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Uvodnik

ZAKAJ JE NEENAKOST ŠE VEDNO NA MENIJU?

Ženske imajo poseben občutek za podjetništvo, kar se kaže v 
uspešnosti njihovega poslovanja – v učinkovitosti in 
dobičkonosnosti prekašajo moške samostojen podjetnike, 
ugotavljamo v aktualni temi meseca. 

Kakšne so razlike med moškimi in ženskami v slovenskem 
poslovnem prostoru? Čeprav Združeni narodi ugotavljajo, da je 
neenakost med moškimi in ženskami, v škodo slednjih, prisotna 
povsod po svetu, Sloveniji ne gre slabo. Svetovni gospodarski 
forum jo po enakosti med spoloma uvršča na 9. mesto; Združeni 
narodi še višje. Po podatkih statističnega urada imamo pri nas 
visok delež izobraženih žensk – terciarno izobrazbo jih ima več 
kot tretjina –, visok je delež zaposlenih žensk, plačna vrzel med 
spoloma pa ena najnižjih na svetu.

Če nam gre že tako 'dobro', zakaj so razprave o neenakosti še 
vedno na meniju? Ker je žensk na mestih odločanja še vedno 
odločno premalo: pod 20 %, kar je še daleč od ciljnih 40 %. 
Čeprav se po McKinesyjevi raziskavi Global Survey Results iz 
leta 2016 se skoraj tri četrtine izvršnega managementa strinja, da 
raznolikost med spoloma na odločevalskih mestih v 
organizacijah prispeva k boljšem finančnem rezultatu 
organizacije …  V boljši zastopanosti žensk na vodilnih položajih 
se, v en glas zatrjujejo strokovnjaki, nahaja izjemen potencial za 
gospodarsko učinkovitost in zdravo konkurenčnost. 

Zato se Bisnode s svojimi znanji in poslovno analitiko pridružuje 
letošnjemu prvemu izboru samostojne podjetnice leta. Vsaka od 
njih je potencial, da pomaga razpreti krila talentom. V hlačah ali 
na visokih petkah.  

V boljši zastopanosti žensk 
na vodilnih položajih se 
nahaja izjemen potencial za 
gospodarsko učinkovitost 
in zdravo konkurenčnost. 

Digital Marketing Manager
Sandra Kecman
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Tema meseca

ŽENSKE PODJETNICE BOLJ UČINKOVITE IN DOBIČKONOSNE OD MOŠKIH
V tokratni analizi smo ugotavljali, kako uspešno poslujejo ženske samostojne podjetnice v Sloveniji in kako jim gre v primerjavi z moškimi samostojnimi podjetniki. V analizo poslovanja v letu 2015 je zajeto število 'živih' s.p.-jev v letu 2015, ki je nižje od 
današnjega. Ženskih s.p.-jev je bilo takrat 11.451, moških pa 44.158.

1. druge dejavnosti (predvsem: frizerska, kozmetična, pedikerska)

2. strokovne, znanstvene in tehnične dejavnosti 
(predvsem računovodske, knjigovodske, revizijske dej. 
in davčno svetovanje)

3. gostinstvo

4. zdravstvo in socialno varstvo

1. gradbeništvo

2. informacijske in komunikacijske dejavnosti

3. promet in skladiščenje

4. predelovalne dejavnosti

BISNODE UGOTAVLJA
Z vidika dinamike v zadnjih treh letih (2013-2015) ugotovimo, da se število podjetnic z oddanimi letnimi zaključnimi poročili iz leta v leto znižuje. Ob takšnem trendu 
je razumljiv rahel upad sredstev in kapitala podjetnic v zadnjih letih, ki pa navkljub temu uspevajo povečevati prihodke in čisti dobiček. Še posebej so ženske 
podjetnice aktivne v kapitalsko manj intenzivnih panogah – rečemo lahko, da so si ženske našle svoje tržne niše.

