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Uvodnik

PODATKI SO NOVA NAFTA

»Vse, kar je mogoče, bo spremenjeno v algoritem,« napoveduje 

futurist Rudy de Waele. Živimo v razburljivih časih, v vrtincu 4. 

industrijske revolucije, ki s seboj prinaša spremembe 

nepredstavljivih razsežnosti. V gori sena, bo vsako podjetje 

moralo najti svojo iglo ali drugače: v (pre)obilju podatkov najti 

tiste, ki so relevantni za posel. 

Podatki so nova nafta. Vsak podatek je dragocen. A če je 

neobdelan, ga ne moremo uporabljati. Zato je treba podatke 

razčleniti in analizirati, da pridobijo vrednost. Ustvariti orodje ali 

model, ki potem poganja dobičkonosno dejavnost.

V Bisnode smo se tega že lotili. Za naše partnerje napovedujemo 

cikle povpraševanj po izdelkih. Na podlagi podatkov 

optimiziramo prodajne poti. Izračunamo, kateri kupci so za 

podjetje dobičkonosni. Predlagamo, kako smiselno sestaviti 

izdelke v skupine ter komu jih ponuditi. 

Znanje 300 Bisnode podatkovnih strokovnjakov in analitikov 

podjetjem pomaga rasti hitreje, z nižjim tveganjem in zaslužiti 

več. Verjamemo, da ni poslovnega izziva, ki ga ne bi znali rešiti s 

poslovno analitiko. 

Ni poslovnega izziva, ki ga 
ne bi znali rešiti s poslovno 
analitiko. 

Business Solutions Manager, 
Bisnode Southern Markets

Marko Srabotnik
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Sredstva

Kapital 

Finančne obveznosti

Celotni prihodki

Dobiček/Izguba

Skupno število zaposlenih 

KATEGORIJE

4,6 mrd EUR

1,4 mrd EUR

1,1 mrd EUR

5,3 mrd EUR

-18,7 mio EUR

37.076

V 2015
TREND

2014/2015

BISNODE
UGOTAVLJA

Tema meseca

SLOVENSKE DRUŽBE S KAPITALOM IZ DRŽAV NEKDANJE JUGOSLAVIJE VSAKO LETO PODVOJIJO DOBIČEK
Tokrat analiziramo, kako dobro je naložen slovenski kapital v podjetjih, ki imajo sedež v državah nekdanje Jugoslavije, natančneje na Hrvaškem, v BiH ter v Srbiji. In obratno: kako je naložen kapital iz omenjenih držav v slovenskih podjetjih. 
V analizo navzkrižnih lastništev med slovenskim kapitalom in kapitalom iz držav bivše Jugoslavije so bile vključene le žive gospodarske družbe, ne glede na višino navzkrižnega lastniškega deleža. Za našo analizo so relevantni samo kazalniki in trendi.

Glede na dinamiko zadnjih treh let, tj. 2013–2015, ugotovimo, da višina sredstev, 
kapitala in število zaposlenih v družbah s slovenskim kapitalom v državah nekdanje 
Jugoslavije upada, a se izguba skozi leta postopoma znižuje. Družbe s slovenskim 
kapitalom imajo pozitiven trend rasti celotnih prihodkov v višini 2,6 % letno.

Tudi slovenskim družbam s kapitalom iz držav nekdanje Jugoslavije se višina 
sredstev v upravljanju v zadnjih treh letih (2013–2015) rahlo znižuje, kapital pa beleži 
povprečno letno stopnjo rasti v višini 2,2 %. Izjemno rast te družbe beležijo pri dobičku 
– ta se je v zadnjih treh letih v povprečju vsako leto skoraj podvojil.

POD DROBNOGLEDOM: SLOVENSKI KAPITAL V DRUŽBAH 
DRŽAV IZ NEKDANJE JUGOSLAVIJE
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Vir: www.bisnode.si 

SLO

HR

BIH SR
  SLO kapital prisoten v 1.624 družbah na HR, v BIH in SR.

