ZNAČILNOSTI GOSPODARJENJA V OBČINI SEVNICA V LETU 2018

GOSPODARSKA DRUŽBE

S področja občine Sevnica je letno poročilo je predložilo 265 družb, ki so imele 2.459 zaposlenih
(20,9 % v Posavju) ali 6,8 % več kot v letu 2017. Ustvarile so 265.916 tisoč evrov prihodkov (6,3 % v
regiji) oziroma 12,5 % več kot leto prej in poslovale z neto čistim dobičkom v znesku 11.082 tisoč
evrov, 9,3 % nižjim kot v letu 2017, pri tem se je čisti dobiček povečal za 1,1 %, čista izguba pa kar
za 68,6 % (največ na račun družb finančnih in zavarovalnih dejavnosti, delno tudi predelovalnih
dejavnosti). Neto dodana vrednost na zaposlenega je v občini Sevnica znašala 33.331 evrov, 0,9
% več kakor leto prej in hkrati 26,7 % manj od povprečja regije.
V občini Sevnica prevladuje predelovalna dejavnost, s katero se je ukvarjalo 55 družb (20,8 %
vseh) in ki so ustvarile 63,7 % prihodkov občine, 10,7 % več kot v letu 2017, skoraj vse prihodke,
dosežene na tujem trgu (90,3 %) ter dve tretjini dodane vrednosti (68,1 %). Dejavnost je kot
celota poslovala pozitivno, neto čisti dobiček je znašal 8.799 tisoč evrov in je bil 8,0 % nižji kot
leto prej. Druga področja dejavnosti, ki so bila v občini Sevnica pomembneje zastopana, so
gradbeništvo z 13,0 odstotnim deležem v prihodkih občine, ki so bili hkrati 21,0 % višji kot v letu
2017, ter trgovina, vzdrževanje in popravila motornih vozil z 10,7 odstotnim deležem v prihodkih,
20,5 % višjimi kot leto prej.
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SAMOSTOJNI PODJETNIKI
V občini Sevnica je v letu 2018 delovalo 496 podjetnikov (24,5 % v Posavju) s 538 (25,9 %)
zaposlenimi. Število zaposlenih so povečali za 11,1 %, prihodke za 7,1 % (med njimi prihodke
dosežene na tujem trgu zmanjšali za 7,0 %), neto dodano vrednost za 10,1 %, neto podjetnikov
dohodek, za 9,4 %. Dosegli so 63.622 tisoč evrov prihodkov, kar predstavlja 23,9 % prihodkov
družb.
Najpomembnejša dejavnost pri podjetnikih v občini Sevnica je bila dejavnost prometa in
skladiščenja, z njo se je ukvarjalo 51 podjetnikov, ti so s 126 zaposlenimi (24,8 % več kot leto prej)
ustvarili 16.497 tisoč evrov oz. 25,9 % prihodkov v občini, 16,2 % več kot leto prej, ter 4.056 tisoč
evrov (12,9 % več) neto dodane vrednosti. Neto podjetnikov dohodek te dejavnosti, 526 evrov, je
bil za 12,4 % višji od leta prej. Z dejavnostjo trgovine, vzdrževanja in popravil motornih vozil, kot
drugo najpomembnejšo v občini, pa se je ukvarjalo 89 podjetnikov, ti so s 86 zaposlenimi ustvarili
15.081 tisoč evrov prihodkov (23,7 % v občini), 2,6 % več od leta prej, njihov neto dohodek, 718
evrov, je bil za 16,4 % višji kot leto prej.
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