BISNODE UGOTAVLJA
V zadnjih treh letih (2013-2015) število podjetnikov z oddanimi letnimi zaključnimi poročili narašča. V luči 
tega trenda je potrebno razumeti tudi povečevanje vrednosti vloženega kapitala, sredstev v upravljanju, 
celotnih prihodkov in dobička podjetnikov.
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sredstva (v €)

kapital (v €)

celotni prihodki (v €)

dobiček/izguba (v €)

število zaposlenih 

TOP dejavnosti, 
v katerih prevladujejo
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74.984 moških podjetnikov

36.181 60.427

20.530

56.308

34.801

3.583

84.584

4.795

6.315 31.956

LEGENDA: = 10.000 EUR = 20.000 EUR = 1000 EUR = 5.000 zaposlenih= 10.000 EUR Vir: www.bisnode.siCAGR (Compounded Annual Growth Rate) je izračun povprečne letne stopnje rasti, v našem primeru od leta 2013 do 2015.



90 % PODJETNIC POSLUJE VSAJ PET LET
Vpogled v splošne ocene poslovanja ženskih in moških podjetnikov pokaže, da obstajajo med njimi le minimalne razlike, zato za oboje velja: povprečna finančna ocena, povečana verjetnost blokade v prihodnje, plačujejo 1–7 dni po valuti; manj uspešni 
subjekti po Bisnode Success Index – BSX, srednja verjetnost propada.

Pregled ne razkriva večjih razlik med ženskimi in moškimi s.p.-ji, razen v 
zgornjih dveh kategorijah. Pri ženskih s.p.-jih beležimo višji delež takšnih, ki 
imajo blokirane transakcijske račune in takšnih z neporavnanimi davčnimi 
obveznostmi.

BISNODE UGOTAVLJA
Da imajo ženske poseben občutek za podjetništvo kaže uspešnost njihovega poslovanja, saj v učinkovitosti in dobičkonosnosti prekašajo moške 
s.p.-je. Ko se enkrat odločijo za podjetniško pot, je ta trajna in uspešna, saj je njihova podjetniška aktivnost bistveno trajnejša od moških – skoraj 
polovica posluje že več kot deset let in kar 90 % vsaj pet let.
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BLOKIRANI

DAVČNI NEPLAČNIKI

3,9 %

2,5 %

3,4 %

1,6 %

NEGATIVNI 
DOGODKI V 2015

NEGATIVNI DOGODKI

s.p. s.p.

Vir: www.bisnode.si

Vir: www.bisnode.si

Vir: www.bisnode.si

Vir: www.bisnode.si

Učinkovitost poslovanja je bila v letu 2015 pri ženskih podjetnicah za dobrih 15 
odstotnih točk višja kot pri moških kolegih. Znašala je visokih 156 %. Tudi po 
dobičkonosnosti sredstev in kapitala v letu 2015 so ženske podjetnice 
občutno prekašale moške kolege. Razlogi so tudi v usmerjenost žensk v 
kapitalsko manj intenzivne dejavnosti od moških, kar pa ne zmanjšuje njihove 
odličnosti. Trend učinkovitosti in dobičkonosnosti poslovanja ene in druge 
skupine je pozitiven: oboji iz leta v leto še vedno izboljšujejo svoje poslovanje. 

UČINKOVITOST, MERJENA 
SKOZI OBRAT SREDSTEV

STABILNOST FINANCIRANJA
 
DOBIČKONOSNOST KAPITALA 
(ROE)

DOBIČKONOSNOST SREDSTEV 
(ROA)

155,6 %

56,7 %

17,5 %

9,9 %

140,0 %

57,6 %

13,8 %

7,9 %

KAZALNIKI 
V 2015

UČINKOVITOST IN DOBIČKONOSNOST 
POSLOVANJA

s.p. s.p.

Ženski s.p.-ji imajo na splošno bistveno daljšo zgodovino poslovanja in manj 
fluktuacije v odpiranju ter zapiranju poslovne dejavnosti kot moški s.p.-ji. Kar 
90 % ženskih s.p.-jev je na trgu prisotnih že več kot pet let, medtem ko je delež 
moških zgolj 43 %.

TRAJNOST

10%

45%

45%
25%

18%

25%
17%

15%

LEGENDA: > 10 let 5 - 10 let 3 - 5 let 1 - 3 leta < 1 leto
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Vir: Dun & Bradstreet

Ekipe strokovnjakov Dun & Bredstreet 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 Dun & Bredstreetovi strokovnjaki ugotavljajo v marčevskem pregledu WorldWatch? Pred vami je nekaj 
najpomembnejših dogajanj v državah Bisnode Južni trgi in izbranih največjih svetovnih gospodarstvih. 

