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POSLOVNI
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Kakšni so?
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KRITERIJIH.

BONITETNE OCENE ZA 
CELO EVROPO.
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ZAKLJUČEN
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Je plačan?
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Uvodnik

(O)MREŽIMO SE!  

generalna direktorica Bisnode Southern Markets

V aktualni temi meseca preučujemo poslovno in predvsem lastniško 
združevanje ter prepletanje podjetij v mreže. Tovrstno prepletanje je 
lahko pomemben dejavnik uspešnosti podjetij na področju 
konkurenčnosti in razvoja. 

Tudi Bisnode Southern Markets je mreža, ki povezuje poslovne 
informacije z Balkana, in ima skupen cilj: strankam posredovati 
preverjene in kakovostne informacije, ki vam bodo pomagale rasti. Še 
več, odkar smo se povezali s partnerjem Dun & Bradstreet se je naša 
mreža razširila na ves svet in vključuje poslovne informacije o več kot 
250 milijonov podjetij iz 220 držav sveta. 

Zavezani smo kakovosti, zato podatke vselej podrobno preverjamo, 
analiziramo, razčlenjujemo in nadgrajujemo. Z njimi vam ponujamo 
celovit vpogled, ki bo dal veter v jadra vašemu razvoju, pomagal pri 
osvajanju novih trgov in spletanju mednarodnih mrež. 

Odgovorni smo, da skupaj z vami ustvarjamo priložnosti za partnerska 
povezovanja. Tudi zato organiziramo poslovne dogodke, kot so Speed 
Networking, Bisnode Business Brunch, tradicionalni oktobrski B4B – 
Bisnode for Business, Best four Businesses idr., kjer vam pripremo 
vrata v areno poslovnih priložnosti. Že leta sodelujemo v projektu 
slovenskih Gazel, v Beogradu smo prvič pod našim okriljem organizirali 
izbor srbskih najhitreje rastočih podjetij, na dogodku Bonitetna 
odličnost povezujemo tista podjetja, ki svoje odlično poslovanje 
prepletajo na vseh ravneh. 

Formulo 'people + process + passion = business performance' smo 
postavili v središče našega delovanja in za njeno uresničevanje med 
drugim marca letos v okviru Dnevnikovega medijsko-raziskovalnega 
projekta Zlata nit prejeli posebno priznanje Zlata praksa. Iz naše 
zavzetosti in predanosti poslu smo zgradili sistem. S ciljem rasti in 
napredka. Našega in vašega! 

S kakovostnimi informacijami 
ponujamo celovit vpogled, ki 
bo dal veter v jadra vašemu 
razvoju, vam pomagal pri 
osvajanju novih trgov in 
spletanju mednarodnih mrež. 
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Tema meseca

OMREŽENA JE SKORAJ
POLOVICA SLOVENSKEGA GOSPODARSTVA
Poslovno in predvsem lastniško združevanje ter prepletanje podjetij je lahko pomemben dejavnik uspešnosti podjetij pri 
njihovi konkurenčnosti ter razvoju. V majski temi meseca smo pod drobnogled vzeli mreže podjetij v Sloveniji. Zanimalo 
nas je, koliko podjetij v Sloveniji je povezanih v mreže, kako močno so te prepletene in katere so najuspešnejše; ugotavljali 
pa smo tudi katere morebitne nevarnosti izvirajo iz negativnih dogodkov enega ali več podjetij v mreži.

Kaj smo določili kot ključni pogoj za obstoj mreže? Da so v njej kot lastniki vključeni vsaj trije pravni subjekti. Pri povezavah 
smo se omejili na subjekte z lastniškimi deleži večjimi od 15 %. 

KAKŠNE MREŽE SO V LETU 2014 PREPLETALE SLOVENIJO?

