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III 

POVZETEK 

V zadnjih dveh desetletjih je opazno naraščanje števila majhnih podjetij, ki imajo pomembno 

vlogo na državni in lokalni ravni. Pomembno je, da so poslovno učinkovita, uspešna in da 

imajo rast. Zato je potrebno nenehno analiziranje preteklega in tekočega poslovanja z uporabo 

različnih metod in kazalnikov ocenjevanja poslovne uspešnosti in učinkovitosti. Podjetja so 

subjekti, ki zaznavajo vplive iz okolja. Ne glede na vse sta glavni motiv in cilj podjetij 

ustvarjanje dodane vrednosti s poudarkom družbene odgovornosti. Tudi majhna podjetja 

imajo pri tem pomembno vlogo, zato se v zadnjih letih vedno bolj priznavata njihov doprinos 

in pomembnost za celotno gospodarstvo.  

Ključne besede: poslovna učinkovitost, poslovna uspešnost, majhno podjetje, Občina Gorenja 

vas - Poljane, razvoj podjetja, finančni kazalniki 

SUMMARY 

Over the last two decades there has been a notable increase in the number of small companies 

that play an important role at the national and local levels. It is important that these companies 

are efficient, effective and maintain growth. To enable this, constant analyzing of the past and 

current business operations through the use of various methods and financial indicators for 

evaluation of business effectiveness and efficiency is needed. Companies are entities 

susceptible to the impacts from the environment. Irrespective of everything, the main motive 

and objective of companies is to create added value with emphasis on social responsibility. 

Small companies play an important role in this process as well so their contribution and 

importance to the entire economy has been increasingly recognized in recent years. 

Key words: business efficiency, business effectiveness, small company, Municipality of 

Gorenja vas - Poljane, business development, financial indicators 
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1 UVOD 

Z magistrsko nalogo želimo preučiti poslovno učinkovitost gospodarstva v Občini Gorenja 

vas - Poljane. Namen naloge je zbrati večje količine podatkov, jih smiselno obdelati in 

razporediti v eno ali več tabel ter jih analizirati in predvsem preveriti postavljene hipoteze ter 

jih potrditi ali ovreči. Najprej smo se morali lotiti zbiranja smiselnih podatkov, iz katerih 

bomo v nadaljevanju izhajali.  

Na osnovi več različnih baz podatkov, pridobljenih od Agencije za javnopravne evidence, v 

nadaljevanju AJPES, Statističnega urada Republike Slovenije, v nadaljevanju SURS, in s 

strani baz podatkov Bisnode preko portala Bonitete.si smo izdelali analizo podatkov ter iz teh 

izdelali sklepe preteklega, trenutnega in prihodnjega poslovanja in razvoja poslovanja ter 

morebitnih sprememb. 

Skozi celotno nalogo želimo razložiti, kaj pomenita poslovna učinkovitost in poslovna 

uspešnost gospodarstva ter kakšna sta pomen podjetij v družbi in vloga v lokalnem razvoju. 

Na uspešnost in učinkovitost podjetij vplivajo različni dejavniki, ki imajo enkrat večjo in 

drugič manjšo vlogo. V nalogi želimo poudariti predvsem lastnosti malega gospodarstva, ki 

ima pomembno vlogo v obravnavni občini. Čeprav se v zadnjih letih vedno bolj priznava 

doprinos in pomembnost malih podjetij za celotno gospodarstvo, se včasih še vedno pozabi na 

ranljiva mikro podjetja in se jih obravnava v sklopu malih in srednjih podjetij.  

