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Uvod 
 

Informacijo o poslovanju gospodarskih družb in samostojnih podjetnikov v občini 
Semič v letu 2018 je pripravil Razvojno informacijski center Bela krajina. Podlaga za 
prikazane podatke so podatki pridobljeni od Agencije RS za javnopravne evidence in 
storitve (AJPES) o poslovanju gospodarskih družb in samostojnih podjetnikov, ki v 
podatkih zajema poslovni izid in premoženjsko finančni položaj gospodarskih družb 
(razen tistih, ki so v likvidacijskem ali stečajnem postopku), samostojnih podjetnikov 
(razen podjetnikov obdavčenih na podlagi ugotovljenega dobička z upoštevanjem 
normiranih odhodkov) s sedežem na območju občine Semič. Podatki računovodskih 
izkazov slonijo na nerevidiranih poročilih, kar pomeni, da se še lahko deloma 
spremenijo. V poročilu so uporabljeni še podatki Zavoda RS za zaposlovanje (ZRSZ) in 
Statističnega urada RS (SURS). 

Gospodarske družbe v občini Semič so v primerjavi z letom 2017 zaposlovale 15 % manj 
oseb, zmajnšale čiste prihodke od prodaje za 22 %, zmanjšale prihodke od prodaje na 
tujih trgih za 47,3 % ter zmanjšale obveznosti do virov sredstev za 3,8 %. Neto dodana 
vrednost na zaposlenega se je glede na leto 2017 povečala za 3,8 %, povprečna bruto 
plača v gospodarskih družbah in pri samostojnih podjetnikih pa zmanjšala za 3,6 %. 
Razlog za splošno »slabšo« sliko poslovanja družb in samostojnih podjetnikov v občini 
Semič v letu 2018 je izbris sedeža družbe Unitplast, d.o.o. v Semiču, ki je bila po 
velikosti srednje velika družba. Družba Unitplast, d.o.o. je bila v letu 2018 pripojena 
družbi Tomplast, d.o.o – PE Semič (obračunski datum pripojitve je bil 31. 12. 2017, 
dejanski datum zbrisa podjetja Unitplast, d.o.o. iz sodnega registra in vpis pripojitve k 
podjetju Tomplast, d.o.o. pa je bil 11. 7. 2018). Podatki AJPES-a zajemajo le podatke 
družb in s.p. ki imajo sedež v občini Semič, ne pa podatke družb, ki majo v občini Semič 
poslovno enoto ali podružnico, zato pride do razkoraka v primerjavi z dejanskim 
stanjem v občini. 

Število samostojnih podjetnikov v občini Semič se je v letu 2018 povečalo za 4 %, ti so 
zaposlovali 7 % manj oseb kot v letu 2017. Ustvarili so za 2  % več prihodkov od prodaje, 
od tega na tujih trgih za 30,5 % manj prihodkov od prodaje kot preteklo leto. 
Opremljenost s sredstvi se je glede na preteklo leto zmanjšala za 3 %. Podjetnikov 
dohodek se je v povprečju povečal za 22 %, negativni poslovni izid pa zmanjšal za 18,7 
%.  

Stopnja brezposelnosti v občini Semič decembra 2018 je znašala 10,9 % in je bila na 
enaki ravni kot decembra 2017 (stopnja brezposelnosti prav tako 10,9 %). V letu 2018 je 
bila najnižja brezposelnost v občini v mesecu septembru, ko je znašala stopnja 
brezposelnosti 10,3 %. Raven brezposelnosti v letu 2018 je skoraj že dosegla raven 
brezposelnosti v letu 2008 (januarja 2008 je bila stopnja brezposelnosti v občini Semič 
10,8 %). 
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Po podatkih SURS-a je imelo leta 2018 v občini Semič delovno mesto 633 delovno 
aktivnih prebivalcev občine oz. 41,5 % delovno aktivnega prebivalstva občine Semič. 
891 delovno aktivnih prebivalcev občine Semič se je na delo vozilo v druge občine, od 
tega največ v Novo mesto – 301, Črnomelj – 191, Ljubljano – 134 in Metliko 120 (glej 
tabelo 8 v Prilogi). 746 delovno aktivnih prebivalcev iz drugih občin pa ima delo v 
občini Semič. Skupno je imelo leta 2018 delovno mesto v občini Semič 1.379 ljudi. 
Indeks delovne migracije za občino Semič v letu 2018 je znašal 90,5, kar uvršča občino 
Semič med bivalne, ne pa delovne občine, in sicer med šibko bivalne občine (glej 
Tabelo 1). 

Tabela 1: Delovno aktivno prebivalstvo (brez kmetov), medobčinski delovni migranti ter indeks 
delovne migracije v občini Semič v letu 2018 

Leto 2018 Število 
Delovno aktivno prebivalstvo (brez kmetov) po občini prebivališča1 1.524 

Delovno aktivno prebivalstvo (brez kmetov) po občini delovnega mesta2 1.379 

Delovno aktivno prebivalstvo (brez kmetov), katerih delovno mesto je v občini 
prebivališča 633 

Medobčinski delovni migranti po občini prebivališča3 891 
Medobčinski delovni migranti po občini delovnega mesta4 746 

Delež delovno aktivnega prebivalstva [brez kmetov], katerih delovno mesto je v 
občini prebivališča 41,5 

Indeks delovne migracije5 90,5 
Vir: SURS, 2019. 

Na dan 1. 1. 2019 je imela občina Semič 3.824 prebivalcev, od tega 1.953 moških in 1.871. 
žensk. Indeks feminitete6 v letu 2018 je znašal 95,8 %. Površina občine znaša 146,7 km2, 
v letu 2018 je bila gostota naseljenosti v občini 26,1 prebivalcev/km2. Število 

                                                           
1 Delovno aktivno prebivalstvo po teritorialni enoti prebivališča so osebe, prikazane po določeni teritorialni enoti 
(občini, upravni enoti, statistični regiji), v kateri imajo prijavljeno prebivališče (ne glede na to, kje imajo delovno 
mesto), (Metodološko pojasnilo delovne migracije, SURS, 26. 7. 2017). 

2 Delovno aktivno prebivalstvo (brez kmetov) po teritorialni enoti delovnega mesta so osebe, prikazane po določeni 
teritorialni enoti (občini, upravni enoti, statistični regiji), v kateri imajo delovno mesto (ne glede na to, kje imajo 
prijavljeno prebivališče), (Metodološko pojasnilo delovne migracije, SURS, 26. 7. 2017). 

3 Medobčinski delovni migranti po občini prebivališča so delovno aktivni prebivalci (brez kmetov), katerih prijavljeno 
prebivališče (začasno ali stalno) in delovno mesto sta v različnih občinah, prikazani po občini prebivališča, 
(Metodološko pojasnilo delovne migracije, SURS, 26. 7. 2017). 

