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Tuje družbe lani ustvarile
četrtino vseh prihodkov in
polovico dobička
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Uvodnik

BISNODE VAM POMAGA RASTI

direktor razvoja
Bisnode Južni trgi

Robert Petrič

Poslovno okolje je prepredeno z izzivi, s katerimi se dnevno soočate v 

slehernem podjetju: kako optimizirati prodajne vire, racionalizirati 

prodajne poti, povezati izdelke in storitve v svojem prodajnem portfelju, 

povečati prodajo pri obstoječih in kako se prebiti do novih strank, kako 

optimizirati denarni tok, določiti kreditne limite, kreditne marže, znižati 

tveganje ipd. To je le nekaj izzivov, ki jih morate reševati vsak dan.

Vsak podjetnik ima svojo izkušnjo, svoj pristop in način reševanja ter 

svoje cilje, ki ga pri tem vodijo. A kljub temu, se moramo zavedati, da s 

svojim pristopom sooblikujemo tudi odziv druge strani. Če je na primer 

nekdo pri izterjavi dosleden, drugi pa ne, je odgovor dokaj enostaven: 

isti kupec se bo do dveh dobaviteljev vedel popolnoma drugače. Iz tega 

zornega kota niti en portfelj ni identičen drugemu, zato je pri reševanju 

poslovnih izzivov potreben individualen pristop. Takšen, ki je po meri 

podjetnika, z namenom, da čim bolj optimizira svoje poslovanje.

In tukaj v vašo podjetniško zgodbo vstopimo mi. V Bisnode združujemo 

moč vaših podatkov, jo prepredemo z lastnimi podatki, analizami in 

uvidi ter za vas oblikujemo proaktivne akcije, ki vam bodo koristile pri 

vsakodnevnem delovanju in odločanju. Ker vse rešitve prilagajamo 

posameznemu podjetju, pravimo, da smo vam pisani na kožo. Pri tem 

nas vodi glavni cilj, da vam pomagamo rasti. 

Saj poznate rek dr. Ichaka Adizesa, ki malo za šalo in malo zares pravi, 

da samo mrtvi nimajo problemov, kajne? Naj vam leto 2017 prinese 

veliko izzivov, ki vam bodo pomagali rasti in vas narediti izjemne. 

Verjamem, da tudi z našo pomočjo.

V Bisnode združujemo 
moč vaših podatkov, jo 
prepredemo z lastnimi 
podatki, analizami in uvidi 
ter za vas oblikujemo 
proaktivne akcije.
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OD KOD PRIHAJA TUJI KAPITAL IN KAM GRE?
Tuj kapital prihaja v Slovenijo v glavnem iz EU (76 %), dobrih 10 % še vedno iz držav nekdanje Jugoslavije, usmerja pa se 
najbolj v predelovalne dejavnost, trgovino ter finančno zavarovalniški sektor – skupaj ti trije predstavljajo 78 % 
neposrednih tujih naložb v kapital slovenskih družb.

Tema meseca

TUJE DRUŽBE LANI USTVARILE 
ČETRTINO VSEH PRIHODKOV IN POLOVICO DOBIČKA
V Sloveniji je malo tujih družb – družb z večinskim tujim kapitalom, a imajo te pomembno vlogo v slovenskem 
gospodarstvu. V tokratni temi meseca preverjamo, kako se razlikuje poslovanje gospodarskih družb v pretežni lasti tujega 
kapitala in družb, ki so pretežno v 'domači' lasti.

V TUJI LASTI LE DOBRE 3 % SLOVENSKIH DRUŽB

TUJE DRUŽBE so družbe, 
registrirane v Sloveniji, v 
katerih ima tuji kapital več 
kot 50-odstotni delež.

Vir: www.bisnode.si 

59.240
družb v Sloveniji

(d.o.o. in d.d.)