V empiričnem delu smo želeli na podlagi postavljenih hipotez preveriti nekatere značilnosti 

podjetij v Občini Gorenja vas - Poljane. Analizirali smo poslovanje podjetij po letih in 

primerjali različna obdobja. Analizirali smo poslovanje samostojnih podjetnikov glede na 

ostale gospodarske družbe ter preverili delež njihovih prihodkov ter kakovost poslovanja na 

podlagi dodeljenih bonitetnih ocen. Resda podjetja delujejo v enem okolju, vendar imajo 

različen vpliv dejavnikov, zato smo preverili, kako vplivajo na poslovanje dejavnosti, v 

katerih se nahajajo, starost podjetja, povprečno število zaposlenih, povprečna sredstva, 

prihodke in poslovni izid. V empiričnem delu je vsaka hipoteza testirana in razložena s 

potrditvijo oz. opustitvijo trditve.  

1.1 Opredelitev raziskovalnega področja in problema  

Raziskovalno področje je omejeno na območje Občine Gorenja vas - Poljane, ki je zanimiva 

zaradi svoje majhnosti, posledično tudi majhnosti gospodarstva. Največji podjetji v letu 2015 

v obravnavani občini sta povprečno zaposlovali 179 in 105 oseb, merjeno na podlagi 

opravljenih delovnih ur. Nato sledita podjetji, ki sta povprečno zaposlovali 22 oseb, in eno 

podjetje z 21 osebami, prav tako merjeno na podlagi opravljenih delovnih ur. Vsa ostala 

podjetja so imela v letu 2015  povprečno zaposlenih manj kot 20 oseb. Število zaposlenih je le 

eden od kazalnikov velikosti gospodarstva, kar je prikazano v nadaljevanju magistrske naloge. 
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1.2 Namen in cilji raziskave 

Namen naloge je s pomočjo sekundarnih podatkov o podjetjih, registriranih v Občini Gorenja 

vas - Poljane, preučiti poslovno učinkovitost podjetij. Osredotočili smo se predvsem na 

obdobje zadnjih, predvsem zadnjih petih let. Za lažjo predstavitev razvoja gospodarstva 

občine smo glede na razpoložljivost podatkov upoštevali obdobje od leta 1999 do vključno 

leta 2015. Občina Gorenja vas - Poljane je bila sicer ustanovljena leta 1994, vendar vseh 

podatkov nismo uspeli pridobiti, nekatera smo pridobili le za zadnje desetletje. 

S pomočjo pridobljenih podatkov o podjetjih, strokovne in znanstvene literature ter 

proučevanjem teoretičnih izhodišč smo analizirali poslovno učinkovitost podjetij v Občini 

Gorenja vas - Poljane. 

Glavni cilji magistrske naloge so: 

 proučiti obstoječo literaturo na področju dinamike in učinkovitosti podjetij, 

 ugotoviti, koliko je majhnih podjetij, rast števila podjetij in kakšno organizacijsko obliko 

imajo, 

 raziskati, izračunati in analizirati izbrane kazalnike učinkovitosti podjetij v obravnavani 

občini in v obravnavanem obdobju, 

 analizirati učinkovitost podjetij na podlagi podatkov o ustvarjenih prihodkih in izkazanih 

letnih poslovnih izidih ter rasti števila zaposlenih.  

1.3 Temeljna teza in hipoteze 

Temeljna teza naloge je, da podjetja v Občini Gorenja vas - Poljane poslujejo relativno 

učinkovito in rastejo glede na ustvarjene prihodke in število zaposlenih. Poslovno 

učinkovitost podjetij smo raziskovali glede na število zaposlenih po letih, obseg del oz. 

ustvarjenih realnih prihodkov, višino sredstev podjetij, ustvarjenega dobička, števila in 

velikosti podjetij in podobno. Raziskali smo, kako je učinkovitost odvisna od panoge, v kateri 

se podjetja nahajajo, leta ustanovitve podjetja, konkurence, investicij in morebitnih drugih 

dejavnikov. Pričakujemo, da so mala oz. mikro podjetja ključnega pomena, saj ustvarijo 

bistveni del prihodkov vseh podjetij v občini in ustvarjajo glavnino delovnih mest. 

Temeljno tezo smo testirali na podlagi spodnjih hipotez. 

 Hipoteza 1: Povprečni čisti dobiček podjetij v letu 2014 je večji kot v letu 2010, ko je 

bilo gospodarstvo v fazi recesije. 