4 Medobčinski delovni migranti po občini delovnega mesta so delovno aktivni prebivalci (brez kmetov), katerih 
delovno mesto in prebivališče sta v različnih občinah, prikazani po občini delovnega mesta, (Metodološko pojasnilo 
delovne migracije, SURS, 26. 7. 2017). 

5 Indeks delovne migracije (IDM) je razmerje med številom delovno aktivnih prebivalcev (brez kmetov) v določeni 
teritorialni enoti delovnega mesta in številom delovno aktivnih prebivalcev (brez kmetov) v teritorialni enoti 
prebivališča pomnoženo s 100, (Metodološko pojasnilo delovne migracije, SURS, 26. 7. 2017). 

6 Indeks feminitete opisuje razmerje med številom žensk in številom moških. Pove nam, koliko žensk na 100 moških 
prebiva na nekem območju. 
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prebivalcev v občini Semič je najbolj upadlo iz leta 2008 do leta 2009 (za 36 
prebivalcev), najbolj naraslo pa iz leta 2009 do leta 2010 (za 58 prebivalcev). Od leta 
2009 do leta 2012 je število prebivalcev v občini naraščalo, po letu 2012 pa je začelo, z 
izjemo leta 2016, upadati (glej Graf 21 v Prilogi). Občina ima po dostopnih podatkih od 
leta 2010 naprej, z izjemo let 2015 in 2017 pozitiven naravni prirast. V letu 2017 je ta 
znašal 0. Najmanjši naravni prirast je imela občina leta 2015, ko je znašal -2, največji pa 
v letu 2011, ko je znašal 22 (glej Graf 22 v Prilogi). Občina Semič je imela v letu 2017 
negativni selitveni prirast s tujino, in sicer je ta znašal -1, kar pomeni, da se je 1 
prebivalec več iz občine Semič odselil v tujino ali ima v tujini namen prebivati vsaj 1 
leto kot se je prebivalcev iz tujine priselilo v občino Semič. Občina je imela v letu 2017 
negativen selitveni prirast med občinami in sicer je ta znašal -35 prebivalcev, kar 
pomeni, da se je iz občine v letu 2017 odselilo 35 prebivalcev več, kot se jih je v občino 
Semič priselilo iz drugih občin. Posledično je imel Semič v letu 2017 negativen skupni 
prirast7, ki je znašal -36 prebivalcev, skupni prirast na 1000 prebivalcev8 pa je znašal -
9,5 (glej Grafa 23 in 24 v Prilogi).  
 

Na dan 1. 1. 2019 je bila povprečna starost v občini Semič 43,5 leta in je bila višja od 
povprečne starosti v regiji (42,5 leta) in rahlo višja kot državi (43,4 leta). V Beli krajini sta 
imeli višjo povprečno starost tako občina Črnomelj (44,4 leta) kot občina Metlika (44,1 
leta). Delež prebivalcev, starih od 0-14 let je znašal 15,8 % in je bil manjši od deleža v 
regiji (16,2 %) in višji od deleža v državi (15,1 %), občini  Črnomelj (14,5 %) in občini Metlika 
(14,8 %). Na drugi strani je imela občina Semič delež prebivalcev, starih 65 let in več 
(znašal je 20,1 %) višji od deleža v regiji (18,4 %) in državi (19,8 %) ter manjši kot v občini 
Črnomelj (20,7) in občini Metlika (21,1 %). Indeks staranja9 v občini Semič je tako na dan 
1. 1. 2019 znašal 127,2 in je bil višji le od indeksa staranja v regiji JV Slovenija (114,1) ter 
nižji od indeksa staranja v državi (131,7), občini Črnomelj (142,8) in občini Metlika (142,7) 
(glej Graf 25 v Prilogi). V primerjavi z letom 2011, ko je bilo v občini Semič 310 učencev, 
dijakov in študentov, se je do leta 2018 njihovo število zmanjšalo za 105 - v letu 2018 je 
bilo v občini le še 205 učencev, dijakov in študentov (glej Graf 26 v Prilogi). Na drugi 
strani se je od leta 2011 do leta 2018 število upokojencev povečalo za 96. V letu 2011 je 
imel Semič 995 upokojencev, v letu 2018 pa že 1.091 (glej Graf 27 v Prilogi). 
 
 
 
 

 

                                                           
7 Skupni prirast je seštevek naravnega in selitvenega prirasta na določenem območju v koledarskem letu 
(Metodološko pojasnilo Selitve, SURS, 21. 7. 2017). 

8 Skupni prirast na 1000 prebivalcev je razmerje med skupnim prirastom v koledarskem letu in številom prebivalstva 
sredi istega leta na določenem območju, pomnoženo s 1000. 

9 Indeks staranja je razmerje med starim [stari 65 let ali več] in mladim prebivalstvom [stari od 0 do 14 let], 
pomnoženo s 100. 
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1 Osnovni podatki poslovanja gospodarskih družb in 
samostojnih podjetnikov v letu 2018 
 

V občini Semič je v letu 2018 poslovalo 62 gospodarskih družb (6 več kot lani) in 73 
samostojnih podjetnikov (3 več kot lani). Skupaj so zaposlovali 577 ljudi, kar je 13 % 
manj kot v lanskem letu in ustvarili 56,9 mio EUR prihodkov od prodaje oz. 19 % manj 
kot v letu 2017. Na tujih trgih so ustvarili 13,1 mio EUR prihodkov od prodaje (47,1 % 
manj kot predhodno leto), kar predstavlja 23,1 % vseh prihodkov od prodaje. Imeli so za 
46,8 mio EUR obveznosti do virov sredstev oz. za 4 % manj obveznosti do virov 
sredstev kot v letu 2017.  

Osnovni podatki poslovanja družb in samostojnih podjetnikov v občini Semič v letu 
2018 so razvidni v Tabeli 2 in 3. 

Tabela 2: Poslovanje gospodarskih družb in samostojnih podjetnikov v občini Semič v letu 2018 – 
število družb in s.p., število zaposlenih in prihodki od prodaje 

G.D. in 
S.P.

Število 
2017

Število 
2018

Indeks 
18/17

Zaposleni 
2017

Zaposleni 
2018

Indeks 
18/17

Delež v 
%

Prihodki od 
prodaje v 
mio EUR 

2017

Prihodki od 
prodaje v 
mio EUR 

2018

Indeks 
18/17

Delež v %

Sp 70 73 104 102 95 93 16,44 9,43 9,66 102 16,97

Družbe 56 62 111 564 482 85 83,56 60,59 47,24 78 83,03

Mikro 41 45 110 82 83 101 14,34 6,75 7,82 116 13,74

Male 13 16 123 223 273 122 47,29 18,76 26,12 139 45,91

Srednje 2 1 50 259 127 49 21,93 35,08 13,3 38 23,37

Velike 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SKUPAJ 126 135 107 666 577 87 100 70,02 56,9 81 100

Vir: AJPES, Letno poročilo za leto 2017 in 2018. 
 