    
    

    
    K

apital iz 
držav nekdanje Jugoslavije prisoten v 538 družbah v SLO.

Sredstva

Kapital 

Finančne obveznosti

Celotni prihodki

Dobiček/Izguba

Število zaposlenih 

KATEGORIJE

21,7 mrd EUR

8,7 mrd EUR

3,7 mrd EUR

13,0 mrd EUR

501,4 mio EUR

46.686

V 2015
TREND

2014/2015

POD DROBNOGLEDOM: KAPITAL IZ DRŽAV NEKDANJE 
JUGOSLAVIJE V SLOVENSKIH DRUŽBAH 



JUŽNI SOSEDI NAM POMAGAJO ZAGNATI GRADBENIŠTVO

Neto odliv/priliv kapitala med Slovenijo in državami nekdanje Jugoslavije po dejavnostih (v odstotnih točkah) 

Bisnode ugotavlja: Slovenski kapital išče svoje mesto na trgih bivše Jugoslavije predvsem v trgovini in drugih 
raznovrstnih poslovnih dejavnostih; v obratni smeri pa kapital iz trgov nekdanje skupne države išče svoje mesto 
v Sloveniji predvsem v gradbeništvu in transportni dejavnosti.

0% 2% 4% 6% 8%-8% -6% -4% -2%
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Dejavnosti, v katere največ investirajo podjetja s 
slovenskim kapitalom v državah nekdanje Jugoslavije

Dejavnosti, v katere največ investirajo 
podjetja s slovenskim kapitalom v državah 

nekdanje Jugoslavije

Trgovina; vzdrževanje in popravila motornih vozil

Druge raznovrstne poslovne dejavnosti

Kmetijstvo, lov, gozdarstvo, ribištvo

Strokovne, znanstvene in tehnične dejavnosti

Informacijske in komunikacijske dejavnosti

Druge dejavnosti

Rudarstvo

Oskrba z vodo

Izobraževanje

Dejavnost javne uprave in obrambe

Kulturne, razvedrilne in rekreacijske dejavnosti

Gostinstvo

Zdravstvo in socialno varstvo

Predelovalne dejavnosti

Oskrba z električno energijo, plinom in paro

Poslovanje z nepremičninami

Finančne in zavarovalniške dej.

Promet in skladiščenje

Gradbeništvo

Vir: www.bisnode.si 
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Dejavnosti, v katere največ investirajo podjetja s 
slovenskim kapitalom v državah nekdanje Jugoslavije

USPEŠNOST POSLOVANJA SKOZI PRIZMO UČINKOVITOSTI, 
STABILNOSTI IN DOBIČKONOSNOSTI

POSLOVANJE DRUŽB
V 2015

DRUŽBE S SLOVENSKIM KAPITALOM
V DRŽAVAH NEKDANJE JUGOSLAVIJE

DRUŽBE S KAPITALOM IZ DRŽAV
NEKDANJE JUGOSLAVIJE V SLOVENIJI

UČINKOVITOST

Bisnode ugotavlja: Analiza navzkrižnih lastništev med slovenskim kapitalom in kapitalom iz držav nekdanje 
Jugoslavije razkriva, da se slovenske družbe s tem tujim kapitalom lahko pohvalijo z bolj stabilnimi viri 
financiranja in predvsem dobičkonosnim poslovanjem, medtem ko družbe iz nekdanje Jugoslavije s slovenskim 
kapitalom dosegajo bistveno višjo učinkovitost poslovanja in hitreje povečujejo svoje prihodke. 