 Hipoteza 2: Čisti dobiček na zaposlenega je v povprečju višji v podjetjih, ki so 

registrirana kot gospodarske družbe, v primerjavi s samostojnimi podjetniki. 

 Hipoteza 3: Delež samostojnih podjetnikov v celotnih prihodkih podjetij v Občini 

Gorenja vas - Poljane je v letu 2014 večji, kot je bil v letu 1994. 

 Hipoteza 4: Stopnja donosnosti sredstev v letu 2014 je odvisna od dejavnosti, v kateri se  
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podjetja nahajajo. 

 Hipoteza 5: Na poslovni izid podjetij v zadnjih petih letih v Občini Gorenja vas - Poljane 

so vplivali obseg izvedenih del, število zaposlenih, lokacija podjetja ter starost podjetja. 

1.4 Uporaba metode raziskovanja 

Magistrska naloga je sestavljena iz teoretičnega in empiričnega dela. V prvem, teoretičnem 

delu naloge, smo s pomočjo metod deskripcije in sinteze proučili strokovno literaturo in vire s 

področja učinkovitosti podjetij v obravnavani občini.   

S pomočjo pridobljenih sekundarnih podatkov smo predstavili oz. opisali lastnosti 

gospodarskih subjektov v občini, to je število podjetij, velikosti, dejavnosti ipd. Z metodo 

komparacije smo določene podatke primerjali med sabo v različnih časovnih obdobjih.  

Empirični del magistrske naloge z metodološkega vidika temelji na kvantitativni analizi 

sekundarnih podatkov, z namenom, da opišemo in testiramo hipoteze, ki jih potrdimo ali pa 

zavrnemo. Podatki so zbrani iz baz podatkov AJPES-a, SURS-a in Bisnode. V Občini 

Gorenja vas - Poljane je bilo po podatkih AJPES-a (2017) v letu 2015 registriranih 687 vseh 

poslovnih subjektov. Obdelava zbranih podatkov je izvedena z računalniškim programom 

Microsoft Excel 2010 in IBM SPSS Statistics 24.  

Na osnovi analize smo v zadnjem, sklepnem delu povzeli glavne ugotovitve o stanju 

gospodarstva v obravnavani občini, prihodnjega razvoja ter predlaganih sprememb. 

1.5 Predpostavke in omejitve raziskave 

Predpostavili smo, da s pomočjo zbranih podatkov lahko opravimo analizo zastavljenih 

hipotez in da so hipoteze postavljene smiselno za izvedbo analize poslovne uspešnosti in 

učinkovitosti gospodarstva Občine Gorenja vas - Poljane. Raziskava odraža dejansko stanje, 

saj so pridobljeni sekundarni podatki nespremenljivi. 

Prejeli smo le podatke, ki jih lahko nudijo AJPES, SURS in Bisnode, in nismo raziskovali po 

dodatnih podatkih posameznih podjetij, bodisi z intervjujem ali anketnim vprašalnikom. 

Večino podatkov smo prejeli od AJPES-a, ta nam je posredoval podatke za gospodarske 

družbe in samostojne podjetnike. Torej so iz analize poslovnih subjektov obravnavane občine 

izvzeti subjekti, kot so turistične kmetije, kmetije z dopolnilnimi dejavnostmi, društva, 

skupnosti, zavodi, župnije, sindikati in subjekti, ki so porabniki javnih sredstev (šole, občina, 

krajevne skupnosti). Število obravnavanih in neobravnavanih poslovnih subjektov prikazuje 

slika 6 v nadaljevanju naloge. V letu 2015 je npr. od 687 vseh poslovnih subjektov 

analiziranih 469 poslovnih subjektov, izvzetih je 218 subjektov. Podoben delež je v ostalih 

letih. 
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Za pridobitev teh podatkov bi lahko izvedli anketo in tako z novim ali nadaljnjim 

raziskovanjem izvedli obsežnejšo analizo poslovnih subjektov v obravnavani občini. 

