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Uvodnik

KAJ PA VI ČUTITE?   

odgovorna urednica Bisnode Biltena
Ester Žigon

Skoraj 30 % vseh gospodarskih družb v Sloveniji je lani ustvarilo 

približno 30 milijard evrov prihodkov na tujih trgih. Izvozniki so gonilo 

našega gospodarstva, saj prav izvoz predstavlja 80 % našega BDP. Še 

več: analiza podatkov razkriva, da so tista podjetja, ki z izvozom 

ustvarijo več kot 50 % prihodkov, bolj uspešna od ne-izvoznikov. V 

tokratni temi meseca se tudi zato posvečamo prav slovenskim 

izvoznikom ter njihovem poslovanju. Kako in s čim izvoznike podpiramo 

v Bisnode? Z našim partnerstvom z Dun & Bradstreet širimo ne le 

mrežo poslovnih informacij, relevantnih za izvoznike, temveč tudi 

utrjujemo njihovo pot h globalni prepoznavnosti. 

Kako še okrepiti položaj Slovenije na mednarodnih trgih? Če želimo biti 

še bolj uspešni, moramo tudi navzven nastopati enotno. Eden od naših 

skupnih povezovalnih elementov je  tudi blagovna znamka Slovenije. 

Čutim Slovenijo naj ne velja le v turizmu, ampak tudi v gospodarstvu. 

Kako po svetu širiti znamko Slovenije? »Nacionalna blagovna znamka 

ni zgolj fraza. Je priložnost, da se Slovenija uveljavi v Evropi in svetu. 

Zavedanje, da vsi mi kot državljani Slovenije in predstavniki različnih 

družbenih sfer, lahko prispevamo k podobi naše domovine tako doma 

kot izven njenih meja, je pri tem ključno. Zato moramo najprej začeti pri 

sebi,« so v priročniku za uveljavljanje blagovne znamke zapisali člani 

skupine I feel Slovenia Team, sodelujoči v projektu Partnerstvo za 

spremembe. 

Uspešnemu in kreativnemu projektu, čigar temeljni namen je 

spodbuditi boljše razumevanje javnega in zasebnega sektorja, smo se 

že v prvi fazi priključili tudi v Bisnode. Ker verjamemo v spremembe, v 

boljše sodelovanje gospodarstva in države in ker čutimo strast … do 

posla, ki ga delamo, do naših ljudi, do Slovenije. Čim več nas bo čutilo 

Slovenijo, njene vrline in navdih, tem močnejši bomo na mednarodnih 

trgih. 

Čim več nas bo čutilo 
Slovenijo, njene vrline in 
navdih, tem močnejši bomo 
na mednarodnih trgih. 

http://www.bisnode.si/storage/doc/201606/priro%C4%8Dnik-za-implenetacijo-i-feel-slovenia.pdf


4 TEMA MESECABisnode Bilten junij 2016 5TEMA MESECA Bisnode Bilten junij 2016

Tema meseca

ENERGETIKA LANI ZA VEČ KOT 
TRETJINO ZNIŽALA DOBIČEK IZVOZNIKOV
Slovenija je izvozno gospodarstvo. Prihodki ustvarjeni na tujih trgih predstavljajo 
že več kot tretjino vseh prihodkov in se še vedno povečujejo. V tokratni temi 
meseca smo raziskali, kdo so slovenski izvozniki in kako so poslovali v letu 
2015. 

OSEBNA IZKAZNICA SLOVENSKIH IZVOZNIKOV

SKORAJ 1/3 JE REGISTRIRANIH V 
TRGOVINSKI DEJAVNOSTI

3/4 IZVOZIJO NA TRGE EU

75 % JE MALIH, SREDNJIH ALI VELIKIH 
GOSPODARSKIH DRUŽB

98 % JIH JE ORGANIZIRANIH
KOT D. O. O.

44 % JIH IMA SEDEŽ V 
OSREDNJESLOVENSKI REGIJI

17 % JIH POSLUJE S TUJIM KAPITALOM; 
4,4 % Z MEŠANIM KAPITALOM

VEČ KOT 1/4 VSEH GOSPODARSKIH
DRUŽB ALI 20.635 IZVOZNIKOV

SAMO 2,7 % JIH IMA BLOKIRANE RAČUNE

KAR 87 OD 100 V POVPREČJU ZNAŠA
BSX* IZVOZNIKOV
* BSX ali Bisnode indeks uspešnosti je mera profitabilnosti in uspešnosti podjetja z vidika vseh deležnikov.