BOLJ SVETLI ČASI ZA HRVAŠKO IN SLOVENIJO

Dun & Bradstreet je strateški partner skupine Bisnode.

Albanija
Glede na mednarodno poročilo se korupcija v državi 

zmanjšuje, kar je posledica vladnih reform.

Bosna in Hercegovina
Konvertibilna marka bo v primerjavi

z dolarjem v letu 2017 padla.

Hrvaška
Zaradi močne rasti BDP napovedujemo

izboljšane obete za Hrvaško. 

Makedonia
Zaradi albanskega sodelovanja v vladi je celovitost 
države ogrožena.

Srbija
Čeprav se kreditno okolje izboljšuje, izvoznikom še 
vedno svetujemo previdnost. 

Slovenija
Izboljšani obeti gospodarske rasti tako leto 2017
kot tudi za 2018.

Nemčija
Tveganje insolventnosti še naprej močno pada, kar 

pozitivno vpliva na raven kreditnega tveganja države.

Italija
Gospodarska klima se sredi naraščajočih

neenakosti in razlik slabša.

Rusija
Krčenje delovnih mest v gospodarstvu je blažje

kot je bilo pričakovano v letu 2016. 

ZDA
Naraščujoča politična negotovost podjetja vodi k 
ugibanju, kar lahko začasno vpliva na naložbe.

Kitajska
Vlada znižuje cilj rasti in želi brzdati predelovalne 
industrije ter tveganja finančnih sistemov.

Japonska
Izvoz poganja rast BDP, ki jo povečuje tudi 
šibak jen.



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 četrtem četrtletju 2016 je bila gospodarska rast najvišja na HRVAŠKEM, in sicer 3,4 ODSTOTKA, sledita ji SLOVENIJA z 2,6 
ODSTOTKA ter SRBIJA z 2,5 ODSTOTKA. Za BOSNO IN HERCEGOVINO za izbrano obdobje podatkov še ni. V primerjavi s 
predhodnim četrtletjem se je gospodarska rast zvišala samo na HRVAŠKEM, in sicer za 0,5 ODSTOTNE TOČKE. V Sloveniji in 
Srbiji se je gospodarska rast znižala – v SLOVENIJI za 0,1, v SRBIJI pa za 0,3 ODSTOTNE TOČKE.

Januarja 2017 je HRVAŠKA beležila 15,4-ODSTOTNO brezposelnost, SLOVENIJA pa 11,2-ODSTOTNO. V primerjavi z decembrom 
2016 se je stopnja brezposelnosti zvišala v obeh državah – v SLOVENIJI za 0,4, na HRVAŠKEM pa za 0,6 ODSTOTNE TOČKE. 
SRBIJA je po podatkih ILO v četrtem četrtletju 2016 beležila 13,4-ODSTOTNO brezposelnost, BOSNA IN HERCEGOVINA pa je po 
ILO za leto 2016 beležila 22,9-ODSTOTNO brezposelnost.  

Cene življenjskih potrebščin so se v februarju 2017 na letni ravni v povprečju najbolj zvišale v SRBIJI, in sicer za 3,2 
ODSTOTKA, sledita ji SLOVENIJA z 2,2 ODSTOTKA, HRVAŠKA z 1,4 ODSTOTKA ter BOSNA IN HERCEGOVINA z 0,3 ODSTOTKA.

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 2016  in primerjavo z 3. 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 
JANUAR 2017 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 FEBRUAR 2017 ter trend gibanja glede na enako obdobje leto prej.

podatek je za 4Q – 2016                  

podatek za leto 2016

za izbrano obdobje ni podatkan/a

podatek je za 3Q – 2016                  

SLO

2,2%2,6 %

€€
€

11,2%

RS

2,5% 13,6%** 3,2%

€
€

HR

3,4% 1,4%15,4%

€
€
€

BIH

0,3%22,9%***

€€
€

2,4%*

n/a



11MIKRO: JUŽNI TRGI Bisnode Bilten marec 2017

MIKRO
PREGLED GOPODARSTVA - JUŽNI TRGI

DELEŽ NOVOUSTANOVLJENIH PODJETIJ – FEBRUAR 2017
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 februarja je najvišji delež novoustanovljenih podjetij imela SLOVENIJA – 1,18 ODSTOTKA, najnižjega pa ponovno 
HRVAŠKA – 0,07 ODSTOTKA. To pomeni, da se je eno novo podjetje v SLOVENIJI ustanovilo na vsakih 85, na HRVAŠKEM pa na 
vsakih 1.350 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.