116 % 

obrat sredstev

ROE: - 1,4 %                     
ROA: - 0,4 %

60 % 

obrat sredstev

STABILNOST

DOBIČKONOSNOST

lastniško financiranje

30 %

lastniško financiranje

40 %

ROE: + 5,8 %                      
ROA: + 2,3 %
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Vir: Dun & Bradstreet

Ekipe strokovnjakov Dun & Bradstreet redno spremljanje dogajanj na svetovnih trgih, kakor tudi v posameznih 
gospodarstvih 132 držav. Poznavanje lokalnih razmer omogoča boljše razumevanje, analiziranje in 
napovedovanje dogajanja v gospodarstvu.

Kaj nam kažejo februarski vpogledi WorldWatch? Pred vami je nekaj najpomembnejših dogajanj v državah 
Bisnode Južni trgi in nekaterih največjih svetovnih gospodarstvih. 

MANJ BANČNIH POSOJIL - VEČ ZAMUD PLAČIL

Dun & Bradstreet je strateški partner skupine Bisnode.

Albanija
Možnosti za vstop v EU se vse bolj oddaljujejo, saj 

države članice uvajajo nove pogoje.

Bosna in Hercegovina
Konvertibilna marka bo v primerjavi

z dolarjem v letu 2017 padla.

Hrvaška
Nova vlada ne rešuje čezmernega javnega dolga.

Makedonia
Decembrske predčasne volitve niso končale 
politične krize. 

Srbija
Zaradi poslabšanja odnosov s Kosovim Dun & 
Bradstreet Srbiji znižuje napovedano oceno. 

Slovenija
Nadaljevanje zajezitve bančnih posojil vodi do 
zamude pri plačilu računov.

Nemčija
Teroristični napad v Berlinu povečuje

politični pritisk na kanclerko Merklovo.

Velika Britanija
Pogajalski načrt vlade za izstop iz EU ostaja nejasen.

Rusija
ZDA uvaja sankcije proti Rusiji zaradi domnevnega 

vdora med ameriškimi predsedniškimi volitvami.

ZDA
Pričakuje se pospešena gospodarska rast kot tudi 
inflacija.

Kitajska
Centralna banka še dodatno zaostruje zahteve za 
poročanje o nakupih v tujini.

Japonska
Zaradi zategovanja vladnih rezerv se napoveduje 
večja volatilnost jena.

ROE: + 5,8 %                      
ROA: + 2,3 %



SKUPAJ
RASTEMO GLOBALNO.
Bisnode v strateškem partnerstvu z globalnim ponudnikom 
Dun & Bradstreet ponuja poslovne informacije o več kot 
250 MILIJONOV PODJETIJ IZ 220 DRŽAV SVETA.

Bisnode D&B Southern market d.o.o.
Likozarjeva ulica 3, 1000 Ljubljana, T: 080 39 03  
www.bisnode.si
 

KAKO DO GLOBALNIH
DUN & BRADSTREET POSLOVNIH POROČIL?
Zagotovite si uporabniško ime za DBAI - Dun & Bradstreet Access for Internet in pridobite dostop do:

Business Information Reports (BIR): profil tveganosti podjetja, dobičkonosnost, finančna stabilnost 
in plačilna sposobnost;

Country Risk Reports: ocena tveganja, ki predstavlja splošno politično, gospodarsko in trgovinsko   
delovanje države;

Know Your Customer Report: nagrajena mednarodna poročila zagotavljajo, da izpolnjujete zakonske  
zahteve glede zakona o pranju denarja;

Monitoring ključnih sprememb statusa domačih ali mednarodnih organizacij, ki bi lahko vplival na 
njihov profil tveganja. Te informacije so lahko dostavljene v e-poštni nabiralnik, zato ste lahko 
prepričani, da boste v primeru kritične spremembe takoj obveščeni, ne da bi se morali prijaviti na 
platformi.