Pridobivanje teh podatkov bi bilo zapleteno in predpostavljamo, da bi podatki imeli 

zanemarljiv vpliv na celotno analizo. 

Večina podatkov, ki smo jih prejeli, se nanaša na zadnje desetletje. Obsežnejše analize za 

daljše obdobje od ustanovitve občine leta 1994 torej ne moremo izvesti, pač pa le za zadnje 

desetletje. Podatke in analize o številu podjetij, njihovi obliki, strukturi imamo od leta 1999 

do vključno leta 2015, finančne podatke o poslovanju podjetij pa od leta 2006 do vključno 

2015. Izračunali smo v hipotezah navedene kazalnike učinkovitosti, za katere imamo podatke. 

Žal je vsaka podrobna, natančna in obsežna analiza pogojena s časom in denarjem, s čimer 

smo pri tej nalogi precej omejeni. 
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2 POSLOVNA USPEŠNOST IN UČINKOVITOST PODJETIJ 

Poslovna uspešnost in poslovna učinkovitost podjetij sta osrednji temi te naloge, zato želimo 

poudariti, kaj to sploh pomeni in kakšna je razlika med poslovno uspešnostjo in 

učinkovitostjo. Slednji bomo namenili večjo pozornost in obravnavo. Kako učinkovita so 

podjetja v Občini Gorenja vas – Poljane, smo prikazali v empiričnem delu na podlagi 

pridobljenih in obdelanih podatkov.  

Poslovno uspešnost in učinkovitost podjetij lahko prikažemo s spodnjo sliko. Uspešnost je 

donos ali korist, ki se običajno meri s kapitalom in prodajo (Rozman 1998, 2). Učinkovitost 

pa pomeni delati stvari pravilno, meri se z delovno in kapitalsko učinkovitostjo, kakovostjo, 

zanesljivostjo, inovativnostjo (Močnik 2005, 56–87). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 1:    Uspešnost in učinkovitost podjetij  

Vir: OECD 2001, 13. 

Pogosto vrednost učinkov izrazimo s ceno, ki hkrati lahko kaže tudi kakovost, ki jo izdelku ali 

storitvi pripisuje uporabnik (OECD 2001, 13). S ceno izražen učinek pomeni poslovni 

prihodek podjetja, izid pa nam pove, ali smo poslovali z dobičkom ali ne. Uspešnost nam 

pove, ali smo uresničili pričakovane cilje oz. načrte, učinkovitost pa, ali smo učinke ustvarili s 

čim manjšim vložkom. 

Rozman (2002, 265–276) navaja, da se v strokovni literaturi kot ključna področja dejavnikov 

poslovne učinkovitosti in uspešnosti najpogosteje pojavljajo tehnično-tehnološki, človeški in 

organizacijski dejavniki. Andoljšek in Seljak (2005, 69–80) navajata, da se dejavnike 

učinkovitosti in uspešnosti merijo z zmožnostmi zaposlenih, tehniko in tehnologijo ter 

organizacijo. Izid oz. rezultat pa sta kakovost in finančni izid.  

 

Uspešnost 

Učinkovitost Kakovost 

Vložek Proces Učinek Izid 
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2.1 Definicije poslovne uspešnosti in učinkovitosti podjetij 

Uspešnost in učinkovitost poslovanja podjetij sta lahko različni. Ena podjetja so bolj, druga 

manj uspešna in učinkovita, odvisno od različnih dejavnikov in specifike posameznih panog, 

v katerih podjetja poslujejo.  

Izraz poslovna uspešnost nima enakega pomena kot poslovna učinkovitost. Namreč uspešnost 

(angl. business efficiency) pomeni delati prave stvari in je tako tesno povezana s tistim, kar 

želimo doseči (know what). Prvi pogoj za visoko uspešnost je učinkovitost. Če je zagotovljena 

večja uspešnost delovanja, bomo dosegli tudi višji cilj. Vendar sama učinkovitost še ne 

pomeni uspešnosti, saj je možno zelo učinkovito uresničevati napačne stvari (Tekavčič 2002, 

665). Kajzer (1998, 43) pravi, da je za poslovno učinkovitost treba delati stvari prav oz. 

pravilno (know how). 