1,18%

DELEŽ
NOVOUSTANOVLJENIH
PODJETIJ GLEDE
NA VSE AKTIVNE
GOSPODARSKE
SUBJEKTE0,34% 0,07%

DELEŽ IZBRISANIH PODJETIJ – FEBRUAR 2017
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.

Februarja je najvišji delež izbrisanih podjetij imela HRVAŠKA – 0,69 ODSTOTKA, najnižjega pa SRBIJA – 0,01 ODSTOTKA. Na 
HRVAŠKEM se je tako izbrisalo eno podjetje na vsakih 140, v SRBIJI pa le na vsakih 7.000 podjetij.

DELEŽ
IZBRISANIH
PODJETIJ GLEDE
NA VSE AKTIVNE
GOSPODARSKE
SUBJEKTE0,01%0,69% 0,64%

0,48%



12 MIKRO: JUŽNI TRGIBisnode Bilten marecv 2017

0,13%0,21%

DELEŽ INSOLVENČNIH POSTOPKOV – FEBRUAR 2017
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 – FEBRUAR 2017
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

Februarja je najvišji delež novih insolventnih podjetij beležila SLOVENIJA – 0,25 ODSTOTKA, najnižjega pa HRVAŠKA – 0,03 
ODSTOTKA. Tako se je v SLOVENIJI en novi insolvenčni postopek začel na vsakih 290 podjetij, na HRVAŠKEM pa na vsakih 
3.000 podjetij.

Vir: www.bisnode.si

30,34% 24,73% 9,88% 5,50%

DELEŽ
BLOKIRANIH
PODJETIJ GLEDE
NA VSE AKTIVNE
GOSPODARSKE
SUBJEKTE

Tudi februarja je najvišji delež blokiranih podjetij imela BOSNA IN HERCEGOVINA – 30,34 ODSTOTKA, najnižjega pa SLOVENIJA 
– 5,50 ODSTOTKA. To pomeni, da je v BOSNI IN HERCEGOVINI blokado beležilo vsako TRETJE podjetje, v SRBIJI vsako ČETRTO, 
na HRVAŠKEM vsako DESETO, v SLOVENIJI pa vsako OSEMNAJSTO podjetje.

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

0,25% 0,03%



DAVČNI NEPLAČNIKI – FEBRUAR 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: 24. 3. 2017

TRANSAKCIJE V TUJINO – FEBRUAR 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: 24. 3. 2017

SKLENJENA JAVNA NAROČILA – FEBRUAR 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: 24. 3. 2017

OCENA LIKVIDNOSTI – FEBRUAR 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: 24. 3. 2017

MIKRO SLOVENIJA - IZPOSTAVLJAMO

Število neplačnikov skupaj: 5,971
Število neplačnikov z dolgom nad 1 mio €: 85
Delež insolventnih neplačnikov: 25,2 %  

Skupni znesek transakcij v €: 69.799.065,97 
Gibanje skupnega zneska transakcij v primerjavi z mesecem prej: +22,10 %
Gibanje skupnega zneska transakcij v primerjavi z letom prej: +4,60 %
Država z najvišjim deležem transakcij v tujino: BOSNA IN HERCEGOVINA (26.053.031,80 €)

Skupno število javnih naročil: 316 
Skupni znesek javnih naročil v €: 96.949.660,88
Gibanje skupnega zneska javnih naročil  v primerjavi z mesecem prej: +123,30 %   
Izdajatelj javnega naročila z najvišjo vrednostjo: OI LJUBLJANA - REGISTRIRANA IN NEREGISTRIRANA 
ZDRAVILA, PROTITUMORNA ZDRAVILA IN KONTRASTI ( 26.313.366,00 €)€

Delež podjetij: 15,7 %
Dejavnost z najvišjim deležem podjetij: GRADBENIŠTVO (3,6 %)  
Kategorija z najvišjim deležem podjetij po velikosti: MIKRO (12,5 %) 
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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 februarju 2017 se je v Sloveniji ustanovilo 1.670 gospodarskih subjektov, kar je za 6,8 ODSTOTKA manj kot v enakem 
obdobju lani, ko se jih ustanovilo 1.792. V primerjavi z januarjem 2017 pa se jih je ustanovilo za 14,3 ODSTOTKA manj.