Skoraj 30 % vseh gospodarskih družb v Sloveniji je v letu 2015 ustvarilo približno 30 milijard evrov prihodkov na tujih trgih. 
Čeprav se je vrednost izvoza lani glede na leto poprej povečala za 9 %, so se skupni prihodki izvoznikov znižali za skoraj 
12 %. Zaradi velikih izgub v panogi oskrbe z električno energijo, plinom in paro je lani za več kot tretjino padel tudi skupen 
dobiček izvoznikov. Če omenjenih dejavnosti ne upoštevamo pa je dobiček zrasel za 9 %. 

Kar 56 % vseh prihodkov in kar 63 % celotnega izvoza so ustvarila velika podjetja, čeprav so po številu subjektov skoraj 
zanemarljiva.

SPRIČEVALO SLOVENSKIH
IZVOZNIKOV ZA LETO 2015

CELOTNI PRIHODKI

PRIHODKI OD PRODAJE

IZVOZ

ŠTEVILO ZAPOSLENIH

ČISTI DOBIČEK

POVPREČNA DODANA VREDNOST NA ZAPOSLENEGA

POVPREČEN STROŠEK DELA NA ZAPOSLENEGA

66,9 mrd €

2014

64,9 mrd €

27,7 mrd €

1,8 mrd €

43.014 €

319.128

2.123 €

59,1 mrd €

2015

57,3 mrd €

30,3 mrd €

1,1 mrd €

43.734 €

285.609

2.166 €

TREND

Vir: www.bisnode.si

Vir: www.bisnode.si
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ŠTEVILODEJAVNOST % MED IZVOZNIKI

TRGOVINA

PREDELOVALNE DEJAVNOSTI

STROKOVNE, ZNANSTVENE IN TEHNIČNE DEJAVNOSTI

GRADBENIŠTVO

PROMET IN SKLADIŠČENJE

6.244

3.963

3.529

1.768

1.737

30,3 %

TOP 5 DEJAVNOSTI PO ŠTEVILU IZVOZNIKOV

Bisnode ugotavlja: za slovenski izvoz je ključna predelovalna dejavnost 
Upoštevajoč število subjektov v dejavnosti, ustvarjene prihodke in dobiček ugotovimo, da je ključna izvozna 
dejavnost slovenskega gospodarstva predelovalna dejavnost: 19,2 % subjektov ustvari 35,1 % vseh prihodkov in 
skoraj 954 milijonov evrov dobička. Znotraj te so najbolj dobičkonosni izvozni segmenti: farmacija, kovinska in 
plastična industrija, proizvodnja električnih naprav ter proizvodnja drugih strojev in naprav.

KLJUČNE IZVOZNE DEJAVNOSTI
Poleg trgovine sodijo med ključne izvozne panoge predelovalne dejavnosti (farmacija, kovinska industrija, plastika, 
električne naprave), promet in skladiščenje ter informacijske in komunikacijske dejavnosti. 

Med največjimi 'zgubaši' glede na dobiček v 2015 so bili subjekti, ki se ukvarjajo z oskrbo z električno energijo. Če bi iz 
analize izvzeli dejavnost oskrbe z električno energijo, plinom in paro, se je dobiček izvoznikov v ostalih dejavnostih iz leta 
2014 na leto 2015 povečal za 9,4 %.

19,2 %

17,1 %

8,6 %

8,4 %

PRIHODKI (v mrd €)DEJAVNOST % MED IZVOZNIKI

PREDELOVALNE DEJAVNOSTI

TRGOVINA

OSKRBA Z ELEKTRIČNO ENERGIJO

PROMET IN SKLADIŠČENJE

INFORMACIJSKE IN KOMUNIKACIJSKE DEJ.

20,1

19,9

4,8

3,8

2,4

35,1 %

TOP 5 IZVOZNIH DEJAVNOSTI PO CELOTNIH PRIHODKIH

34,7 %

8,4 %

6,6 %

4,2 %

DOBIČEK 2014 (v mio €)DEJAVNOST TREND

PREDELOVALNE DEJAVNOSTI

TRGOVINA

PROMET IN SKLADIŠČENJE

STROKOVNE, ZNANSTVENE IN TEHNIČNE DEJ.

INFORMACIJSKE IN KOMUNIKACIJSKE DEJ.