Tabela 3: Poslovanje gospodarskih družb in samostojnih podjetnikov v občini Semič v letu 2018 - 
prihodki na tujih trgih in sredstva na dan 31. 12. 2018 

G.D. in 
S.P.

Prihodki na 
tujih trgih v 

mio EUR 
2017

Prihodki na 
tujih trgih v 

mio EUR 
2018

Indeks 
18/17

Delež v % (od 
prihodkov 

vseh 
subjektov)

Delež 
prihodkov 

na tujih 
trgih 2018

Poveč./ 
zmanj. deleža 

v odstotnih 
točkah

Sredstva 
na dan 

31.12.2017 
v mio EUR

Sredstva na 
dan 

31.12.2018 v 
mio EUR

Indeks 
18/17

Delež v %

Sp 0,39 0,27 69,5 2,06 2,81 -1,31 7,52 7,33 97 15,67

Družbe 24,41 12,86 52,7 97,94 27,22 -13,06 40,99 39,43 96,19 84,33
Mikro 0,94 1,40 148,0 10,64 17,86 3,88 8,65 11,07 128,01 23,67
Male 4,90 5,95 121,2 45,29 22,76 -3,38 16,38 21,29 129,96 45,53
Srednje 18,56 5,51 29,7 42,01 41,47 -11,44 15,97 7,07 44,31 15,13
Velike 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SKUPAJ 24,79 13,13 53,0 100,00 23,07 -12,34 48,51 46,76 96,38 100,00

Vir: AJPES, Letno poročilo za leto 2017 in 2018. 

V letu 2018 ni bilo v občini Semič registrirane nobene velike družbe, registrirana je bila 
1 srednje velika družba, 16 malih družb, 45 mikro družb in 73 samostojnih podjetnikov. 

Iz podatkov je razvidno, da so v letu 2018 v občini Semič najbolje poslovale male 
družbe. Zaposlovale so 273 oseb (47,3 %) in ustvarile 26,1 mio EUR prihodkov od 
prodaje, kar predstavlja 45,9 % vseh prihodkov od prodaje v gospodarskih družbah v 
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občini Semič. Ustvarile so tudi največ prihodkov od prodaje na tujih trgih od vseh 
gospodarskih subjektov (5,95 mio EUR oz. 45,3 %), po opremljenosti s sredstvi na 
zaposlenega so na drugem mestu (na dan 31. 12. 2018 so razpolagale z 21,3 mio EUR 
sredstev). Sledi jim srednje velika družba, ki je v letu 2018 zaposlovala 127 oseb oz. 
21,9 %, ustvarila je 13,3 mio EUR prihodkov od prodaje oz. 23,4 % vseh prihodkov od 
prodaje vseh gospodarskih subjektov v občini. Od tega je ustvarila za 5,5 mio EUR 
prihodkov od prodaje na tujih trgih oz. 42 % vseh prihodkov od prodaje na tujih trgih 
vseh gospodarskih družb, glede na opremljenost s sredstvi na zaposlenega je bila na 
zadnje mestu (7,07 mio EUR). Mikro družbe v občini Semič so v letu 2018 zaposlovale 
83 oseb oz. 1 osebo več kot v letu 2017, ustvarile so za 7,8 mio EUR prihodkov od 
prodaje oz. za 16 % več kot v preteklem letu, kar predstavlja 13,8 % vseh prihodkov od 
prodaje v gospodarskih družbah v občini Semič. Na tujih trgih so ustvarile za 1,4 mio 
EUR prihodkov od prodaje oz. za 48 % več kot v preteklem letu, po opremljenosti s 
sredstvi na zaposlenega so bile mikro družbe na prvem mestu.  

 

Položaj gospodarskih družb v regiji JV Slovenija:  
 

- V občini Semič je poslovalo 2,4 % gospodarskih družb regije (predhodno leto 2,2 
%), 

- Zaposlovale so 1,5  % zaposlenih v GD regije (predhodno leto 1,9 % ), 
- Razpolagajo z 0,70  % sredstev GD regije (predhodno leto z  0,76 %), 
- Ustvarile so 0,68  % čistih prihodkov od prodaje GD v regiji (predhodno leto 0,96 

%), 
- Dosegle so 0,5 % prihodkov GD regije na tujih trgih (predhodno leto 0,6 %), 
- Dosegle so 1  % neto dodane vrednosti GD regije (predhodno leto 1,2 %). 

 

Položaj gospodarskih družb v Beli krajini:  
- V občini Semič je poslovalo 13,8 % gospodarskih družb Bele krajine (predhodno 

leto 12,8 %), 
- Zaposlovale so 13,1  % zaposlenih v GD Bele krajine (predhodno leto 16,1 % ), 
- Razpolagajo z 12,5  % sredstev GD Bele krajine (predhodno leto s  14 %), 
- Ustvarile so 13  % čistih prihodkov od prodaje GD v Beli krajini (predhodno leto 

17,6 %), 
- Dosegle so 15,9 % prihodkov GD Bele krajine na tujih trgih (predhodno leto 16,2 

%), 
- Dosegle so 14,7  % neto dodane vrednosti GD Bele krajine (predhodno leto 13,3 

%). 
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2 Gospodarske družbe  
 

V občini Semič je leta 2018 poslovalo 62 družb, njihovo število se je glede na preteklo 
leto povečalo za 6 družb. V občini je poslovalo 45 mikro družb (4 več kot v letu 2017), 
kar predstavlja 72,6 % vseh družb. Fizična rast gospodarskih družb se najbolj opazi na 
povečanju malih družb (23 % povečanje glede na leto 2017). V Semiču je bilo v letu 
2018 registriranih 16 malih družb, kar je 3 več kot v letu 2017, napram letu 2016 pa kar 
15 družb več (Agri, d.o.o., Beles, d.o.o., Elstab Lde, d.o.o., Feroles, d.o.o., Intermetal, d.o.o., 
Iskra IP, d.o.o., Jeklostil, d.o.o., Kambič, d.o.o., Klimaj, d.o.o., Kovinarstvo Ivanetič, d.o.o., Nix, 
d.o.o., Trankop, d.o.o., TS Metal, d.o.o., na novo pa še Požek, d.o.o., Gozd servis, d.o.o., Toki, 
d.o.o. ). Delež majhnih družb glede na vse družbe v občini je 25,8 %. V občini je v letu 
2018 poslovala 1 srednje velika družba (Cablex plastik, d.o.o.). 
 
Gibanje števila gospodarskih družb v občini Semič v obdobju 2007 - 2018 prikazuje 
Graf 1. 
 

