve�ji del prihodkov na tujih trgih kot na doma�em trgu. V letu 2007 so na tujih trgih dosegle 58,8 
% prihodkov, na doma�em trgu pa 33,2 % prihodkov. V primerjavi z letom 2006 so se prihodki na tujem 
trgu zmanjšali, prihodki na doma�em trgu pa pove�ali.  
 
Izpostavi AJPES Novo mesto je s podro�ja ob�ine Semi� za leto 2007 predložilo podatke iz letnih poro�il 
tudi 79 samostojnih podjetnikov. Samostojni podjetniki ob�ine so v letu 2007 ustvarili 6.166 tiso� evrov 
prihodkov, 5.653 tiso� evrov odhodkov in 513 tiso� evrov neto dohodka. Ve� kot polovica podjetnikov je 
opravljalo dejavnost samih in niso imeli zaposlenih delavcev. Podjetniki so v letu 2007 v povpre�ju 
zaposlovali 56 delavcev na podlagi opravljenih ur. Najve� podjetnikov je opravljalo predelovalne 
dejavnosti, dejavnosti gradbeništva, trgovine, popravil motornih vozil in izdelkov široke porabe ter 
prometa, skladiš�enja in zvez. V teh dejavnostih je bilo v letu 2007 ustvarjenih najve� prihodkov 
podjetnikov ob�ine. 
 
 
Agencija RS za javnopravne evidence in storitve je pripravila tudi  informacijo o poslovanju gospodarskih 
družb, samostojnih podjetnikov in zadrug v jugovzhodni Sloveniji v letu 2007, ki je dostopna na spletni 
strani Ob�ine Semi�, www.semic.si.  
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