20,1

19,9

4,8

3,8

2,4

TOP 5 IZVOZNIH DEJAVNOSTI GLEDE NA DOBIČEK

LEGENDA: = 5 mrd EUR

LEGENDA: = 100 mio EUR

Vir: www.bisnode.si

Vir: www.bisnode.si

Vir: www.bisnode.si
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NAJVEČ 
SUBJEKTOV V 

NAJVEČ USTVARJENIH 
PRIHODKOV V 

NAJVEČ USTVARJENEGA 
DOBIČKA V 

IZVOZNIKI Z DOMAČIM KAPITALOM

Trgovina in predelovalne 
dejavnosti

Predelovalni dejavnosti, trgovina,
dejavnosti prometa in skladiščenja 

Predelovalne dejavnosti, trgovina,
promet in skladiščenje 

IZVOZNIKI S TUJIM KAPITALOM

Trgovina in gradbeništvo

Predelovalni dejavnosti, trgovina,
informacijskih in komunikacijskih dejavnostih

Predelovalne dejavnosti, trgovina, informacijske 
in komunikacijske dejavnosti 

IZVOZNIKI GLEDE NA GOSPODARSTVO:
BOLJŠI PRI SKORAJ VSEH OCENAH

Izvozniki so dobro finančno ocenjeni za razliko od gospodarstvih družb, katerim pripada povprečna ocena. Pri izvoznikih 
je manjša verjetnost blokade v prihodnje, v gospodarstvu pa velja povečana verjetnost. Oboji plačujejo od 1 do 7 dni po 
valuti. Vrednost indeksa BSX kaže, da so izvozniki nadpovprečno uspešni. Za povprečno gospodarsko družbo velja 
manjša verjetnost propada, pri izvoznikih je ta še nekoliko nižja. Izvozniki so torej pri vseh ocenah - z izjemo plačil - boljši 
od gospodarskega povprečja. 

 Bisnode ugotavlja:
1. izvozniki s tujim izvorom kapitala poslujejo z bistveno nižjim finančnim vzvodom, zaradi česar je njihovo   
 poslovanje manj tvegano; 
2. učinkovitost izvoznikov s tuji izvorom kapitala je bistveno višja od tistih z domačim izvorom kapitala.   
 Sredstva prvih se obrnejo v prihodke komaj 1-krat letno, slednjih pa kar 1,6-krat letno;
3. tuji kapital je v zadnjih treh letih zmanjševal tudi število zaposlenih, domači kapital pa je število zaposlenih   
 v enakem obdobju v povprečju nekoliko povečal; 
4. izvozniki s tujimi izvorom kapitala, kljub temu, da jih je skoraj 18-krat manj kot izvoznikov z domačim izvorom  
 kapitala, ustvarili v letu 2015 skoraj enak dobiček (zgolj 10 % manj). 

PRIMERJAVA IZVOZNIKOV GLEDE NA IZVOR KAPITALA
Pri večini izvoznikov, tj. 79 %, je kapital domačega izvora. Za izvoznike je v zadnjih treh letih poslovanja značilno, da 
znižujejo vložena sredstva, kapital in finančne obveznosti v poslovanju. Trend zmanjševanja je pri izvoznikih s tujim 
izvorom kapitala še bolj izrazit.

Finančna ocena

Ocena likvidnosti

Plačilni indeks

BSX

Verjetnost propada

65 70 75 80 85 90 95 100

92
89

82
77

84
80

87
85

78
78

gospodarstvo

izvozniki

79% 17%

Vir: www.bisnode.si

Vir: www.bisnode.si

LEGENDA:

Finančna ocena prikazuje poslovanje podjetja v preteklem 
letu. 
Ocena likvidnosti napoveduje verjetnost blokade podjetja 
za več kot 60 dni. 
Plačilni indeks izraža plačilno disciplino podjetij. 
Verjetnost propada napoveduje verjetnost prenehanja 
delovanja podjetja, insolventnosti, uvrstitev na seznam 
davčnih neplačnikov ali blokade TRR daljše kot 90 dni v 
naslednjih 12 mesecih. 
BSX je mera pro�tabilnosti in uspešnosti podjetja z vidika 
vseh deležnikov.



Dun & Bradstreet, strateški partner skupine Bisnode, v analizi plačilne discipline za leto 2015 ugotavlja, da ta 
ostaja na približno enaki ravni kot leto poprej. V analizo, ki zajema podatke o plačilih za več kot 5 milijard transakcij 
več kot 27 milijonov subjektov, je bilo vključenih 32 večinoma evropskih držav. 