4.624
mrež v Sloveniji

22.802
prepletenih subjektov 

vseh
subjektov1/10

ali

ustvarile dobrih

71 mrd €
PRIHODKOV

vseh
prihodkov1/2

ali več kot

zaposlovale skoraj

360.000
OSEB

vseh
zaposlenih1/2

ali več kot

imele

452 mio €
DOBIČKA

vsega
dobička1/3

ali skoraj

skupaj upravljale skoraj

135 mrd €
SREDSTEV

vseh
sredstev2/3

70%

ali

in
vsega kapitala

Vir: www.bisnode.si
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MED TOP 5 ZASEBNIMI MREŽAMI 
PO USTVARJENEM DOBIČKU VODI SKB
V ozadju največje mreže v Sloveniji je država, ki ima neposredno oz. posredno lastništvo v 2.697 subjektih, med lastniki 
številnih mrež pa se pojavljajo občine. Poleg teh smo iz analize izločili tudi podjetja, ki so namenjena prodaji na ključ.

ŠT. SUBJEKTOVMREŽA

LEGENDA:

FRAGMAT

MEDIS

FMC

JEREB

PISTOTNIK

47

39

33

32

32

= 1 subjekt v mreži

TOP 5 MREŽ PO ŠTEVILU POVEZANIH SUBJEKTOV

ŠT. ZAPOSLENIH V 2014MREŽA

LEGENDA:

MERCATOR

PISTOTNIK

HELIOS

ŽITO

BSH

10.583

1.910

1.556

1.301

1.287

= 1.000 zaposlenih

TOP 5 MREŽ PO ŠTEVILU ZAPOSLENIH

SREDSTVA V 2014 (V MRD EUR)MREŽA

LEGENDA:

SKB

MERCATOR

HYPO

SPARKASSE

DBS

2,9

1,7

1,5

1,1

0,97

= 1 mrd EUR

TOP 5 MREŽ PO SREDSTVIH V UPRAVLJANJU

Bisnode ugotavlja:  Na vrhu so banke, hranilnice in 
podjetja, ki so lastniki nepremičnin, infrastrukture ali 
drugih sredstev.

Vir: www.bisnode.si

Vir: www.bisnode.siVir: www.bisnode.si
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DRŽAVNE MREŽE BOLJ STABILNE, A MANJ UČINKOVITE
Preverili smo tudi, če in kako se v poslovanju razlikujejo mreže, povezane z državnim lastništvom, in zasebne mreže. 
Upoštevali smo državne mreže, kjer je država 15 % neposredni ali posredni lastnik; tudi na lokalni ravni preko občin.

Bisnode ugotavlja: Z vidika stabilnosti poslovanja ugotovimo, da so subjekti, vključeni v državne mreže, finančno bolje 
ocenjeni, imajo manjšo verjetnost blokade računa, so boljši plačniki in za njih velja manjša verjetnost insolventnega 
postopka (npr. stečaj, prisilna poravnava) kot to velja za subjekte v zasebnih mrežah.

Vpogled v uspešnost poslovanja z vidika dobičkonosnosti, učinkovitosti obrata sredstev in izkoriščanja finančnega vzvoda 
(tj. finančnega tveganja) pa pokaže, da subjekti v zasebnih mrežah dosegajo skoraj še enkrat višji donos na kapital, imajo za 
skoraj 1/3 višji obrat sredstev, izkoriščajo višji finančni vzvod in posledično nosijo tudi višje finančno tveganje.

Finančna ocena prikazuje poslovanje podjetja v preteklem letu, izračuna se jo na podlagi �nančnih kazalnikov. Dinamična ocena napoveduje verjetnost blokade 
podjetja za več kot 60 dni. Plačilni indeks izraža plačilno disciplino podjetij. Verjetnost propada (Failure Score) napoveduje verjetnost prenehanja delovanja 
podjetja, insolventnosti (stečaj, prisilna poravnava, likvidacija, preventivno prestrukturiranje), uvrstitev na seznam davčnih neplačnikov ali blokade TRR daljše kot 
90 dni v naslednjih 12 mesecih. BSX ali Bisnode indeks uspešnosti je mera pro�tabilnosti in uspešnosti podjetja z vidika vseh deležnikov.