Več na www.bisnode.si/dnb
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MAKRO
PREGLED GOPODARSTVA - JUŽNI TRGI

BDP, STOPNJA BREZPOSELNOSTI, INFLACIJA

RAST

PADEC

STOPNJA BREZPOSELNOSTI

INFLACIJA

BDP€€
€€
€€
€
€

NIČELNA RAST

Vir: www.bisnode.si

V tretjem četrtletju 2016 je bila gospodarska rast najvišja na HRVAŠKEM, in sicer 2,9 ODSTOTKA, sledita ji SLOVENIJA z 2,7 
ODSTOTKA in SRBIJA z 2,6 ODSTOTKA ter BOSNA IN HERCEGOVINA z 2,4 ODSTOTKA. V primerjavi s predhodnim četrtletjem se je 
gospodarska rast najbolj zvišala v BOSNI IN HERCEGOVINI, in sicer za 1 ODSTOTNO TOČKO, sledi ji SRBIJA z 0,6 ODSTOTNE TOČKE 
in HRVAŠKA z 0,1 ODSTOTNE TOČKE. SLOVENIJA je zabeležila rahel padec rasti za 0,1 ODSTOTNE TOČKE. 

Novembra je HRVAŠKA beležila 14,4-ODSTOTNO brezposelnost, SLOVENIJA pa 10,1-ODSTOTNO. V primerjavi z oktobrom 2016 
se je stopnja brezposelnosti znižala v SLOVENIJI za 0,3 ODSTOTNE TOČKE, na HRVAŠKEM pa se je zvišala za 0,4 ODSTOTNE 
TOČKE. SRBIJA je po podatkih ILO v tretjem četrtletju 2016 beležila 13,8-ODSTOTNO brezposelnost, BOSNA IN HERCEGOVINA 
pa po ILO za leto 2016 beleži 22,9-ODSTOTNO brezposelnost. 
 
Cene življenjskih potrebščin so se v decembru 2016 na letni ravni v povprečju najbolj zvišale v SRBIJI, in sicer za 1,6 
ODSTOTKA, sledita ji SLOVENIJA z 0,5 ODSTOTKA ter HRVAŠKA z 0,2 ODSTOTKA. V BOSNI IN HERCEGOVINI se cene v povprečju 
niso spremenile – beležili so stagnacijo v rasti povprečnih cen. 

SLOVARČEK:

BDP ali bruto domači proizvod je tržna vrednost vseh končnih proizvodov in storitev, ki jih je ustvarilo gospodarstvo neke države v enem 
letu. Gospodarska rast je merjena s stopnjo rasti bruto domačega proizvoda (BDP) za četrtletno obdobje. Infografika prikazuje rast za 3. 
ČETRTLETJE 2016  in primerjavo z 2. četrtletjem 2016.

STOPNJA BREZPOSELNOSTI prikazuje delež oseb v aktivnem prebivalstvu, ki niso v delovnem razmerju. Izračunana je po dveh 
metodologijah: anketna brezposelnost (ILO) in registrirana brezposelnost. Za Slovenijo in Hrvaško je podan podatek za registrirano 
brezposelnost, za Bosno in Hercegovino ter Srbijo pa ILO, ker ni podatka o registrirani brezposelnosti. Infografika prikazuje podatek za 
NOVEMBER 2016 ter trend gibanja glede na predhodni mesec.

Inflacija označuje rast ravni cen na splošno, stopnjo rasti inflacije pa prikazuje spremembo ravni cen (letni indeks). Infografika prikazuje 
podatek o letni inflaciji za DECEMBER 2016 ter trend gibanja glede na enako obdobje leto prej.

podatek je za leto 2016

podatek za 3Q – 2016

SLO

0,5%2,7 %

€€
€

10,1%

RS

2,6% 13,8%* 1,6%

€
€

HR

2,9% 0,2%14,4%

€
€
€

BIH

0,0%22,9%**

€€
€

2,4%
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MIKRO
PREGLED GOPODARSTVA - JUŽNI TRGI

DELEŽ NOVOUSTANOVLJENIH PODJETIJ – DECEMBER 2016
Število novoustanovljenih podjetij zajema gospodarske družbe, samostojne podjetnike in ostale pravne oblike, v katerih 
se izvaja gospodarska dejavnost. Infografika prikazuje delež vseh manj kot mesec dni starih podjetij glede na vse aktivne 
gospodarske subjekte na Južnih trgih na mesečni ravni.