KAKŠNI PLAČNIKI 
SO EVROPSKI SUBJEKTI?
Dobra 1/3 računov je plačanih v roku. 
52,1 % računov je plačanih z zamudo do 30 dni.
3,5 % z zamudo > 90 dni. 
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SKORAJ POLOVICA 
SLOVENSKIH PODJETIJ PLAČUJE V ROKU

Analizo plačil za različne države po svetu vsako leto pripravi Cribis D&B iz Italije.

KAJ PA PLAČILNA 
DISCIPLINA 
V SLOVENIJI?

Smo nad evropskim 
povprečjem.

44,1 % računov je 
plačanih v roku.

2,3 % računov 
plačanih z zamudo 
več kot 90 dni.

DRŽAVA

Danska
Nemčija
Madžarska
Češka
Finska
Nizozemska
Belgija
Romunija
Slovenija
Francija
Velika Britanija

DELEŽ PLAČIL Z ZAMUDO 
NAD 90 DNI

2,6%
3,5%
3,5%
4,4%
8,4%
9,1%

10,3%
11,7%
14,8%
19,9%

DELEŽ PLAČIL Z ZAMUDO 
NAD 90 DNI

0,0%
0,5%
0,6%
0,7%
0,9%
1,2%
1,3%
1,8%
2,3%
2,4%
2,5%

DRŽAVA

Španija
EVROPA
Irska
Italija
Litva
Rusija
Bolgarija
Portugalska
Poljska
Grčija

LEGENDA:

= 0-3,5% delež plačil z zamudo več kot 90 dni = 3,5-10 % delež plačil z zamudo več kot 90 dni = 10-20 % delež plačil z zamudo več kot 90 dni



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



10 GAZELE SRBIJABisnode Bilten junij 2016

V organizaciji Bisnode Srbija je 18. maja 2016 v prostorih mestne skupščine Beograd kipec zlate gazele v znak zmage 
dvignil Petar Mirković, direktor Chemical Agrosava. Priznanje srebrna gazela je osvojilo podjetje Vega IT, bronasta gazela 
pa je pripadla družbi Hrana Produkt. Med finaliste sta se uvrstili tudi podjetji Ćatić in MDS. 

Pet finalistov v izboru Gazela Srbije: Miroljub Jovović, direktor MDS,  Vahidin Ćatić, Ćatić company, Petar Mirković, 
direktor Chemical Agrosava, zlata gazela Srbije, Sašo Popović, direktor Vega IT sourcing, srebrna gazela Srbije in  Goran 
Stanković, direktor Hrane Promet, bronaste gazele Srbije. 

ZLATA GAZELA SRBIJE 
JE CHEMICAL AGROSAVA!



11GAZELE SRBIJA Bisnode Bilten junij 2016

ZLATA GAZELA: CHEMICAL AGROSAVA

NI VSE V RASTI, TEMVEČ TUDI RAZVOJU  
Družinsko podjetje Chemical Agrosava je leta 1990 ustanovil Jovan Marković. Specializirani so za raziskave, razvoj, 
proizvodnjo in trženje fitofarmacevtskih sredstev in hibridnih semen koruze. V petih letih je podjetje skoraj podvojilo 
prihodke in v letu 2014 presega 24 milijonov evrov. V istem obdobju je družba zaposlila več kot 60 novih delavcev – skupaj 
je danes v podjetju 157 zaposlenih. Ekipa ima sedem stalno zaposlenih doktorjev znanosti, več kot polovica zaposlenih 
ima visoko izobrazbo, med tehnološkimi dosežki Chemical Agrosava pa je tudi uresničen koncept pametne tovarne. 

Izdelke uspešno prodajajo na tujih trgih, 30 % prihodkov izvira iz prodaje na mednarodnih trgih. Uspešno sodelujejo s 
svetovno vodilnimi proizvajalci, kot so Bayer CropScience, BASF, DuPont in drugi. Dupont jih je v svojem izboru uvrstil 
med pet najbolje ekoloških tovarn na svetu. »Ves dobiček vlagamo v razvoj lastnih zmogljivosti in zaposlene. Nismo pristaš 
visoke rasti na račun razvoja, temveč uravnoteženosti rasti in razvoja,« poudarja direktor Petar Mirković.