= višja ocena

PRIHODKI V 2014 (V MIO EUR)MREŽA

LEGENDA:

MERCATOR

IMPOL

SALUS

TOBAČNA

HELIOS

1.583

741

621

388

346

= 300 mio EUR

TOP 5 MREŽ PO CELOTNIH PRIHODKIH

PRIHODKI V 2014 (V MIO EUR)MREŽA

LEGENDA:

SKB

TOBAČNA

SI.MOBIL

HELIOS

TAB

45,1

39,7

36,8

36,7

20,5

= 10 mio EUR

TOP 5 MREŽ PO USTVARJENEM DOBIČKU

Bisnode ugotavlja:  Tudi tu je največja mreža povezana z državo. 
V njej so tudi Krka, Petrol, Telekom in druge borzne družbe ter 
številne banke, zavarovalnice, energetska podjetja idr. 

STABILNOST POSLOVANJA

DRŽAVNE 
MREŽE

FINANČNA
OCENA
(2015)

VERJETNOST
BLOKADE
(april 2016)

PLAČILNI
INDEKS

(april 2016)

VERJETNOST
PROPADA
(april 2016)

BSX
(2015)

DOBIČKONOSNOST
(2014)

OBRAT SREDSTEV
(prihodki / sredstva)

(2014)

FINANČNI VZVOD
(fin. obveznosti / 
sredstva) (2014)

dobro
(B 82)

zelo
majhna
(++97)

pred
valuto

odlično
(85) 1,3 % 49 % 15 %

ZASEBNE 
MREŽE

povprečno
(C 78)

povprečno
(+88)

do 7 dni
po valuti

dobro
(76)

povprečno
(85) 2,4 % 67 % 27 %

USPEŠNOST POSLOVANJA

povprečno
(86)

Vir: www.bisnode.si Vir: www.bisnode.si

Vir: www.bisnode.si
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MREŽE POTENCIALNO OGROŽAJO ZAPOSLITEV 
POLOVICE PREBIVALSTVA 
V Sloveniji je skoraj 1/5 mrež okuženih z nezdravimi subjekti, ki imajo bodisi blokirane bančne račune več kot 60 dni ali pa 
so se znašli v insolventnem postopku. Ker vse mreže ravnajo podobno in slabega dela ne 'odrežejo', temveč z dobrimi 
podjetji zdravijo 'bolnika', zaradi česar lahko zboli celotna mreža, je v potencialni nevarnosti kar polovica slovenskega 
delovno aktivnega prebivalstva.

VEČ KOT PETINA MREŽ NE ZAPOSLUJE NITI ENE OSEBE
Zanimivost slovenskih mrež so tudi 'slamnate mreže', ki skupaj ne zaposlujejo niti ene osebe ali pa imajo največ enega 
zaposlenega. 

Analiza je pokazala, da več kot 1/5 mrež v Sloveniji ne zaposluje niti ene same osebe, pri čemur so v mrežo v povprečju 
povezani skoraj štirje subjekti. Mreže subjektov, ki skupaj zaposlujejo največ eno osebo pa predstavljajo že več kot 1/3 
vseh slovenskih mrež. 

KOMENTAR
SLAMNATE DRUŽBE IN MREŽE: PRIKRIVANJE LASTNIŠTVA IN IZVORA SREDSTEV
»Slamnate družbe, ki so lahko tudi del 'slamnatih' mrež, se po naših ugotovitvah uporabljajo predvsem za prikrivanje lastništva 
nad sredstvi, s katerimi slamnata družba razpolaga, in za prikrivanje izvora sredstev, ki se prenašajo oz. nakazujejo med računi 
slamnatih družb. V obeh primerih se preko slamnatih družb in njenih slamnatih lastnikov ali zastopnikov učinkovito prikrije 
dejanske lastnike oz. upravičence sredstev, s katerimi te družbe razpolagajo, ali pa se z nakazili sredstev preko računov 
slamnatih družb dodatno prikrije povezavo med izvorom sredstev in dejanskim upravičencem teh sredstev. 
Če gre za nezakonita sredstva, to predstavlja tehniko pranja denarja, ki se najpogosteje uporablja v drugi fazi pranja denarja, 
imenovani stratifikacija. V tej fazi se z ustvarjanjem plasti, tj. s prenosi sredstev med računi raznih pravnih in fizičnih oseb, med 
računi v različnih državah ipd., prikrije sled za sredstvi ter posledično tudi za njihovim nezakonitim izvorom.«