Tudi decembra je najvišji delež novoustanovljenih podjetij imela SLOVENIJA – 0,91 ODSTOTKA, najnižjega pa ponovno 
HRVAŠKA – 0,06 ODSTOTKA. To pomeni, da se je eno novo podjetje v SLOVENIJI ustanovilo na vsakih 110, na HRVAŠKEM pa 
na vsakih 1.600 podjetij.

V letu 2016 je najvišji delež novoustanovljenih podjetij imela SLOVENIJA – 14,1 ODSTOTKA, najnižjega pa BOSNA IN 
HERCEGOVINA – 5,7 ODSTOTKA. Na HRVAŠKEM in v SRBIJI se je delež novoustanovljenih podjetij gibal okoli 6 ODSTOTKOV. 

Tudi novembra je najvišji delež novoustanovljenih podjetij imela SLOVENIJA – 1,10 ODSTOTKA, najnižjega pa ponovno 
HRVAŠKA – 0,07 ODSTOTKA. To pomeni, da se je eno novo podjetje v SLOVENIJI ustanovilo na vsakih 90, na HRVAŠKEM pa na 
vsakih 1.400 podjetij.

Vir: www.bisnode.si
Preliminarni podatki za HR, BIH in SR. 

Vir: www.bisnode.si
Preliminarni podatki za HR in SR. Za BIH ni podatka.

0,91%

DELEŽ
NOVOUSTANOVLJENIH
PODJETIJ GLEDE
NA VSE AKTIVNE
GOSPODARSKE
SUBJEKTE0,43% 0,06%

DELEŽ IZBRISANIH PODJETIJ – DECEMBER 2016
Infografika prikazuje delež izbrisanih gospodarskih družb, samostojnih podjetnikov in ostalih pravnih oblik, v katerih se 
izvaja gospodarska dejavnost, glede na vse aktivne gospodarske subjekte, na Južnih trgih na mesečni ravni.

Decembra je najvišji delež izbrisanih podjetij imela HRVAŠKA – 1,68 ODSTOTKA, najnižjega pa SRBIJA – 0,24 ODSTOTKA. Na 
HRVAŠKEM se je tako izbrisalo eno podjetje na vsakih 60, v SRBIJI pa le na vsakih 410 podjetij.

V letu 2016 je najvišji delež izbrisanih podjetij imela HRVAŠKA – 14,9 ODSTOTKA, najnižjega pa SRBIJA – 1,7 ODSTOTKA. V 
SLOVENIJI je ta delež znašal 8,0 ODSTOTKA. Za BOSNO IN HERCEGOVINO še ni končnih podatkov. 

DELEŽ
IZBRISANIH
PODJETIJ GLEDE
NA VSE AKTIVNE
GOSPODARSKE
SUBJEKTE0,24%1,68% 0,56%

0,43%
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0,12%0,25%

DELEŽ INSOLVENČNIH POSTOPKOV – DECEMBER 2016
Infografika prikazuje delež gospodarskih družb, samostojnih podjetnikov in ostalih pravnih oblik na Južnih trgih, v katerih 
se izvaja gospodarska dejavnost, glede na vse aktivne gospodarske subjekte, ki so v prikazanem mesecu začeli enega od 
insolvenčnih postopkov (stečaj, prisilna poravnava, likvidacija). 

DELEŽ BLOKAD – DECEMBER 2016
Infografika prikazuje delež gospodarskih družb, samostojnih podjetnikov in ostalih pravnih oblik na Južnih trgih, v katerih 
se izvaja gospodarska dejavnost, glede na vse aktivne gospodarske subjekte, ki so v prikazanem mesecu na odprtih TRR 
beležili blokado najmanj en dan.