Graf 1: Gibanje števila gospodarskih družb v občini Semič v obdobju od leta 2007 do leta 2014 

 
Vir: AJPES, Letna poročila za leta 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018. 

 

3 Zaposlovanje v gospodarskih družbah, brezposelnost in 
izobrazba 
 

V letu 2018 so gospodarske družbe v občini Semič zaposlovale 48210 oseb, kar je 15 % 
manj kot preteklo leto. Največ oseb so zaposlovale male družbe, in sicer je 16 malih 
družb zaposlovalo 273 oseb oz. 56,6 % vseh zaposlenih v gospodarskih družbah 
občine Semič. V 1 srednje veliki družbi je bilo zaposlenih 127 oseb oz. 26,3 % vseh 

                                                           
10 Število predstavlja povprečno število zaposlenih na podlagi opravljenih delovnih ur v obračunskem obdobju. 
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zaposlenih v gospodarskih družbah občine Semič. Zaradi izbrisa sedeža podjetja 
Unitplast, d.o.o. v občini Semič ter pripojitvi podjetja k poslovni enoti podjetja Tomplast, 
d.o.o. v Semiču, se je število zaposlenih najbolj zmanjšalo v segmentu srednje velikih 
družb. V mikro družbah je bilo zaposlenih 83 oseb (1 več kot v letu 2017), kar 
predstavlja 17,2 % vseh zaposlenih v gospodarskih družbah občine Semič. Glede na 
leto 2016 se je število zaposlenih najbolj zmanjšalo ravno v segmentu v mikro družb, 
saj so te v letu 2016 zaposlovale kar 257 zaposlenih (indeks 2018/2016 je 32,3 %).  

Graf 2 prikazuje gibanje števila zaposlenih v gospodarskih družbah s sedežem v občini 
Semič v obdobju od leta 2007 do leta 2018. 

Graf 2: Gibanje števila zaposlenih v gospodarskih družbah občine Semič v obdobju 2007 do 2018 

 
Vir: AJPES, Letna poročila za leta 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018. 

 

Stopnja brezposelnosti v občini Semič na dan 31. 12. 2018 je bila nižja kot pred letom 
2009 (januarja 2009 je znašala 12,1 %), in sicer je znašala 10,9 %, kar predstavlja 202 
osebi. V primerjavi z decembrom 2017 je ostala na enaki ravni (decembra 2017 je bila v 
občini Semič brezposelna 201 oseba, kar prav tako predstavlja 10,9 %). Najvišja 
brezposelnost v Semiču je bila januarja 2014, ko je stopnja brezposelnosti znašala 17,2 
%, brezposelnih pa je bilo kar 321 oseb. Po januarju 2014 je brezposelnost pričela 
postopoma upadati. Decembra 2018 je bilo v Semiču največ brezposelnih s I. in II. 
stopnjo izobrazbe (OŠ ali manj), in sicer 47,5 %, kar predstavlja 96 oseb, s 23,3 % sledijo 
osebe s III. in IV. stopnjo izobrazbe (nižje in srednje poklicno izobraževanje), kar 
predstavlja 47 oseb in z 18,3 % osebe s V. stopnjo izobrazbe (srednje tehniško, 
strokovno, splošno izobraževanje), kar predstavlja 37 oseb. Najmanj brezposelnih 
oseb je bilo s 6., 7. in 8. stopnjo izobrazbe (visokošolsko izobraževanje prve, druge, 
tretje stopnje), in sicer je bilo teh oseb 22 oz. 10,9 %. Decembra 2018 je bilo v občini 
Semič največ brezposelnih oseb v starosti 55 let ali več (33,2 %), sledijo osebe v 
starosti 30 do 39 let (18,3 %), v starosti 40 do 49 let (13,9 %), v starosti 15 – 24 let in v 
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starosti 50 do 54 let (obe skupini 13,4 %), najmanj brezposelnih oseb pa je bilo v 
starosti od 25 do 29 let (10,9 %). 

Decembra 2018 je bilo na Zavodu RS za zaposlovanje med registriranimi 202 
brezposelnimi osebami največ dolgotrajno brezposelnih (36 mesecev ali več), in 
sicer 34,7 %, do 2 mesecev je bilo brezposelnih 21,3 % oseb, 17,8 % oseb je bilo 
brezposelnih 12 do 23 mesecev, 8,4 % oseb 6 do 8 mesecev, 7,9 % oseb je bilo 
brezposelnih 9 do 11 mesecev, 7,4 % oseb je bilo brezposelnih 3 do 5 mesecev in 2,5 % 
oseb 24 do 35 mesecev. 

Gibanje števila brezposelnih oseb v občini Semič v obdobju od januarja 2009 do marca 
2019 prikazuje Graf 3.  

Graf 3: Gibanje števila brezposelnih oseb v občini Semič od januarja 2009 do marca 2019 

 
Vir: SURS, ZRZS, 2019. 

V letu 2018 je imelo v občini Semič 34,4 % oz. 1.101 oseba zaključeno osnovnošolsko 
izobrazbo ali manj, 49,8 % oz. 1.593 oseb srednješolsko izobrazbo in 15,8 % oz. 507 oseb 
višješolsko ter visokošolsko izobrazbo oz. natančneje: 

− 7,7 % oz. 248 oseb je bilo brez izobrazbe oz. je imelo nepopolno osnovnošolsko 
izobrazbo,  

− 26,6 % oz. 853 oseb je imelo osnovnošolsko izobrazbo,  
− 25,5 % oz. 815 oseb je imelo zaključeno nižje poklicno in srednje poklicno 

izobraževanje,  
− 24,3 % oz. 778 oseb je imelo zaključeno srednje strokovno in srednje splošno 

izobraževanje,  
− 9,4 % oz. 301 oseba je imelo visokošolsko izobrazbo 1. stopnje,  
− 5,7 % oz. 181 oseb visokošolsko izobrazbo 2. stopnje ter  
− 0,8 % oz. 25 oseb visokošolsko izobrazbo 3. stopnje (glej Tabelo 4 in Graf 4).  
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V primerjavi z letom 2011 se stanje na področju izobrazbe v občini Semič izboljšuje, saj 
se je delež prebivalcev brez izobrazbe in z nepopolno osnovnošolsko izobrazbo 
zmanjšal za 2,7 odstotni točki, delež prebivalcev z osnovnošolsko izobrazbo pa za 3,2 
odstotni točki. Na drugi strani se je delež prebivalcev z visokošolsko izobrazbe 1. 
stopnje povečal za 2,6 odstotni točki, prav tako se je povečal delež prebivalcev z 
visokošolsko izobrazbo 2. stopnje za 1,8 odstotne točke ter delež prebivalcev z 
visokošolsko izobrazbo 3. stopnje za 0,4 odstotne točke oz. se je ta delež podvojil 
glede na leto 2011. 
 