Urad RS za preprečevanje pranja denarja

SUBJEKTI V MREŽI ŠT. MREŽ ŠT. SUBJEKTOV

VSI 4.624 22.802

BLOKIRANI / INSOLVENTNI 808 1.364

% 17 % 6 %

4.624
MREŽ1.017

MREŽ
BREZ
ZAPOSLENIH

1/5
VSEH MREŽ

1/3
VSEH MREŽ

1.608
MREŽ
Z ENIM
ZAPOSLENIH

Vir: www.bisnode.si

Vir: www.bisnode.si



Dun & Bradstreet, strateški partner skupine Bisnode, v analizi Global Bankruptcy Report 2016 ugotavlja padajoč 
trend števila stečajev podjetij po svetu. K temu so pripomogle nizke in še vedno padajoče obrestne mere, 
rekordno nizka inflacija ter nizke cene surovin, še posebej energentov. Kljub padajočemu trendu števila stečajev 
po svetu moramo poudariti, da ta ni več tako zelo izrazit kot v preteklem letu. 

Trend povečevanja števila stečajev je na drugi strani mogoče zaznati predvsem v tistih državah, ki so 
nadpovprečno odvisne od poslovanja s Kitajsko in s surovinami, kot so Avstralija, Hong Kong, Vietnam in Tajvan.

       KITAJSKA je iz analize izločena. 

Zaradi nezanesljivosti podatkov za drugo polovico leta 2015. Kljub temu pa na primer podatki o plačilih (PMI 
indeks) kažejo na poslabšanje razmer, še posebej v panogi industrije. Ker je kitajsko gospodarstvo veliko, ne 
moremo govoriti o slabi situaciji v vseh panogah, prav tako so razmere različne po regijah.

8 PREGLED GOSPODARSTVA - SVETBisnode Bilten maj 2016

ŠTEVILO STEČAJEV 
PODJETIJ PO SVETU VZTRAJNO PADA

Celotno analizo Dun & Bradstreet Global Bankruptcy Report 2016 si oglejte TUKAJ.

OBDOBJE: konec leta 2014 do začetka leta 2016

v 16 državah je število stečajev upadlo, najbolj v:

v 6 državah stagnacija stečajev

UGOTOVITVE:

Analizirali 28 držav sveta

TAJSKA NIZOZEMSKA ŠPANIJA J. KOREJA ZDA TURČIJA

-42,6 % -24,08 % -23,03 % -14,39 % -13,83 % -13,41 %

v 4 državah izrazito povečanje stečajev:

HONG KONG VIETNAM AVSTRALIJA DANSKA

113,67 % 30,82 % 14,17 % 12,87 %
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MAKRO
PREGLED GOPODARSTVA - JUŽNI TRGI

BDP, STOPNJA BREZPOSELNOSTI, INFLACIJA

RAST

PADEC

STOPNJA BREZPOSELNOSTI

INFLACIJA
BIH

-1,8%

€€

SLO

-0,9%3,3%

€€
€

12,6%

HR

RS

1,2% 17.9%* 0,6%

€
€

1,9% -1,7%17,8%

€
€
€

€

BDP€€
€€
€€
€
€

NIČELNA RAST

Vir: www.bisnode.si

Najvišjo gospodarsko rast je v četrtem četrtletju 2015 beležila SLOVENIJA – 3,3 ODSTOTKA, medtem ko je SRBIJA še vedno 
beležila najnižjo – 1,2 ODSTOTKA. V primerjavi s tretjim četrtletjem 2015 se je gospodarska rast zmanjšala le v BOSNI IN 
HERCEGOVINI, in sicer za 0,7 ODSTOTNE TOČKE. V drugih državah se je povečala; največ v SRBIJI za 3,2 ODSTOTNE TOČKE.