1.972 ali 3,3 % tujih družb 

57.268 ali 96,7 % domačih družb 

32%

10%

11%

7%
7%

TOP 3 PANOGE, 
NAJBOLJ PRIVLAČNE ZA KAPITAL

TUJE DRUŽBE* DOMAČE DRUŽBE*

1. Predelovalne 
dejavnosti

36 %

2. Trgovina, 
vzdrževanje

in popravila motornih 
vozil

23 %

3. Finančne in 
zavarovalniške 

dejavnosti

19 %

1. Predelovalne 
dejavnosti

23 %

2. Promet in 
skladiščenje 

15 %

3. Oskrba z električno 
energijo, plinom

in paro 

13 %

Bisnode ugotavlja: Zanimivo je, da tujci v za njih 
najpomembnejših treh panogah višino kapitala še 
povečujejo: neposredne tuje naložbe v kapital družb iz 
predelovalnih dejavnosti iz leta 2014 na 2015 so se povišale 
za 15 %, v trgovini za 9 %, v finančno zavarovalniški 
dejavnosti pa za 27 %. Tuji kapital je močno prisoten v 
dveh, za slovensko gospodarstvo najpomembnejših 
dejavnostih: v trgovini in predelovalnih dejavnostih, kjer že 
dosega tretjino ali več celotnega kapitala.

Vir: www.bisnode.si 

Vir: www.bisnode.si * Delež kapitala v posamezni dejavnosti 
glede na celoten vložen kapital domačih 
ali tujih družb. 
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1

Bisnode ugotavlja: 

SLOVENSKE GOSPODARSKE
DRUŽBE V 2015 (d.o.o. in d.d.)

DOMAČE
DRUŽBE

SREDSTVA V UPRAVLJANJU (v mrd  EUR)

KAPITAL V UPRAVLJANJU (v mrd  EUR)

CELOTNI PRIHODKI (v mrd  EUR)

DELEŽ PRIHODKOV, USTVARJENIH Z IZVOZOM 

UČINKOVITOST POSLOVANJA 
MERJENJA SKOZI OBRAT SREDSTEV 

DELEŽ ZAPOSLENIH GLEDE NA 
VSE GOSPODARSKE DRUŽBE (D.D. IN D.O.O.)

DOBIČEK (v mrd  EUR)

DOBIČKONOSNOST - ROE

POVPREČNA MESEČNA PLAČA ZAPOSLENEGA (v EUR)

DODANA VRENOST NA ZAPOSLEBEGA (v EUR)

96,7% TUJE
DRUŽBE3,3%

71,0

30,7%

83%

3,2%

88%

1.191
38.771

32,0
58,9

1,0

18,9

44,6%

118%

10,3%

22%

2.193
45.470

8,3
22,2

0,9

89,9

34,5%

90%

4,7%

100%

1.224
40.227

40,3
81,1

1,9

Vir: www.bisnode.si 

TUJE DRUŽBE 30 % BOLJ UČINKOVITE IN DVAKRAT BOLJ DONOSNE OD DOMAČIH
Tuje in domače družbe smo primerjali z gospodarskimi družbami (d.o.o. in d.d.).

Tuje družbe upravljajo dobro 
petino vseh sredstev in kapitala v 
slovenskem gospodarstvu. Še več: 
višina kapitala v upravljanju se je iz 
leta 2014 na 2015 povišala za kar 
18 %, predvsem na račun tujega 
kapitala. 

2 Lani so tuje družbe ustvarile dobro 
četrtino vseh prihodkov in skoraj 
polovico dobička. Bolj kot domače 
družbe so tuje s prodajo 
usmerjene na izvozne trge, čeprav 
oboji še vedno glavnino prihodkov 
ustvarijo na slovenskem trgu.

3 Za tuje družbe velja tudi 30 % višja 
učinkovitost in več kot 2-krat višja 
dobičkonosnost poslovanja. 4 Dodana vrednost na zaposlenega 

v tujih družbah je znatno višja od 
dodane vrednosti na zaposlenega 
v domačih družbah, posledično so 
velike razlike tudi v povprečnih 
mesečnih plačah zaposlenih.
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Razlago pojmov si oglejte

TUJE DRUŽBE MANJ ZAZNAMOVANE Z NEGATIVNIMI DOGODKI

POD ČRTO: TUJE DRUŽBE V VSEH POGLEDIH PREKAŠAJO DOMAČE

TUKAJ.