Tabela 4: Delovno aktivno prebivalstvo v občini Semič po stopnjah izobrazbe v obdobju od leta 2011 
do leta 2018 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Izobrazba - SKUPAJ 3.307 3.311 3.278 3.252 3.248 3.225 3.225 3.201
Osnovnošolska ali manj - Skupaj 1332 1305 1255 1212 1221 1152 1139 1101
Brez izobrazbe, nepopolna 
osnovnošolska

345 335 311 300 293 270 258 248

Osnovnošolska 987 970 944 912 928 882 881 853
Srednješolska - Skupaj 1.609 1.614 1.622 1.600 1.574 1.595 1.578 1.593
Nižja poklicna, srednja poklicna 821 824 817 825 814 822 817 815
Srednja strokovna, srednja splošna 788 790 805 775 760 773 761 778
Višješolska, visokošolska - Skupaj 366 392 401 440 453 478 508 507
Visokošolska 1. stopnje ipd. 225 217 219 265 277 298 311 301
Visokošolska 2. stopnje ipd. 129 162 168 160 159 158 172 181
Visokošolska 3. stopnje ipd. 12 13 14 15 17 22 25 25

Stopnje izobrazbe
Semič

 
Vir: SURS, 18. 6. 2019 

 

Graf 4: Delež prebivalstva, starega 15 let in več v občini Semič po stopnji izobrazbe v obdobju 2011-
2018 

 
Vir: SURS, 18. 6. 2019 
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4 Čisti prihodki od prodaje 
 

Družbe v občini Semič so v letu 2018 ustvarile 47,2 mio EUR čistih prihodkov od 
prodaje, kar je 22 % manj kot predhodno leto. Največ prihodkov od prodaje so 
ustvarile male družbe, in sicer 26,1 mio EUR, kar je 39 % več kot predhodno leto. 
Glede na leto 2016, ko so male družbe ustvarile za 3,9 mio EUR čistih prihodkov od 
prodaje, so male družbe povečale čiste prihodke od prodaje za 669,2 %. Čiste 
prihodke od prodaje so glede na leto 2017 najbolj zmanjšale srednje velike družbe  
(za 62 %), in sicer so te v letu 2018 ustvarile 13,3 mio EUR čistih prihodkov od prodaje, v 
letu 2017 pa 35,08 mio EUR čistih prihodkov od prodaje. Mikro družbe v občini Semič 
so v letu 2018 ustvarile za 7,8 mio EUR čistih prihodkov od prodaje oz. 16 % več kot v 
preteklem letu.  

Graf 5 prikazuje vrednosti in gibanje čistega prihodka od prodaje v občini Semič v 
obdobju od leta 2007 do leta 2018. 

Graf 5: Gibanje čistega prihodka od prodaje gospodarskih družb v občini Semič v obdobju 2007 - 
2018 

 
Vir: AJPES, Letna poročila za leta 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018. 

Na tujih trgih so družbe občine Semič skupaj ustvarile 12,9 mio EUR prihodkov oz. za 
47,3 % manj izvoza kot preteklo leto. Delež prihodkov, ustvarjenih na tujih trgih je bil 
27,2 % in se je glede na preteklo leto zmanjšal za 13,06 odstotne točke. Največ 
prihodkov od prodaje na tujih trgih so ustvarile male družbe, in sicer je 16 malih 
družb v občini ustvarilo za 5,95 mio EUR čistih prihodkov od prodaje na tujih trgih oz. 
45,3 % vseh prihodkov od prodaje na tujih trgih vseh gospodarskih družb v občini 
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Semič. Prihodki na tujih trgih so predstavljali 22,8 % vseh prihodkov od prodaje v malih 
družbah in so se glede na leto 2017 povečali za 21,2 % 1 srednje velika družba je na 
tujih trgih ustvarila za 5,51 mio EUR čistih prihodkov od prodaje oz. 42,01 % vseh 
prihodkov od prodaje na tujih trgih vseh gospodarskih družb v občini Semič. Srednje 
velika družba je na tujih trgih ustvarila 41,5 % vseh svojih prihodkov od prodaje. 
Prihodki na tujih trgih so se v letu 2018 najbolj zmanjšali ravno v segmentu srednje 
velikih družb, in sicer kar za 70,3 % (izbris sedeža družbe Unitplast, d.o.o. v občini 
Semič). Glede na leto 2017 so se prihodki od prodaje na tujih trgih v segmentu srednje 
velikih družb zmanjšali za 11,4 odstotne točke. Glede na leto 2017 so prihodke od 
prodaje na tujih trgih najbolj povečale mikro družbe, ki so v letu 2018 ustvarile za 1,40 
mio EUR prihodkov od prodaje na tujih trgih oz. za 48 % več kot v letu 2017. Mikro 
družbe so ustvarile 10,6 % vseh prihodkov od prodaje na tujih trgih vseh gospodarskih 
družb v občini Semič, prihodki od prodaje na tujih trgih pa predstavljajo 17,9 % vseh 
njihovih prihodkov od prodaje. 

 

Graf 6: Gibanje deleža čistih prihodkov od prodaje na domačem in tujih trgih v gospodarskih družbah 
v občini Semič v obdobju 2010 – 2018 

 

 
Vir: AJPES, Letna poročila za leto 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018. 
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Graf 7: Delež čistih prihodkov od prodaje na tujih trgih v mikro družbah v občini Semič v letu 2018, % 

 
Vir: : AJPES, Letno poročilo za leto 2018. 

Graf 8: Delež čistih prihodkov od prodaje na tujih trgih v malih družbah v občini Semič v letu 2018, % 

 
Vir: : AJPES, Letno poročilo za leto 2018. 

Graf 9: Delež čistih prihodkov od prodaje na tujih trgih v srednje velikih družbah v občini Semič v letu 
2018, % 

 
Vir: : AJPES, Letno poročilo za leto 2018. 
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Graf 10: Delež prihodkov od prodaje na tujih trgih v gospodarskih družbah v občini Semič v letu 2018 
po velikosti, % 

 
Vir: : AJPES, Letno poročilo za leto 2018. 