Februarja 2017 se je v Sloveniji izbrisalo 899 gospodarskih subjektov, kar je za 38,3 ODSTOTKA manj kot v enakem obdobju 
lani. V primerjavi s predhodnim mesecem pa se jih je izbrisalo za kar 48,5 ODSTOTKA oz. 846 manj.

Vir: www.bisnode.siŠtevilo 
novoustanovljenih 
podjetij v Sloveniji

2017 

gibanje glede na leto prej

Mesec v letu

Novoustanovljena 2016

Novoustanovljena 2017

januar

1.949 1.670

februar marec april maj julij septemberjunij avgust oktober november december

-6,8%

-9,5%
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Vir: www.bisnode.si

gibanje glede na leto prej

2017 

Mesec/leto

Izbrisi 2016

Izbrisi 2017

januar

1.745 899

februar marec april maj julij septemberjunij avgust oktober november december

Izbrisi podjetij
v letu 2017
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Vir: www.bisnode.si

gibanje glede na leto prej

gibanje glede na leto prej

2017 

2017 

Mesec/leto

Blokade 2016

Blokade 2017

januar

7.899 7.784

februar marec april maj junij julij avgust september oktober november december

Mesec/leto

Naroki 2016

Naroki 2017

januar

537 487

februar marec april maj junij julij avgust september oktober november december

Blokade podjetij v letu 2017

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

-10,3% -18,3%

7.000

8.000

9.000

10.000

Naroki v 
gospodarstvu v 
letu 2017

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

-14,5%
-14,4%

  150

350

550

750

950

8.803 9.522 9.682 9.170 9.632 9.525 7.894 8.425 8.724 8.151 8.671 7.858

628 569 710 549 678 605 210 170 616 707 686 468

2016

2016

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.

Februarja letos je bilo blokiranih 7.784 subjektov, kar je za 18,3 ODSTOTKA manj kot v enakem obdobju lani, ko je bilo 
blokiranih 9.522 subjektov. V primerjavi z januarjem 2017, ko je bilo blokiranih 7.899 subjektov, pa samo za 1,5 ODSTOTKA 
manj. 

Februarja je bilo v primerjavi z enakim obdobjem lani razpisanih 82 narokov manj, v primerjavi z januarjem 2017 pa je bilo 
razpisanih le 50 narokov manj.
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ALI STE VEDELI ... 

Mesec/leto

Insolvenčni postopki 2016

Insolvenčni postopki 2017

januar

356 347

februar marec april maj julij septemberjunij avgust oktober november december

Število 
insolvenčnih 
postopkov v letih 
2016 in 2017
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gibanje glede na leto prej

421 393 421 417 460 462 231 220 362 332 398 397

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 februarju 2017 je bilo v Sloveniji oklicanih 347 novih insolventnih postopkov – to je za 2,5 ODSTOTKA manj kot v 
predhodnem mesecu in za 11,7 ODSTOTKA manj kot v enakem obdobju lani, ko jih je bilo oklicanih 393.

… da obstaja vsaj 6 načinov, kako ubraniti vašo organizacijo pred kibernetskimi grožnjami?

Strokovnjaki Dun & Bradstreeta organizacijam 
predlagajo, da: 

1. pregledajo svoje kibernetsko-varnostne prakse in  
 načrt odziva na incidente. 
2. vzdržujejo osnovne kibernetske 'higienske'   
 navade, kot so npr. varna gesla in shranjevanje  
 podatkov;
3. sledijo hitro razvijajoči se zakonodaji na    
 področju kibernetske varnosti; 
4. jasno določijo vloge in odgovornosti za    
 kibernetske nevarnosti v organizaciji;
5. imajo v primeru kibernetskega napada    
 pripravljen načrt;
6. razmislijo o kibernetskem zavarovanju.

-11,7%-15,4%

Vir: www.bisnode.si

Preberite celoten prispevek Cyber Risk’s Growing Global Threat TUKAJ.

http://www.dnb.com/perspectives/finance-credit-risk/6-ways-to-defend-your-business-from-cyber-threats.html
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