DELEŽ
INSOLVENČNIH
PODJETIJ GLEDE
NA VSE AKTIVNE
GOSPODARSKE
SUBJEKTE

Decembra je najvišji delež novih insolventnih podjetij beležila SLOVENIJA – 0,28 ODSTOTKA, najnižjega pa HRVAŠKA – 0,09 
ODSTOTKA. Tako se je v SLOVENIJI en novi insolvenčni postopek začel na vsakih 350 podjetij, na HRVAŠKEM pa na vsakih 
1.000 podjetij.

Lani je najvišji delež oklicanih insolventnih postopkov imela HRVAŠKA – 3,9 ODSTOTKA, sediji ji SLOVENIJA z 3,2 ODSTOTKA in 
SRBIJA z 2,1 ODSTOTKA. BOSNA IN HERCEGOVINA je imela najnižji delež oklicanih insolventnih postopkov, in sicer le 1,1 
ODSTOTKA. 

Vir: www.bisnode.si

30,39% 24,77% 10,79% 5,59%

DELEŽ
BLOKIRANIH
PODJETIJ GLEDE
NA VSE AKTIVNE
GOSPODARSKE
SUBJEKTE

Tudi decembra je najvišji delež blokiranih podjetij imela BOSNA IN HERCEGOVINA – 30,39 ODSTOTKA, najnižjega pa SLOVENIJA 
– 5,59 ODSTOTKA. To pomeni, da je v BOSNI IN HERCEGOVINI blokado beležilo vsako TRETJE podjetje, v SRBIJI vsako ČETRTO, 
na HRVAŠKEM vsako DEVETO, v SLOVENIJI pa vsako OSEMNAJSTO podjetje.

Lani je BOSNA IN HERCEGOVINA v mesečnem povprečju beležila blokado podjetja pri 29,6 ODSTOTKA vseh subjektov, sedi ji 
SRBIJA, kjer je ta delež znašal 24,7 ODSTOTKA. Na HRVAŠKEM so v povprečju na mesec beležili blokado podjetja pri 11 
ODSTOTKIH, v Sloveniji pa se je delež blokiranih podjetij znižal na 6,3 ODSTOTKA.

Vir: www.bisnode.si
Preliminarni podatki za HR, BIH in SR.

0,28% 0,09%



DAVČNI NEPLAČNIKI – JANUAR 2017
Davčni neplačniki so davčni zavezanci z zapadlimi neplačanimi davčnimi obveznostmi, ki na 25. dan v mesecu pred 
mesecem objave presegajo 5.000 evrov ter so starejše od 90 dni.
* Davčni neplačniki: družbe, samostojni podjetnike in zadruge. Ob tem pa se upošteva samo neplačnike FURS-a. 

Datum zajetja podatkov: 6. 2. 2017

TRANSAKCIJE V TUJINO – JANUAR 2017
Zajete so transakcije nad 30.000 evrov, ki so potekale preko transakcijskih računov v tujino. Upoštevane so tiste države, 
v katerih ne veljajo ustrezni ukrepi za preprečevanje in odkrivanje pranja denarja ali financiranja terorizma oziroma se le-ti 
ne izvajajo v zadostni meri, iz objave podatkov o transakcijah, ki jih Uradu RS za preprečevanje pranja denarja posredujejo 
organizacije na podlagi drugega odstavka 38. člena ZPPDFT (seznam držav po 22. a členu in 38. členu ZPPDFT).
Datum zajetja podatkov: 6. 2. 2017

SKLENJENA JAVNA NAROČILA – JANUAR 2017
Podatki so javno objavljeni na spletni strani Ministrstva za finance, kamor naročniki v skladu z Zakonom o javnem 
naročanju in Zakonom o javnem naročanju na vodnem, energetskem, transportnem področju in področju poštnih storitev 
neposredno pošiljajo v objavo obvestila o javnih naročilih in razpisne dokumentacije.
Datum zajetja podatkov: 6. 2. 2017