NEGATIVNI DOGODKI

BLOKADE

DAVČNI NEPLAČNIKI

V LIKVIDACIJI

INSOLVENTNI

IZBRISANI

DOMAČE DRUŽBE*

4,3 %

4,0 %

0,1 %

0,9 %

0,1 %

TUJE DRUŽBE*

2,0 %

2,9 %

0,3 %

0,8 %

0,1 %

Bisnode ugotavlja: Tuje 
družbe so za približno 

polovico manj 
zaznamovane z blokadami 

transakcijskih računov, 
davčnimi izterjavami in 

ostalimi negativnimi 
dogodki.

Bisnode ugotavlja: Splošna finančna ocena tujih družb je 'dobro' in je višja od domačih družb, za katere velja 
'povprečna' ocena. Tuje družbe sodijo v razred z zelo majhno verjetnostjo blokade v prihodnje, za domače pa 
velja povprečna verjetnost. Če domače družbe poravnavajo svoje obveznosti od 1 do 7 dni po valuti, se tuje raje 
odločajo za plačila pred valuto računa. Tudi Bisnode indeks uspešnosti BSX kaže v prid tujih družb. Verjetnost 
propada domačih in tujih družb je nizka.

Finančna ocena

Ocena likvidnosti

Plačilni indeks

BSX

Verjetnost propada

Kreditni limit

65 7060 75 80 85 90 95 100

88 (A)

87 (+16k)

96 (++)

85 (B)

82 (81-100)

90 (+1)

Tuje družbe

Domače družbe

Vir: www.bisnode.si

LEGENDA:

77 (C)

89 (-)

76 (75-79)

84 (-1)

81 (A)

64 (8k)

* Delež negativnih dogodkov znotraj posamezne skupine družb (tujih/domačih). Vir: www.bisnode.si 

http://www.bisnode.si/novice/bisnode-vsebine/slovar
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ŠE ENO PRESENEČENJE, 
KI JE LETOS ZAMAJALO TRGE
Z rednim spremljanjem dogajanja v posameznih državah sveta Dun & Bradstreet, strateški partner Bisnode, razlaga 
in napoveduje njihov vpliv na lokalne in globalne trge. Kaj nam prinaša zadnje četrtletje v 2016?

Niz političnih negotovosti bo v letu 2017 še dodatno oslabil šibke gospodarske obete v svetu. Naraščanje 
nacionalizma in protekcionizma, ki se odraža tudi na blagovnih trgih in trgih dela, vpliva na volilne izide po vsem 
svetu. Zadnji dokaz so novembrske predsedniške volitve v ZDA, ki nakazujejo srednjeročno smer gospodarskega 
razvoja. Trgom je spodletelo oceniti možnost Trumpove zmage, ki pa bo v globalni politični diskurz vnesel povečanje 
populističnih trendov. 

Decembrski regijski vpogled v posamezne države razkriva še …

 

 
 

Nemčija: Angela Merkel končno napove svojo 
ponovno, četrtko kandidaturo za nemško 
kanclerko. 

Velika Britanija: Napoved rasti se zaradi 
dodatnih fiskalnih spodbud nekoliko 
izboljšuje. 

Hrvaška: Trg ponuja številne priložnosti, 
čeprav določeni kazalniki že nakazujejo 
postopno upočasnjevanje gospodarske rasti.

Slovenija: Za leti 2017 in 2018 napovedana 
zmerna gospodarska rast. 

Srbija: Se uvršča vse višje na lestvici držav 
po ustreznosti poslovnega okolja.

Avstrija: Realna rast BDP-ja se je med julijem 
in septembrom malo pospešila.

Italija: Gospodarstvo je bilo v tretjem 
četrtletju na najvišji ravni v več kot zadnjih 
petih letih.

ZDA: Kratkoročna 
negotovost se zaradi 
neznane vladne politike 
povečuje.

Kitajska: Tveganja plačilnih 
transferov se povečujejo za 
stranke, ki pričakujejo 
plačila iz Kitajske.