 

Graf 11: Gibanje prihodkov od prodaje na tujih trgih v gospodarskih družbah v občini Semič v obdobju 
od leta 2010 do leta 2018, v mio EUR 

 
Vir: AJPES, Letna poročila za leto 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018. 
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5 Sredstva 
 

Ob koncu leta 2018 so imele družbe v občini Semič za 39,4 mio EUR sredstev oziroma 
za 3,8 % manj obveznosti do virov sredstev kot v letu 2017. Najbolj so se sredstva 
zmanjšala srednje velikim družbam, in sicer kar za 55,7 % v primerjavi z letom 2017. 1 
srednje velika družba je v letu 2018 razpolagala s 7,07 mio EUR sredstev oz. 15,13 % 
sredstev vseh gospodarskih družb in samostojnih podjetnikov v občini Semič. Mikro 
družbe so v letu 2018 razpolagale z 11,07 mio EUR sredstvi oz. z 28 % več sredstvi kot v 
letu 2017. Glede na sredstva vseh gospodarskih družb in samostojnih podjetnikov v 
občini, mikro družbe razpolagajo s 23,7 % sredstev. Z največ sredstev v občini Semič 
so v letu 2018 razpolagale majhne družbe, in sicer so te imele za 21,3 mio EUR 
obveznosti do virov sredstev. Glede na leto 2017 so se jim sredstva povečala za 30 %, 
delež njihovih sredstev v razmerju do sredstev vseh gospodarskih družb in 
samostojnih podjetnikov v občini pa znaša 45,5 %. 

Graf 12 prikazuje vrednosti sredstev s katerimi so gospodarske družbe občine Semič 
razpolagale v obdobju 2007-2018. Iz Grafa 13 je razviden delež sredstev v 
gospodarskih družbah občine Semič na dan 31.12.2018. 

 

Graf 12: Gibanje vrednosti sredstev v gospodarskih družbah občine Semič v obdobju 2007-2018 (v 
mio EUR) 

 
Vir: AJPES, Letna poročila za leta 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018. 

 

 

 



 
15 

 

 

Graf 13: Delež sredstev na dan 31.12.2018 po velikosti družb v občini Semič 

 

Vir: AJPES, Letna poročila za leta 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018. 

 

6 Čisti dobiček, čista izguba in neto poslovni izid družb 
 

Od 62 družb v občini Semič je v letu 2018 poslovalo z dobičkom 45 družb oz. 1 družba 
manj kot v letu 2017, kar predstavlja 72,6 % vseh družb. Družbe so ustvarile 3.681.000 
EUR čistega dobička, oz. 52 % več dobička kot v letu 2017. 14 družb v občini Semič oz. 
22,6 % družb je poslovalo z izgubo (5 več kot lani oz. 56 % več družb kot v letu 2017). 
Znesek čiste izgube teh družb je znašal 131.000 EUR. Neto čisti rezultat družb v 
občini Semič v letu 2018 je bil pozitiven in je znašal 3.550.000 EUR. Iz Grafov 14 in 15 je 
razviden čisti izid GD v občini Semič v obdobju od leta 2009 do leta 2018, ki je bil v 
celotnem obdobju pozitiven.  
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Graf 14: Gibanje čistega dobička in čiste izgube družb v občini Semič v letih 2009-2018 po 
nerevidiranih podatkih 

 
Vir: AJPES, Letna poročila za leto 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018. 

 

Graf 15: Gibanje čistega dobička in čiste izgube družb v občini Semič v letih 2009-2018 po revidiranih 
podatkih 

 

Vir: AJPES, Letna poročila za leto 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018. 
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7 Povprečne plače 
 

Po podatkih AJPES-a11 je povprečna bruto plača v občini Semič v letu 2018 znašala 1.321 
EUR in je zaostajala za povprečno plačo v regiji JV Slovenija za 473 EUR oz. je 
dosegala 73,6 % povprečne plače v regiji JV Slovenija. Za povprečno slovensko 
plačo je zaostajala za 331 EUR oziroma je dosegala 80 % slovenske povprečne 
plače. Povprečna plača v občini se je glede na preteklo leto znižala za 3,6 % in je bila 
po podatkih AJPES-a najvišja v Beli krajini – od povprečne plače v občini Metlika je 
višja za 1,6 %, od povprečne plače v občini Črnomelj pa za 2,1 %. 

Tabela 5: Povprečne bruto plače v občinah Bele krajine, JV Sloveniji in Sloveniji v letu 2018 (AJPES) 

Enota Povprečna bruto plača v 2018 (EUR) 

Črnomelj 1.294 

Metlika 1.300 

Semič 1.321 

JV Slovenija 1.794 

SLOVENIJA 1.652 
Vir: AJPES, 2019. 

Graf 16 prikazuje razkorak med povprečno plačo v občini Semič in povprečno plačo v 
regiji JV Slovenija in državi.  

Graf 16: Gibanje povprečne plače v občini Semič v obdobju 2007-2018 (AJPES) 

 
Vir: AJPES, Letna poročila za leto 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018. 

                                                           
11 Podatki, ki jih v svojih letnih poročilih (npr. Informacija o poslovanju gospodarskih družb in samostojnih podjetnikov 
in zadrug v Jugovzhodni Sloveniji v letu 2018) in naročenih podatkih zajema AJPES se razlikujejo od podatkov, ki jih 
pri povprečni plači zajema SURS. AJPES v zgoraj navedenih poročilih podatek o povprečni plači izračuna na podlagi 
oddanih letnih poročil gospodarskih družb, samostojnih podjetnikov in zadrug. 
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Po podatkih SURS-a12 pa je bila povprečna bruto plača decembra 2018 v občini Semič 
1.352 EUR (neto 924 EUR). Za povprečno bruto plačo v regiji JV Slovenija je zaostajala 
za 401 EUR (neto 233 EUR) oz. je dosegala 77,1 % povprečne bruto plače v regiji. Za 
povprečno bruto slovensko plačo je zaostajala 430 EUR (neto 239 EUR) oz. je dosegala 
75,9 % povprečne bruto slovenske plače. Za povprečno bruto plačo v Novem mestu je 
povprečna plača v Semiču decembra 2018 zaostajala za 563 EUR (neto 323 EUR) oz. je 
dosegala 70,6 % povprečne bruto plače v Mestni občini Novo mesto. Za povprečno 
bruto plačo v občini Črnomelj je zaostajala za 164 EUR (neto 99 EUR) oz. je dosegala 
89,2 % črnomaljske povprečne bruto plače. Za povprečno bruto plačo v občini Metlika 
je zaostajala za 71 EUR (neto 36 EUR) oz. je dosegala 95 % metliške povprečne bruto 
plače. Po podatkih SURS-a je bila povprečna plača v občini Semič najnižja glede na 
povprečne plače ostalih dveh občin v Beli krajini. 