SREBRNA GAZELA: VEGA IT SOURCING 

USPEH SLUŽI TEMU, DA SVET SPREMINJAMO NA BOLJE
Podjetje iz Novega Sada, ki so ga leta 2008 ustanovili trije partnerji Saša Popović, Vladan Ostojić in Boban Miškin, se 
ukvarja z razvojem programske opreme za mednarodne naročnike. V zadnjih petih letih je  Vega, ki posluje z odlično A1++  
boniteto, promet dvignila skoraj petkratno – v letu znaša 1,7 milijona evrov. V tem času zaposlili tudi 21 novih sodelavcev. 
Poleg preko 65 stalno zaposlenih sodelujejo še s 25 podjetniki. Glavni motiv, ki žene ustanovitelje? »Da v podjetje prihajajo 
motivirani in zadovoljni sodelavci, ki jim zagotavljamo dobre pogoje za delo in skupaj naredimo nekaj dobrega za skupnost. 
Naš uspeh služi temu, da svet spreminjamo na bolje,« pravi direktor Saša Popović. 

BRONASTA GAZELA: HRANA PRODUKT 

PRIZNANJE ZA 25 LET KAKOVOSTNEGA IN DOBREGA DELA  
Hrana Produkt d.o.o. je družinsko podjetje, ustanovljeno leta 1992, s sedežem v Salaš Noćajskem ter proizvodnimi 
zmogljivostmi tudi v Sremski Mitrovici. Proizvajajo krmo za živino, njihove naložbe pa so usmerjene v neprestano 
dvigovanje kakovosti, proizvodnih in skladiščnih kapacitet in znanje. V letu 2014 je Hrana Produkt z odlično boniteto A1++, 
ki zaposluje 95 sodelavcev, dosegla skoraj 18 milijonov evrov prihodkov iz prodaje, kar pomeni podvojitev v petih letih. 
Uvrstitve na stopničke za priznanje Gazela niso pričakovali: »Bronasta gazela je za nas prijetno presenečenje. Menili smo, 
da bo zmagala katera od družb, ki imajo bolj zveneče vrsto poslovanja, kot recimo IT. Vsekakor pa je priznanje za vsakogar 
med nami potrditev, da to, kar delamo v zadnjih 25-ih letih kakovostno in dobro,« je na dogodku povedal ustanovitelj in 
direktor Goran Stanković. 
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MAKRO
PREGLED GOPODARSTVA - JUŽNI TRGI

BDP, STOPNJA BREZPOSELNOSTI, INFLACIJA

RAST

PADEC

STOPNJA BREZPOSELNOSTI

INFLACIJA
BIH

0,1%

€€

SLO

-0,4%2,5%

€€
€

11,5%

HR

RS

2,6%* 17.9%* -1,6%

€
€

2,7% -1,8%15,9%

€
€
€

€

BDP€€
€€
€€
€
€

NIČELNA RAST

Vir: www.bisnode.si

V prvem četrtletju 2016 je bila gospodarska rast v SLOVENIJI 2,5 ODSTOTKA, na HRVAŠKEM pa 2,7 ODSTOTKA. V primerjavi s 
predhodnim četrtletjem se je v SLOVENIJI gospodarska rast znižala za 0,8 ODSTOTNE TOČKE, na HRVAŠKEM pa se je ta zvišala 
za enako vrednost. Za BOSNO IN HERCEGOVINO ter SRBIJO podatki za prvo četrtletje še niso na voljo.  

Aprila je HRVAŠKA beležila 15,9-ODSTOTNO brezposelnost, SLOVENIJA pa 11,5-ODSTOTNO. V primerjavi z marcem 2016 se je 
stopnja brezposelnosti znižala v obeh državah – na HRVAŠKEM za kar 1,3 ODSTOTNIH TOČK. SRBIJA je po podatkih ILO v IV. 
četrtletju 2015 beležila 17,9-ODSTOTNO brezposelnost. 

V maju je samo BOSNA IN HERCEGOVINA beležila inflacijo, ostale države pa deflacijo. V primerjavi z enakim obdobjem 
predhodnega leta so se cene znižale na HRVAŠKEM in v SRBIJI, v BOSNI IN HERCEGOVINI ter v SLOVENIJI pa so se rahlo 
zvišale. 
 

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 1. 
ČETRTLETJE 2016  in primerjavo s 4. četrtletjem 2015.