Februarja je najvišjo stopnjo brezposelnosti beležila HRVAŠKA, in sicer 17,8 ODSTOTKA, najnižjo pa SLOVENIJA, kjer je bila 
12,6-ODSTOTNA. SRBIJA je po podatkih ILO v četrtem četrtletju 2015 beležila 17,9-ODSTOTNO brezposelnost. V primerjavi z 
enakim obdobjem predhodnega leta se je stopnja brezposelnosti znižala v SLOVENIJI in na HRVAŠKEM, v SRBIJI pa se je 
rahlo zvišala. 

V marcu je samo SRBIJA beležila inflacijo, ostale države pa deflacijo. Med slednjimi je najvišjo deflacijo imela HRVAŠKA (-1,7 
ODSTOTKA). V primerjavi z enakim obdobjem predhodnega leta so se cene znižale v vseh državah, najbolj pa na HRVAŠKEM, 
in sicer za 1,8 ODSTOTNE TOČKE.  

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 4. 
ČETRTLETJE 2015 in primerjavo s 3. 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 
FEBRUAR 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 MAREC 2016 ter trend gibanja glede na enako obdobje leto prej.

podatek za četrto četrtletje 2015

za izbrano obdobje ni podatka.

2,1%

Bisnode Bilten maj 2016
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MIKRO
PREGLED GOPODARSTVA - JUŽNI TRGI

DELEŽ NOVOUSTANOVLJENIH PODJETIJ – APRIL 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.

Aprila je najvišji delež novoustanovljenih podjetij imela SLOVENIJA – 1,24 ODSTOTKA, najnižjega pa HRVAŠKA – 0,07 
ODSTOTKA. To pomeni, da se je eno novo podjetje v SLOVENIJI ustanovilo na vsakih 80, na HRVAŠKEM pa na vsakih 1.400 
podjetij.

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

1,24%

DELEŽ
NOVOUSTANOVLJENIH
PODJETIJ GLEDE
NA VSE AKTIVNE
GOSPODARSKE
SUBJEKTE0,52% 0,52% 0,07%

DELEŽ IZBRISANIH PODJETIJ – APRIL 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.

Aprila je najvišji delež izbrisanih podjetij imela SLOVENIJA – 0,54 ODSTOTKA, najnižjega pa SRBIJA – 0,12 ODSTOTKA. V 
SLOVENIJI se je tako izbrisalo eno podjetje na vsakih 185, v SRBIJI na vsakih 800 podjetij.

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

DELEŽ
IZBRISANIH
PODJETIJ GLEDE
NA VSE AKTIVNE
GOSPODARSKE
SUBJEKTE

Bisnode Bilten maj 2016

0.12%0,54%
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0,29% 0,22% 0,16% 0,12%

DELEŽ INSOLVENČNIH POSTOPKOV – APRIL 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 – APRIL 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

Aprila je najvišji delež novih insolventnih podjetij beležila SLOVENIJA – 0,29 ODSTOTKA, najnižjega pa HRVAŠKA – 0,12 
ODSTOTKA. Tako se je v SLOVENIJI en novi insolvenčni postopek začel na vsakih 350 podjetij, v SRBIJI na vsakih 450 podjetij, 
v BOSNI IN HERCEGOVINI na vsakih 640, na HRVAŠKEM pa na vsakih 860 podjetij.

Vir: www.bisnode.si

29,41% 24,31% 12,85% 6,34%

DELEŽ
BLOKIRANIH
PODJETIJ GLEDE
NA VSE AKTIVNE
GOSPODARSKE
SUBJEKTE

Tudi aprila je najvišji delež blokiranih podjetij imela BOSNA IN HERCEGOVINA – 29,41 ODSTOTKA, najnižjega pa SLOVENIJA – 
6,34 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 ŠESTNAJSTO podjetje.