Tabela 6: Povprečne bruto in neto plače v občinah Bele krajine, Mestni občini Novo mesto, JV 
Sloveniji in Sloveniji decembra 2018, SURS 

Enota 
Bruto 

plača/mesec, 
EUR 

Neto 
plača/mesec, 

EUR 
SLOVENIJA 1.782,12 1.162,67 
Jugovzhodna Slovenija 1.753,23 1.157,48 
Črnomelj 1.515,79 1.023,06 
Metlika 1.423,26 959,97 
Novo mesto 1.915,26 1.247,31 
Semič 1.352,33 924,32 

Vir: SURS, 18. 6. 2019 

Graf 17: Primerjava bruto in neto plač v občinah Bele krajine, Mestni občini Novo mesto, JV Sloveniji 
in Sloveniji decembra 2018, SURS 

 
Vir: SURS, 18. 6. 2019 

                                                           
12 Pri SURS-u so enote opazovanja oz. podlaga za izračun povprečne plače pravne osebe v javnem in zasebnem 
sektorju oziroma njihove enote v sestavi, ki so registrirane za opravljanje dejavnosti na ozemlju Republike Slovenije.  
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8 Neto dodana vrednost na zaposlenega 
 

V občini Semič je bila v letu 2018 neto dodana vrednost na zaposlenega 36.075 EUR 
(preteklo leto 34.743 EUR), kar predstavlja 3,8 % povečanje glede na leto 2017. 
Zaostanek neto dodane vrednosti na zaposlenega v primerjavi z našo regijo je še 
vedno ogromen – 34,3 %, tudi za državnim povprečjem še zmeraj zaostajamo za 18,8 
%. Od belokranjskih občin ima občina Semič najvišjo neto dodano vrednost na 
zaposlenega, in sicer je neto dodana vrednost na zaposlenega za 22,9 % višja kot v 
občini Metlika in za 8 % višja kot v občini Črnomelj. 

Graf 18 prikazuje gibanje neto dodane vrednosti na zaposlenega v občini Semič, regiji 
JV Slovenija in državi v obdobju 2008-2018. 

 

Graf 18: Gibanje neto dodane vrednosti na zaposlenega v občini Semič v obdobju 2008 – 2018 

 
Vir: AJPES, Letna poročila za leto 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 
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9 Poslovanje samostojnih podjetnikov 
 

Ob koncu leta 2018 je v občini Semič poslovalo 73 samostojnih podjetnikov, kar je 3 
več kot preteklo leto. Samostojni podjetniki so zaposlovali 95 oseb, kar predstavlja 
16,4 % vseh zaposlenih v gospodarskih subjektih s sedežem v občini Semič. Trije 
podjetniki (Didograd, Gregor Didovič, s.p., Fuks orodjarna, Jože Simonič, s.p. in BKM, 
Dušan Bezek, s.p., ) se uvrščajo po velikosti med majhne podjetnike. Noben podjetnik 
se ne uvršča med srednje ali velike podjetnike, ostali so po velikosti mikro podjetja, 
mnogi izvajajo dejavnost sami, brez zaposlenih.  

Samostojni podjetniki so v letu 2018 ustvarili 9,7 mio EUR čistih prihodkov od prodaje 
(2 % več kot v letu 2017) ali dobrih 17 % od skupne prodaje gospodarskih subjektov v 
občini Semič. Prihodki na tujih trgih so znašali 0,27 mio EUR in so se glede na leto 
2017 zmanjšali za 30,5 %. V skupnih prihodkih od prodaje na tujih trgih vseh 
gospodarskih subjektov v občini Semič to predstavlja 2,1 %, samostojni podjetniki v 
občini pa na tujih trgih ustvarijo 2,8 % vseh svojih čistih prihodkov od prodaje. 

Ob koncu leta 2018 so samostojni podjetniki v občini Semič razpolagali s 7,3 mio EUR 
sredstev oziroma obveznosti do sredstev, kar je za 3 % manj kot ob koncu leta 2017. 
Razpolagali so s 15,7 % sredstev med vsemi gospodarskimi subjekti v občini Semič.  

Poslovanje samostojnih podjetnikov prikazuje Graf 19. 

Graf 19: Poslovanje samostojnih podjetnikov v občini Semič v obdobju 2010-2018 

 
Vir: AJPES, Letna poročila za leto 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 
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V letu 2018 je imelo pozitiven poslovni izid 63 samostojnih podjetnikov oz. 86,3 % 
vseh podjetnikov, kar so 4 več kot preteklo leto (v letu 2017 je imelo pozitiven poslovni 
izid 59 podjetnikov). Skupaj so ustvarili 666.000 EUR podjetnikovega dohodka, kar je 
za 120.000 EUR (22 %) več kot preteklo. 10 samostojnih podjetnikov (1 manj kot leta 
2017) je imelo negativen poslovni izid. Skupni negativni izid leta 2018 je dosegel 
49.000 EUR in je bil za 11.000 EUR (18,7 %) manjši kot preteklo leto (v letu 2017 je znašal 
skupni negativni poslovni izid 60.000 EUR).   

Podjetnikov izid v občini Semič od leta 2009 do leta 2018 prikazuje Graf 20. 

Graf 20: Poslovni izid podjetnikov v občini Semič v obdobju od leta 2009 do leta 2018 

 
Vir: AJPES, Letna poročila za leto 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018. 

 

 
Položaj samostojnih podjetnikov v regiji JV Slovenija v letu 2018 

 

− v občini Semič je v letu 2018 poslovalo 2,1 % vseh podjetnikov v regiji[1] JV 
Slovenija (preteklo leto 2 %),  

− zaposlovali so 3,1 % zaposlenih pri podjetnikih v regiji (lani 3,2 %),  
− ustvarili so 2,4 % neto prihodka od prodaje v regiji (leta 2017 2,6 %),  
− ustvarili so 0,6 % prihodkov od prodaje na tujih trgih v regiji (lani 0,9 % ),  
− razpolagali so z 2,7 % sredstev podjetnikov v regiji (leta 2017 3 %) ter 
− dosegali 3 % neto dodane vrednosti samostojnih podjetnikov v regiji (lani 2,8 %). 

 

 

                                                           
[1]Odstotek se nanaša na samostojne podjetnike, ki so predložili letno poročilo. 
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Položaj samostojnih podjetnikov v Beli krajini v letu 2018 

− V občini Semič je v letu 2018 poslovalo 11,2 % vseh samostojnih podjetnikov 
Bele krajine (preteklo leto 10,7 %),  

− zaposlovali so 14,8 % zaposlenih pri podjetnikih v Beli krajini (lani 15,5 %),  
− ustvarili so 13,4 % neto prihodka od prodaje pri samostojnih podjetnikih v Beli 

krajini (leta 2017 13,1 %),  
− ustvarili so 3,4 % prihodkov od prodaje na tujih trgih glede na samostojne 

podjetnike v Beli krajini (lani 3,6 % ),  
− razpolagali so s 15,4 % sredstev podjetnikov v Beli krajini (leta 2017 15,7 %) ter 
− dosegali 15,3 % neto dodane vrednosti samostojnih podjetnikov v Beli krajini  

(lani 15,1 %). 
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10 Priloge 
 

Graf 21: Gibanje števila prebivalcev v občini Semič v obdobju 2008 - 2018 

 
Vir: SURS, 18. 6. 2019 

 

