
 

 

ČLANEK 6/2022 

 

POMURSKO GOSPODARSTVO V LETU 2021 IN IZZIVI 2022 

 

AJPES je na podlagi zbranih podatkov iz letnih poročil pripravil Informacijo o poslovanju 

gospodarskih družb, samostojnih podjetnikov in zadrug v Pomurski regiji v letu 2021. 

Informacijo Ajpes o poslovanju pomurskega gospodarstva je tudi letos nadgradil vsakoletni 

komentar Pomurske gospodarske zbornice. S tem se uporabnikom olajša pregled nad množico 

podatkov, obenem pa nudi dovolj možnosti za poglobljeno strokovno analizo in črpanje 

podatkov za različne potrebe. 

 

Glede na situacijo povezano z COVID-19 ukrepi ter omejitvami poslovanja v letu 2021 v 

določenih branžah, nas zanimajo kakšni so generirani podatki gospodarskih družb za leto 2021? 

 

V letu 2021 so pomurske podjetja ustvarila več kot tri milijarde 

prihodkov, neto čisti dobiček je znašal 118 milijonov evrov in je bil višji za 

36 odstotkov, neto dodana vrednost je znašala 726 milijonov evrov in se 

je zvišala za 14 odstotkov. 

 

Zaradi vpliva epidemije koronavirusa, pa primerjava ključnih podatkov o lanskem poslovanju z 

letom 2020 ni pravi pokazatelj stanja. V trenutni situaciji je zato bolj primerna primerjava med 

letoma 2021 in 2019. Primerjava med navedenima letoma pokaže, da so razmere stabilne. Tudi 

trendi kažejo na stabilno rast. Tako je trend rasti prihodkov med letoma 2021 in 2019 10 

odstoten, neto dodane vrednost 16 odstoten in neto čistega dobička skoraj 20 odstoten. Povečalo 

se je tudi število zaposlenih, kakor tudi višina bruto plače. 

 

V nadaljevanju bomo povzeli in pogledali, kaj nam kažejo zbirni podatki 

za leto 2021 v primerjavi z letom 2020. 

 

V pomurski regiji je v letu 2021 poslovalo 1.828 gospodarskih družb (v letu 2020 = 1.833 

gospodarskih družb). Družbe so ustvarile so za 16 odstotke višji obseg skupnih prihodkov, tudi 

obseg prodaje na tujih trgih  se je povečal za 13 odstotkov. 

 

Prihodki gospodarskih družb v tej regiji so dosegli 3 milijarde 073 milijonov evrov, od tega kar 

čez 1 milijardo 166 milijonov na tujih trgih. 

 

Pomurska regija je tako med dvanajstimi statističnimi regijami s 180.323 

evri prihodkov na zaposlenega na 9. mestu. 

 

Po ustvarjeni neto dodani vrednosti na zaposlenega 42.577 evrov so pomurske družbe med 

statističnimi regijami kljub dobri rasti na predzadnjem mestu, po bruto izplačani plači na 

zaposlenega, ki je znašala 1.719 evrov in se je povečala za 7 odstotkov, pa na 10 mestu.  



 

 

 

 

Neuspešno je poslovno leto zaključilo 497 družb, ki so izkazale čisto izgubo v višini 18.946 tisoč 

evrov in ta se je v primerjavi z letom 2020 zmanjšala za 10 odstotkov. Družbe z izgubo so 

zaposlovale le 1.513 delavcev, kar predstavlja 8,9 odstotkov vseh zaposlenih v pomurskih 

družbah. 

 

 

Vir: AJPES (Informacija o poslovanju gospodarskih družb, samostojnih podjetnikov in zadrug v pomurski 

regiji v letu 2021) 

 

Kako uspešno pa so poslovali samostojni podjetniki posamezniki? 

 

V Pomurju je v letu 2021 poleg gospodarskih družb in samostojnih podjetnikov poslovalo še29 

zadrug s 107 zaposlenimi, ki so poslovno leto zaključile z neto čistim dobičkom v višini 216 tisoč 

evrov. V Pomurju so v letu 2021 pozitivno poslovali tudi samostojni podjetniki. Ugotovili so neto 

podjetnikov dohodek v višini 19 mio evrov. Največ neto podjetnikovega dohodka in skupnih 

prihodkov so ugotovili podjetniki s področja gradbeništva. 