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 drugem četrtletju 2016 je bila gospodarska rast najvišja na HRVAŠKEM, in sicer 2,8 ODSTOTKA, najnižja pa v BOSNI IN 
HERCEGOVINI, kjer je znašala 1,4 ODSTOTKA. V primerjavi s predhodnim četrtletjem se je gospodarska rast znižala v BOSNI IN 
HERCEGOVINI ter v SRBIJI, v SLOVENIJI in na HRVAŠKEM pa se je zvišala. SLOVENIJA in HRVAŠKA imata že podatek za tretje 
četrtletje 2016: na HRVAŠKEM so beležili 2,8-ODSTOTNO rast, v SLOVENIJI pa 2,9-ODSTOTNO rast. 

Septembra je HRVAŠKA beležila 13,1-ODSTOTNO brezposelnost, SLOVENIJA pa 10,3-ODSTOTNO. V primerjavi z avgustom 2016 
se je stopnja brezposelnosti znižala v SLOVENIJI, in sicer za le 0,3 ODSTOTNE točke, na HRVAŠKEM pa je ostala enaka. SRBIJA 
je po podatkih ILO v I. četrtletju 2016 beležila 19,7-ODSTOTNO brezposelnost, BOSNA IN HERCEGOVINA pa po ILO za leto 2016 
beleži 22,9-ODSTOTNO brezposelnost.  

Cene življenjskih potrebščin so se v oktobru 2016 na letni ravni v povprečju najbolj zvišale v SRBIJI, in sicer za 1,5 
ODSTOTKA, sledi ji SLOVENIJA z 0,6 ODSTOTKA. Cene na HRVAŠKEM pa so se znižale za 0,5 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 2. 
ČETRTLETJE 2016  in primerjavo s 1. 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 
SEPTEMBER 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 OKTOBER 2016 ter trend gibanja glede na enako obdobje leto prej.

podatek je za leto 2016

za izbrano obdobje ni podatka.

podatek za 1Q – 2016

podatek je za september 2016

SLO

0,6%2,7 %

€€
€

10,3%

RS

2,0% 19,7%** 1,5%

€
€

HR

2,8% -0,5%13,1%

€
€
€

BIH

0,0%*22,9%***

€€
€

1,4%
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MIKRO
PREGLED GOPODARSTVA - JUŽNI TRGI

DELEŽ NOVOUSTANOVLJENIH PODJETIJ – NOVEMBER 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 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.

1,10%

DELEŽ
NOVOUSTANOVLJENIH
PODJETIJ GLEDE
NA VSE AKTIVNE
GOSPODARSKE
SUBJEKTE0,41% 0,07%

DELEŽ IZBRISANIH PODJETIJ – NOVEMBER 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.

Novembra je najvišji delež izbrisanih podjetij imela HRVAŠKA – 1,58 ODSTOTKA, najnižjega pa SRBIJA – 0,18 ODSTOTKA. Na 
HRVAŠKEM se je tako izbrisalo eno podjetje na vsakih 60, v SRBIJI pa le na vsakih 550 podjetij.

DELEŽ
IZBRISANIH
PODJETIJ GLEDE
NA VSE AKTIVNE
GOSPODARSKE
SUBJEKTE0,18%1,58% 0,76%

0,47%
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0,19%0,20%

DELEŽ INSOLVENČNIH POSTOPKOV – NOVEMBER 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 – NOVEMBER 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

Novembra je najvišji delež novih insolventnih podjetij beležila SLOVENIJA – 0,28 ODSTOTKA, najnižjega pa HRVAŠKA – 0,10 
ODSTOTKA. Tako se je v SLOVENIJI en novi insolvenčni postopek začel na vsakih 350 podjetij, na HRVAŠKEM pa na vsakih 
1.000 podjetij.

Vir: www.bisnode.si

30,25% 24,74% 10,98% 6,19%

DELEŽ
BLOKIRANIH
PODJETIJ GLEDE
NA VSE AKTIVNE
GOSPODARSKE
SUBJEKTE

Tudi novembra je najvišji delež blokiranih podjetij imela BOSNA IN HERCEGOVINA – 30,25 ODSTOTKA, najnižjega pa SLOVENIJA 
– 6,19 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 ŠESTNJASTO podjetje.