Graf 22: Naravni prirast v občini Semič v obdobju od leta 2010 do leta 2017 

 
Vir: SURS, 18. 6. 2019 
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Graf 23: Skupni prirast prebivalstva v občini Semič v letu 2017 

 
Vir: SURS, 18. 6. 2019 

 

Graf 24: Skupni prirast prebivalstva v občini Semič v obdobju 2010 – 2017 

 
Vir: SURS, 18. 6. 2019 
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Graf 25: Prebivalstvo v občinah Bele krajine, JV Sloveniji in Sloveniji po 1. 1. 2019 glede na izbrane 
kazalnike 

 
Vir: SURS, 18. 6. 2019 
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Graf 26: Gibanje števila učencev, dijakov in študentov v občini Semič v obdobju od leta 2011 do leta 
2018 

 
Vir: SURS, 18. 6. 2019 

 

Graf 27: Gibanje števila upokojencev v občini Semič v obdobju od leta 2011 do leta 2018 

 
Vir: SURS, 18. 6. 2019 
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Tabela 7: Delovno aktivno prebivalstvo (brez kmetov) v občini Semič po občini delovnega mesta v 
obdobju 2010 - 2018 

Občina 
Semič (prebivališče) 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

SLOVENIJA (delo) 1.451 1.461 1.433 1.409 1.439 1.416 1.462 1.524 1.524 

Bled (delo) 0 0 0 0 0 0 1 1 1 
Bohinj (delo) 1 1 1 0 0 0 0 1 1 

Brezovica (delo) 0 1 1 0 0 1 0 0 2 

Brežice (delo) 2 2 2 1 4 0 0 2 2 
Celje (delo) 0 1 2 1 1 0 1 2 3 

Cerklje na 
Gorenjskem (delo) 0 1 0 0 0 0 0 0 0 

Cerknica (delo) 0 2 1 1 0 0 0 0 0 

Cirkulane (delo) 0 1 0 0 0 0 0 1 0 

Črenšovci (delo) 0 0 0 1 0 0 0 0 0 

Črnomelj (delo) 256 245 213 214 175 191 201 201 191 

Dobrepolje (delo) 0 0 0 0 1 1 1 1 0 

Dobrova - Polhov 
Gradec (delo) 0 0 1 0 0 0 0 0 0 

Dol pri Ljubljani 
(delo) 1 0 1 1 1 1 2 3 1 

Dolenjske Toplice 
(delo) 14 16 16 18 17 12 14 16 17 

Domžale (delo) 1 2 1 0 3 3 2 1 1 

Duplek (delo) 0 0 0 0 0 0 0 1 0 

Gorenja vas - Poljane 
(delo) 0 0 1 0 0 0 0 0 0 

Grosuplje (delo) 1 1 2 2 1 1 3 3 4 

Idrija (delo) 0 0 0 1 1 1 2 3 1 
Ig (delo) 3 3 3 0 1 1 0 0 0 

Ivančna Gorica (delo) 3 2 11 5 15 25 32 35 39 

Kamnik (delo) 0 3 2 1 1 1 2 3 2 

Kidričevo (delo) 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
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Kočevje (delo) 4 6 4 4 2 2 2 4 2 

Komenda (delo) 0 0 0 3 5 6 8 6 6 

Koper/Capodistria 
(delo) 3 4 4 3 3 2 1 1 1 

Kostanjevica na Krki 
(delo) 2 2 2 2 2 2 2 1 0 

Kranj (delo) 268 265 3 2 4 5 3 4 3 
Krško (delo) 2 3 4 2 2 1 1 2 1 
Laško (delo) 0 0 1 0 0 0 0 0 0 

Lendava/Lendva 
(delo) 0 0 1 1 1 0 0 0 0 

Litija (delo) 0 0 2 4 0 7 1 0 0 

Ljubljana (delo) 107 140 143 151 159 113 118 124 134 

Maribor (delo) 3 3 4 2 4 2 8 5 4 

Markovci (delo) 0 0 0 0 0 0 1 0 0 

Medvode (delo) 2 2 2 1 2 2 4 3 0 

Mengeš (delo) 0 1 1 1 2 2 2 2 1 
Metlika (delo) 106 107 108 109 111 107 114 117 120 
Mirna (delo) - - 0 0 0 0 0 2 2 

Mirna Peč (delo) 1 1 1 1 1 1 1 1 2 

Mislinja (delo) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 

Mokronog - Trebelno 
(delo) 0 0 0 0 0 2 1 1 1 

Murska Sobota (delo) 1 0 0 1 1 1 1 1 0 

Nova Gorica (delo) 1 1 1 2 2 1 1 1 1 

Novo mesto (delo) 299 251 246 246 250 259 294 304 301 

Polzela (delo) 0 0 0 0 0 1 1 1 1 
Ptuj (delo) 0 0 0 0 0 0 1 1 1 

Radovljica (delo) 0 2 0 0 0 0 1 0 1 

Ribnica (delo) 1 2 1 1 1 1 1 1 1 

Rogaška Slatina 
(delo) 0 0 0 0 0 1 0 0 1 

Rogatec (delo) 0 0 0 0 0 1 0 0 0 

Semič (delo) 335 370 616 600 637 629 608 623 633 
Sevnica (delo) 1 2 1 2 1 1 1 1 2 
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Slovenska Bistrica 
(delo) 0 0 0 0 1 1 0 0 0 

Straža (delo) 15 4 7 1 7 9 5 12 13 

Šempeter - Vrtojba 
(delo) 1 0 0 0 0 0 0 1 0 

Šentjernej (delo) 1 2 4 3 2 2 2 3 3 

Šentrupert (delo) 4 4 4 5 5 5 6 6 6 

Škocjan (delo) 5 1 1 1 0 0 0 1 1 

Škofja Loka (delo) 1 0 0 1 0 0 0 1 0 

Škofljica (delo) 1 1 1 1 1 1 1 4 0 

Šmarje pri Jelšah 
(delo) 0 0 1 1 0 0 0 0 0 

Šmarješke Toplice 
(delo) 0 0 0 0 1 1 1 3 3 

Trebnje (delo) 2 2 5 5 5 6 5 6 3 
Trzin (delo) 2 3 6 6 4 1 3 2 2 
Tržič (delo) 0 0 0 0 0 1 1 1 1 
Velenje (delo) 0 0 0 0 0 0 1 1 1 
Vipava (delo) 0 0 0 0 0 1 0 0 0 
Vojnik (delo) 0 0 0 0 1 0 0 0 0 
Vrhnika (delo) 0 1 1 1 1 1 0 1 2 
Zavrč (delo) 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
Žalec (delo) 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

Žirovnica (delo) 0 0 0 0 0 0 0 1 1 

Žužemberk (delo) 0 0 0 0 0 0 0 1 1 

 

 

 