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

Bisnode Bilten maj 2016
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DAVČNI NEPLAČNIKI – APRIL 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: 17. 5. 2016

TRANSAKCIJE V TUJINO – APRIL 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: 17. 5. 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 – APRIL 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: 17. 5. 2016

Bisnode Bilten maj 2016

MIKRO SLOVENIJA - IZPOSTAVLJAMO

Število neplačnikov skupaj: 6.432
Število neplačnikov z dolgom nad 1 mio €: 85
Delež insolventnih neplačnikov: 23,4 %  

Skupni znesek transakcij v €: 47.008.816,90
Gibanje skupnega zneska transakcij v primerjavi z mesecem prej: -19,2 %
Gibanje skupnega zneska transakcij v primerjavi z letom prej: -29,9 %       
Država z najvišjim deležem transakcij v tujino: LUKSEMBURG (40.190.613,10 €)

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: 15,7 %
Dejavnost z najvišjim deležem podjetij: GRADBENIŠTVO (28,8 %)  
Kategorija z najvišjim deležem podjetij po velikosti: MIKRO (17,0 %) 
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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 aprilu 2016 se je v Sloveniji ustanovilo 1.788 gospodarskih subjektov, kar je za 9,1 ODSTOTKA manj kot v enakem obdobju 
lani, ko se jih ustanovilo 1.968.

Aprila se je v Sloveniji izbrisalo 781 gospodarskih subjektov, kar je za 197 manj kot se jih je izbrisalo v enakem obdobju 
lani. V primerjavi z marcem 2016 pa se jih je izbrisalo za 22,8 ODSTOTKA manj.

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

februar marec april maj julij septemberjunij avgust oktober november december

1,8%

-1,7%
-8,9%

-9,1%
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2015

Vir: www.gvin.com

gibanje glede na leto prej

2016 

Mesec/leto

Izbrisi 2015

Izbrisi 2016

januar

930 1.458 1.012 781

februar marec april maj julij septemberjunij avgust oktober november december

Izbrisi podjetij
v letu 2016

-4,6%

45,2%
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-20,1%

100

500

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

900

1.300

2.100

2.500

1.700

975 1.004 1.354 978 896 1.298 845 670 829 794 1.219 2.385

2015



14 MIKROBisnode Bilten maj 2016

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

februar marec april maj junij julij avgust september oktober november december

Mesec/leto

Naroki 2015

Naroki 2016

januar

628 569 710 549

februar marec april maj junij julij avgust september oktober november december

Blokade podjetij v letu 2016
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-14,9%
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-13,6%
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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.

Aprila letos je bilo blokiranih 9.170 subjektov, kar je za 13,6 ODSTOTKA manj kot v enakem obdobju lani, ko je bilo blokiranih 
10.608 subjektov.

V letošnjem aprilu je bilo v primerjavi z enakim obdobjem lani razpisanih za kar 241 narokov manj; v primerjavi s 
predhodnim mesecem pa je bilo prav tako razpisanih za 22,7 ODSTOTKA manj narokov.
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… da so tri najpogostejše napake pri spremljanju izkušenj vaših kupcev naslednje: 

ALI STE VEDELI ... 

 NAPAČNO VREDNOTENJE PODATKOV
Mnoga podjetja se odzovejo na najglasnejše pritožbe strank, namesto da bi o 
določeni temi spremljala in preverjala izkušnje več uporabnikov. 

1.

 POSTAVLJANJE GLAVNIH VPRAŠANJ
Podjetja pogosto postavljajo vprašanja, na katera želijo slišati odgovore, namesto 
da bi strankam omogočila, da o svojih izkušnjah svobodno poročajo. 

2.

 ZADOVOLJSTVO Z ENO ŠTEVILKO 
Podjetja redno opravljajo raziskave, da pridobijo smiselne podatke o zadovoljstvu 
strank. Toda: kaj pove številka 7,3 od 10? Kaj je tisto, zaradi česar so kupci 
zadovoljni ali pa ne? 

3.

Vsebina je del članka Three common CX misses, objavljenega v Brains Magazine. © Bisnode Švedska
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Mesec/leto

Insolvenčni postopki 2015

Insolvenčni postopki 2016

januar

421 393 421 417

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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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 aprilu 2016 je bilo v Sloveniji oklicanih 417 novih insolvenčnih postopkov – to je le za 4 manj kot v mescu poprej in le za 
0,5 ODSTOTKA več kot v enakem obdobju lani.

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