OCENA LIKVIDNOSTI – JANUAR 2017
Bisnode ocena likvidnosti podaja verjetnost, da bo pri subjektu v naslednjih 12 mesecih prišlo do blokada vseh odprtih 
TRR- jev za več kot 60 dni. Ocena je podana na nivoju gospodarstva. Izpostavljamo povprečne vrednosti za nelikvidna 
podjetja z 75-odstotno verjetnostjo blokade.
Datum zajetja podatkov: 6. 2. 2017

MIKRO SLOVENIJA - IZPOSTAVLJAMO

Število neplačnikov skupaj: 6.038
Število neplačnikov z dolgom nad 1 mio €: 82
Delež insolventnih neplačnikov: 24,5 %  

Skupni znesek transakcij v €: 48.333.549,43 
Gibanje skupnega zneska transakcij v primerjavi z mesecem prej: -43,50 %
Gibanje skupnega zneska transakcij v primerjavi z letom prej: +2,90 %
Država z najvišjim deležem transakcij v tujino: LUKSEMBURG (33.286.833,07 €)

Skupno število javnih naročil: 253 
Skupni znesek javnih naročil v €: 403.796.663,61
Gibanje skupnega zneska javnih naročil  v primerjavi z mesecem prej: -63,0 %   
Izdajatelj javnega naročila z najvišjo vrednostjo: TEŠ d.o.o. – Dobava rezervnih delov za blok
(5.157.358,00 €)€

Delež podjetij: 15,6 %
Dejavnost z najvišjim deležem podjetij: GRADBENIŠTVO (3,7 %)  
Kategorija z najvišjim deležem podjetij po velikosti: MIKRO (12,6 %) 
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MIKRO PREGLED GOSPODARSTVA - SLOVENIJA

Število novoustanovljenih podjetij zajema gospodarske družbe, samostojne podjetnike in ostale pravne oblike, v katerih 
se izvaja gospodarska dejavnost. V grafikonu je prikazano število novoustanovljenih podjetij v Sloveniji v tekočem in 
predhodnem letu po mesecih.

IZBRISI PODJETIJ
Grafikon prikazuje gibanje izbrisov gospodarskih družb, samostojnih podjetnikov in drugih organizacij, v katerih se izvaja 
gospodarska dejavnost. Prikazani so izbrisi v Sloveniji v tekočem in predhodnem letu.

NOVOUSTANOVLJENA PODJETJA

V decembru 2016 se je v Sloveniji ustanovilo 1.276 gospodarskih subjektov, kar je za 7,6 ODSTOTKA manj kot v enakem 
obdobju lani, ko se jih ustanovilo 1.381.
V letu 2016 se je v Sloveniji ustanovilo 19.901 gospodarskih subjektov, kar je za 2,2 ODSTOTKA manj kot v letu poprej. 
Povprečno se jih je na mesec ustanovilo 1.658; najmanj avgusta (1.205), največ pa januarja (2.154).

Decembra 2016 se je v Sloveniji izbrisalo 786 gospodarskih subjektov, kar je za 67 ODSTOTKOV manj kot v enakem obdobju 
predhodnega leta. V primerjavi z novembrom 2016 pa se jih je izbrisalo za 26,5 ODSTOTKA manj.
Lani se je v Sloveniji izbrisalo 11.289 gospodarskih subjektov, kar je za 14,8 ODSTOTKA manj kot v letu 2015. Povprečno se 
je na mesec izbrisalo 941 gospodarskih subjektov – najmanj v juliju (603) in največ v februarju (1.458).