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 
APRIL 2016 ter trend gibanja glede na enako obdobje leto prej, za Srbijo pa prikazuje podatek za 4. četrtletje 2015.

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

podatek za četrto četrtletje 2015

za izbrano obdobje ni podatka.

2,1%*
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MIKRO
PREGLED GOPODARSTVA - JUŽNI TRGI

DELEŽ NOVOUSTANOVLJENIH PODJETIJ – MAJ 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 maja je najvišji delež novoustanovljenih podjetij imela SLOVENIJA – 1,09 ODSTOTKA, najnižjega pa 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. 

1,09%

DELEŽ
NOVOUSTANOVLJENIH
PODJETIJ GLEDE
NA VSE AKTIVNE
GOSPODARSKE
SUBJEKTE0,56% 0,50% 0,07%

DELEŽ IZBRISANIH PODJETIJ – MAJ 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.

Maja je najvišji delež izbrisanih podjetij imela HRVAŠKA – 1,23 ODSTOTKA, sledi ji SLOVENIJA z 0,86 ODSTOTKA, najnižjega pa 
je imela SRBIJA – 0,12 ODSTOTKA. Na HRVAŠKEM se je tako izbrisalo eno podjetje na vsakih 80, v Srbiji na vsakih 800 podjetij.

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

DELEŽ
IZBRISANIH
PODJETIJ GLEDE
NA VSE AKTIVNE
GOSPODARSKE
SUBJEKTE0,12%0,86%1,23%
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0,32% 0,17%

DELEŽ INSOLVENČNIH POSTOPKOV – MAJ 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 – MAJ 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

Maja je najvišji delež novih insolventnih podjetij beležila SLOVENIJA – 0,32 ODSTOTKA, najnižjega pa BOSNA IN HERCEGOVINA 
– 0,13 ODSTOTKA. Tako se je v SLOVENIJI en novi insolvenčni postopek začel na vsakih 310 podjetij, v SRBIJI na vsakih 590 
podjetij, na HRVAŠKEM na vsakih 700, v BOSNI IN HERCEGOVINI pa na vsakih 740 podjetij.

Vir: www.bisnode.si

29,22% 24,41% 12,52% 6,64%

DELEŽ
BLOKIRANIH
PODJETIJ GLEDE
NA VSE AKTIVNE
GOSPODARSKE
SUBJEKTE

Tudi maja je najvišji delež blokiranih podjetij imela BOSNA IN HERCEGOVINA – 29,22 ODSTOTKA, najnižjega pa SLOVENIJA – 6,64 
ODSTOTKA. To pomeni, da je v BOSNI IN HERCEGOVINI blokado beležilo vsako TRETJE podjetje, v SRBIJI vsako ČETRTO, na 
HRVAŠKEM vsako OSMO, v SLOVENIJI pa vsako PETNAJSTO podjetje.

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

0,13%0,14%
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DAVČNI NEPLAČNIKI – MAJ 2016
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: 29. 6. 2016

TRANSAKCIJE V TUJINO – MAJ 2016
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: 29. 6. 2016

SKLENJENA JAVNA NAROČILA – MAREC 2016
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: 17. 5. 2016

OCENA LIKVIDNOSTI – MAJ 2016
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: 29. 6. 2016

MIKRO SLOVENIJA - IZPOSTAVLJAMO

Število neplačnikov skupaj: 6.416
Število neplačnikov z dolgom nad 1 mio €: 82
Delež insolventnih neplačnikov: 23,0 %  

Skupni znesek transakcij v €: 50.428.657,02
Gibanje skupnega zneska transakcij v primerjavi z mesecem prej: +7,3 %
Gibanje skupnega zneska transakcij v primerjavi z letom prej: -4,1 %     
Država z najvišjim deležem transakcij v tujino: LUKSEMBURG (25.768.911,62 €)

Skupno število javnih naročil: 391 
Skupni znesek javnih naročil v €: 284.298.454,01
Gibanje skupnega zneska javnih naročil  v primerjavi z mesecem prej: +2,7-krat     
Izdajatelj javnega naročila z najvišjo vrednostjo: ELEKTRO GORENJSKA, d.d. - Gradbena dela
(6.062.117,50 €)

€

Delež podjetij: 15,6 %
Dejavnost z najvišjim deležem podjetij: GRADBENIŠTVO (28,7 %)  
Kategorija z najvišjim deležem podjetij po velikosti: MIKRO (16,9 %) 
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MIKRO PREGLED GOSPODARSTVA - SLOVENIJA

NOVOUSTANOVLJENA PODJETJA
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.