 

Najvišji neto podjetnikov dohodek je bil dosežen v občini Murska Sobota 4,1 mio evrov. Število 

zaposlenih pri podjetnikih se je za malenkost zmanjšalo. V povprečju je delavec, zaposlen pri 

podjetnikih v Pomurju, mesečno prejel 1.241 evrov bruto plače, kar je za 478 evrov manj od 

zaposlenega v pomurskih gospodarskih družbah. 

 

 

 

Izbrane zbirne podatke o poslovanju regijskega gospodarstva, si lahko pogledate tudi v 

Kratki informaciji s komentarjem PGZ 

 

https://pgz.si/img/News/Foto/source/Kratka%20informacija%20o%20POSLOVANJU%20POMURSKEGA%20GOSPODARSTVA%20V%20LETU%202021.pdf


 

 

 

S katerimi izzivi pa se srečujejo pomurska podjetja v letu 2022? 

 

Posledice epidemije covid-19, spremenjene navade kupcev in vojna v Ukrajini, so podjetja 

postavila pred nekatere izzive, ki so se še pred dvema letoma zdeli nepredstavljivi. Zato moramo 

vsi skupaj biti pripravljeni na vse možne scenarije, ki se lahko kot posledica navedenega odvijejo 

v prihodnjih mesecih. 

 

Gospodarsko gledano bi lahko izzive in težave pomurskih podjetij razdelili v tri glavne skupine 

- področja: 

 

• Dostopnost do energentov in enormno povečanje stroškov energije ter s tem povezana 

negotovost zaradi vojne v Ukrajini. 

• Prekinjene/onemogočene dobavne verige ter podaljšani roki dobav oz. nedosegljivost 

zaradi globalnega stanja na trgu surovin/polizdelkov (dobavne kvote). 

• Pomankanje ustreznih kadrov/ne samo tehničnih – zgodovinsko nizka raven 

brezposelnosti. 

 

Kaj se bo dogajalo v prihodnjem obdobju, je odvisno od razvoja dogodkov v Ukrajini in sprejetih 

sankcij proti Rusiji.  

 

V kolikor se bodo trenutne omejitve še nadaljevale ali celo poglobile, je 

pričakovati še nadaljnjo rast cen surovin, omejitve dobav in v skrajni 

posledici tudi krčenje obsega proizvodnje v podjetjih.  

 

Planiranje in potrjevanje naročil podjetja zato že prilagajajo časovnemu horizontu, za katerega 

lahko ocenijo razpoložljivost surovin. Ob tem iščejo tudi alternativne dobavitelje in oblikujejo 

višje varnostne zaloge. Zaradi občutljive situacije je potrebno tekoče spremljanje situacije na 

trgu in ažurno odzivanje na različnih ravneh. 

 

Kljub kompleksnemu stanju, pa je v pomurskih podjetjih zaznati tudi pospešena investicijska 

vlaganja. Kar nekaj investicij podjetij v Pomurju je v fazi načrtovanja in izvedbe. Dobro osnovo 

za to gospodarstvu predstavlja tudi pretekli dobiček, ki ga bodo lahko podjetja namenila za 

naložbe, povečala število zaposlenih in v povprečju izplačala višje plače. 

 

 

 

Viri podatkov: 

- AJPES, Informacija o poslovanju gospodarskih družb, samostojnih podjetnikov in zadrug v pomurski 

regiji v letu 2021 

- PGZ (POSLOVANJE POMURSKEGA GOSPODARSTVA V LETU 2021) 

- Članek SPOT 5-2022; S KATERIMI IZZIVI IN TEŽAVAMI SE TRENUTNO SREČUJEJO 

POMURSKA PODJETJA?, 10.5.2022 

 

 

 

 



 

 

 

Spremljajte nas na: 

W:     https://www.spotpomurje.si  

     https://www.facebook.com/SPOTPomurje/  

 

 

 

Pripravil:  

Roman Wolf, svetovalec         

SPOT svetovanje Pomurje (Pomurska gospodarska zbornica) 

 

 

Datum članka: 7.6.2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projekt je sofinanciran s pomočjo Evropskega sklada za regionalni razvoj, Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo ter 

SPIRIT Slovenija, javna agencija 

https://www.spotpomurje.si/
https://www.facebook.com/SPOTPomurje/