Vir: www.bisnode.siŠtevilo 
novoustanovljenih 
podjetij v Sloveniji

2016 

gibanje glede na leto prej
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Vir: www.bisnode.si

gibanje glede na leto prej
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Vir: www.bisnode.si

Vir: www.bisnode.si

gibanje glede na leto prej

gibanje glede na leto prej

2016 
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BLOKADE
Blokada podjetja pomeni, da določena obveznost bremeni transakcijski račun (TRR) ter na tem računu ni zadostnega 
razpoložljivega stanja. Med blokirana podjetja so všteta vsa podjetja, ki so v tekočem mesecu na odprtih TRR-jih beležila 
blokado najmanj 1 dan. Grafikon prikazuje blokade podjetij po mesecih v tekočem in predhodnem letu.

NAROKI
Narok pomeni sodelovanje strank s sodiščem, razpisano v postopku za določen čas in kraj oziroma srečanje ali obravnavo 
sodišča ali drugega organa in strank, na katerem se opravljajo določena procesna dejanja. Grafikon prikazuje število 
podjetij, za katera so bili v tekočem mesecu razpisani novi naroki.

Decembra lani je bilo blokiranih 7.858 subjektov, kar je za 11,7 ODSTOTKA manj kot v enakem obdobju predhodnega leta, 
ko je bilo blokiranih 8.898 subjektov.
V letu 2016 je bilo na mesec v povprečju blokiranih 8.838 gospodarskih subjektov, kar je v primerjavi z letom poprej za 19,3 
ODSTOTKA manj, saj jih je bilo v letu 2015 v povprečju blokiranih 10.546. Lani smo največ blokad beležili maja (9.682), 
najmanj pa decembra (7.858). 

Decembra je bilo v primerjavi z enakim obdobjem predhodnega leta razpisanih 110 narokov manj, v primerjavi z 
novembrom 2016 pa je bilo razpisanih 218 narokov manj.
V letu 2016 je bilo skupaj v Sloveniji razpisanih 6.596 novih narokov, kar je za 19,2 ODSTOTKA manj kot v letu 2015. Mesečno 
je bilo novih narokov v povprečju razpisanih 550; najmanj v avgustu (170) in največ v marcu (710).
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ALI STE VEDELI ... 

Mesec/leto

Insolvenčni postopki 2015

Insolvenčni postopki 2016

januar

421 393 421 417 460

februar marec april maj julij septemberjunij avgust oktober november december

Število 
insolvenčnih 
postopkov v letih 
2015 in 2016
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INSOLVENČNI POSTOPKI
Insolvenčni postopki so postopki, ki se vodijo zoper tiste gospodarske in druge subjekte, ki so postali prezadolženi ali so 
dalj časa plačilno nesposobni. V Sloveniji med insolvenčne postopke štejemo stečajni postopek, prisilno poravnavo in 
likvidacijo. Grafikon prikazuje število podjetij, ki so v tekočem mesecu začeli enega od stečajnih postopkov.

V decembru 2016 je bilo v Sloveniji oklicanih 397 novih insolventnih postopkov – to je za 2,1 ODSTOTKA več kot v 
predhodnem mesecu in za 16,1 ODSTOTKA več kot v enakem obdobju predhodnega leta.
Lani je bilo v Sloveniji bilo oklicanih 4.505 novih insolventnih postopkov, kar je za 1,5 ODSTOTKA manj kot v letu 2015. 
Povprečno je bilo na mesec oklicanih 375 novih insolventnih postopkov – najmanj avgusta (220) in največ junija (462).

… da je v mesecih po Brexitu italijanski bančni indeks padel za približno 
26 % in je še vedno blizu svojemu rekordu iz leta 2012?

...  da italijanski bančni sektor spodkopavajo predvsem velik obseg slabih 
dolgov v vrednosti približno 360 milijard evrov, visoki obratovalni stroški 
in nizke donosnosti zaradi trenutnih rekordno nizkih obrestnih mer?

… da se bo po napovedih Dun & Bradstreet negotovost v politični areni 
nadaljevala, kljub njenemu rekordno hitremu reševanju, in ostala glavni 
vir nestabilnosti države?
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Vir: www.bisnode.si

Preberite celoten prispevek Italian Banks: In the Eye of the Storm TUKAJ.
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