V maju 2016 se je v Sloveniji ustanovilo 1.581 gospodarskih subjektov, kar je za 11,6 ODSTOTKA manj kot v predhodnem 
mesecu, ko se jih ustanovilo 1.788.

Maja se je v Sloveniji izbrisalo kar 1.252 gospodarskih subjektov, kar je za 356 več kot se jih je izbrisalo v enakem obdobju 
lani. V primerjavi z aprilom 2016 pa se jih je izbrisalo za kar 60,3 ODSTOTKA več.

Vir: www.gvin.com

Število novoustanovljenih podjetij v Sloveniji

2016 

gibanje glede na leto prej

Mesec v letu

Novoustanovljena 2015

Novoustanovljena 2016

januar

2.154 1.792 1.891 1.788 1.581

februar marec april maj julij septemberjunij avgust oktober november december

1,8%

-1,7%
-8,9%

-9,1%

-4,5%
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2.200

2.400

2.115 1.823 2.075 1.968 1.656 1.553 1.438 1.151 1.666 1.991 1.532 1.381

2015

Vir: www.gvin.com

gibanje glede na leto prej

2016 

Mesec/leto

Izbrisi 2015

Izbrisi 2016

januar

930 1.458 1.012 781 1.252

februar marec april maj julij septemberjunij avgust oktober november december

Izbrisi podjetij
v letu 2016

-4,6%

45,2%

-25,3%
-20,1%

39,7%
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975 1.004 1.354 978 896 1.298 845 670 829 794 1.219 2.385

2015
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Vir: www.bonitete.si

Vir: www.bonitete.si

gibanje glede na leto prej

gibanje glede na leto prej

2016 

2016 

Mesec/leto

Blokade 2015

Blokade 2016

januar

8.803 9.522 9.682 9.170 9.632

februar marec april maj junij julij avgust september oktober november december

Mesec/leto

Naroki 2015

Naroki 2016

januar

628 569 710 549 678

februar marec april maj junij julij avgust september oktober november december

Blokade podjetij v letu 2016

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

-14,9%
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-13,6%
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10.347 11.096 11.761 10.608 11.833 11.158 9.923 9.905 10.547 10.115 10.365 8.898

795 742 814 790 801 767 293 169 790 795 830 578

2015

2015

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.

Maja letos je bilo blokiranih 9.632 subjektov, kar je za dobrih 18,6 ODSTOTKA manj kot v enakem obdobju lani, ko je bilo 
blokiranih 11.833 subjektov.

V letošnjem maju je bilo v primerjavi z enakim obdobjem lani razpisanih 123 narokov manj, v primerjavi s predhodnim 
mesecem pa je bilo razpisanih za 23,5 ODSTOTKA narokov več.
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… da se bosta po trenutnih napovedih v finalu 
evropskega nogometnega prvenstva UEFA Euro 
2016 spopadli reprezentanci Belgije in Nemčije?

Spletna aplikacija, ki jo je razvil novo 
ustanovljeni Big Data Analytics Lab iz Bisnode, 
lahko napove izide tekem z ocenjevanjem na 
podlagi uspešnosti ekip. 

Izkusite prednosti analitične 
obdelave masovnih podatkov in 
preverite, kakšna je aktualna 
napoved rezultatov na     

  http://footballcup2016.bisnode.com. 

TOP 5 reprezentanc, ki jim do zaključka redakcije najbolje kaže za 
osvojitev lovorike: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

Vir: www.gvin.comŠtevilo insolvenčnih postopkov v letih 2015 in 2016
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gibanje glede na leto prej

426 476 417 415 483 569 250 163 348 297 386 342

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 maju 2016 je bilo v Sloveniji oklicanih 460 novih insolventnih postopkov – to je za 10,3 ODSTOTKA več kot v aprilu 2016, 
toda še vedno za 4,8 ODSTOTKA manj kot v enakem obdobju lani.

-17,4%
1,0% 0,5%

-4,8%

Belgija

Nemčija

Francija

Italija

Portugalska

VERJETNOST ZMAGE*

42,6%

25,7%

6,3%

= 10 % * Napovedi se spreminjajo glede na tekoče
  rezultate tekem.

11,7%

6,6%

http://footballcup2016.bisnode.com
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