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

0,28% 0,10%
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DAVČNI NEPLAČNIKI – NOVEMBER 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: 13. 12. 2016

TRANSAKCIJE V TUJINO – NOVEMBER 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: 13. 12. 2016

SKLENJENA JAVNA NAROČILA – NOVEMBER 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: 13. 12. 2016

OCENA LIKVIDNOSTI – NOVEMBER 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: 13. 12. 2016

MIKRO SLOVENIJA - IZPOSTAVLJAMO

Število neplačnikov skupaj: 6.148
Število neplačnikov z dolgom nad 1 mio €: 80
Delež insolventnih neplačnikov: 23,9 %  

Skupni znesek transakcij v €: 57.094.657,28
Gibanje skupnega zneska transakcij v primerjavi z mesecem prej: +27,0 %
Gibanje skupnega zneska transakcij v primerjavi z letom prej: +6,4 %
Država z najvišjim deležem transakcij v tujino: LUKSEMBURG (45.694.657,48 €)

Skupno število javnih naročil: 512 
Skupni znesek javnih naročil v €: 161.381.150,18
Gibanje skupnega zneska javnih naročil  v primerjavi z mesecem prej: -14,3 %   
Izdajatelj javnega naročila z najvišjo vrednostjo: Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije - Najem, 
nakup in vzdrževanje IBM programske opreme ter razširjena tehnična podpora IBM laboratorijev   
(16.405.029,00 €)

€

Delež podjetij: 15,6 %
Dejavnost z najvišjim deležem podjetij: GRADBENIŠTVO (3,2 %)  
Kategorija z najvišjim deležem podjetij po velikosti: MIKRO (12,6 %) 



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 novembru 2016 se je v Sloveniji ustanovilo 1.537 gospodarskih subjektov, kar je le za 0,3 ODSTOTKA več kot v enakem 
obdobju lani, vendar pa za 21,9 ODSTOTKA manj kot v predhodnem mesecu.

Novembra se je v Sloveniji izbrisalo 1.069 gospodarskih subjektov, kar je za 12,3 ODSTOTKA manj kot se jih je izbrisalo v 
enakem obdobju lani. V primerjavi z oktobrom 2016 pa se jih je izbrisalo za kar 57,7 ODSTOTKA več.

Vir: www.bisnode.si

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
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Vir: www.bisnode.si

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%
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Vir: www.bisnode.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
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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.

Novembra letos je bilo blokiranih 8.671 subjektov, kar je za dobrih 16,3 ODSTOTKA manj kot v enakem obdobju lani, ko je 
bilo blokiranih 10.365 subjektov.

V letošnjem novembru je bil v primerjavi z enakim obdobjem lani razpisanih 144 narokov manj, v primerjavi s predhodnim 
mesecem pa je bilo razpisanih za 21 narokov manj.
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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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gibanje glede na leto prej

426 476 417 415 483 569 250 163

462 231 220

348 297

362 332 398

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 novembru 2016 je bilo v Sloveniji oklicanih 398 novih insolventnih postopkov – to je za 17,2 ODSTOTKA več kot v 
predhodnem mesecu, toda le za 0,8 ODSTOTKA več kot v enakem obdobju lani.

... da dinamika poslovanja v zadnjih nekaj letih kaže trend upadanja 
števila samostojnih podjetnikov, znižujejo se tudi sredstva v njihovem 
upravljanju, ustvarjeni prihodki in delovna mesta, ki jih ustvarjajo?

... da smo konec leta 2015 v Sloveniji prvič zabeležili večje število 
gospodarskih družb, tj. 65.000, kot samostojnih podjetnikov, ki jih je 
bilo 62.000? 

... da so samostojni podjetniki leta 2015 271 milijonov evrov dobička 
ustvarili z le 41.000 zaposlenimi, kar je le 8 % vseh zaposlenih oseb?

-17,4%
-1,2% 1,0% 0,5%

35,0%

-4,8%
-18,8%

-7,6%

4,0%
11,8%

0,8%

Vir: www.bisnode.si

Več o razvoju samostojnega podjetništva v Sloveniji po krizi preberite TUKAJ.

http://www.bisnode.si/novice/aktualno/razvoj-samostojnega-podjetnistva-v-sloveniji-po-financni-krizi-2008-2009
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