Tradicionalni način merjenja poslovne uspešnosti in učinkovitosti podjetja je bil predvsem na 

finančni uspešnosti in naravnanosti, torej na preteklih rezultatih. Sodobno merjenje se izvaja 

na operativni ravni, zato je zajemanje podatkov bolj razvejano in celovito (Nemec 2000, 497–

498). Učinkovitost je sredstvo za uresničevanje temeljnega cilja, to je uspešnosti. Cilj 

organizacije je racionalno poslovanje, katerega temeljni pokazatelj je poslovna učinkovitost s 

kazalnikoma poslovne ekonomičnosti in produktivnosti (Rant 2006, 131). 

Uspešnost je donos ali korist, ki jo podjetje želi imeti z opravljeno poslovno dejavnostjo 

(Koletnik 1996, 66). Uspešnost podjetja se običajno meri s kapitalom in prodajo, torej s 

kazalniki donosnosti kapitala in donosnosti prodaje. Odvisna je od podjetja samega in okolja, 

kjer deluje in se tako tudi prilagaja. Največkrat se meri za poslovno leto, lahko pa tudi za 

druga obdobja npr. polletna, medletna ipd. (Koletnik 1996, 66). Rozman (1998, 2) pri tem 

poudari kriterij rentabilnosti oz. dobičkovnost poslovanja, to je družbeno-ekonomsko določen 

cilj. Rozman (2002, 51) pravi, da je dobičkonosnost razmerje med dobičkom in vlaganji, z 

vidika lastnika podjetja je to razmerje med dobičkom in kapitalom (ROE – return on equity), 

z vidika podjetja je to uspešnost vseh vloženih sredstev (ROA – return on assets). 

Ocenjevanje uspešnosti je treba primerjati skozi čas, med leti in z drugimi podjetij ali panogo. 

Finančni kazalniki so tisti, s katerimi ugotavljamo finančni položaj podjetja. Ti so na primer 

kazalniki donosnosti, kazalniki zadolženosti, kazalniki plačilne sposobnosti in rasti (Močnik 

2005, 230–231). Uspešnost podjetij presojamo predvsem s kakovostjo proizvodov, odnosom 

do okolja, etičnim ravnanjem, humanizacijo dela in podobno.    

Ko ocenjujemo uspešnost podjetja, moramo izvesti primerjavo uspešnosti poslovanja skozi 

čas (na primer primerjava dveh zaporednih let) in podjetje z drugimi podjetij na trgu (ali 

najboljšimi podjetij ali povprečjem panoge). Finančnimi kazalniki nam povedo, kakšen je 

finančni položaj podjetja. To nam povedo predvsem kazalniki donosnosti, zadolženosti, 

plačilne sposobnosti, rasti (Močnik 2005, 230–231). 
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Merili poslovne učinkovitosti sta delovna in kapitalska učinkovitost, poleg tega pa tudi 

kakovost, zanesljivost, inovativnost in odzivnost do strank. Produktivnost zaposlenih je 

zagotovo ključna in najpomembnejša spremenljivka poslovne učinkovitosti podjetja. Zelo 

pomemben vpliv ima tudi na donosnost in stroške podjetja. Učinkovitost je notranja 

značilnost gospodarske družbe, da izpolni zahtevano nalogo v določenem času (Močnik 2005, 

56–87). Koletnik (1996, 66) pravi, da gre pri presojanju učinkovitosti za ocenjevanje tehnične 

in ekonomske učinkovitosti. Izraba notranjih dejavnikov mora biti skrbna in res čim boljša. 

Učinkovitost podjetij torej lahko presojamo na podlagi količine proizvedenih proizvodov, 

ustvarjanja dobička, izkoriščanja razpoložljivih resursov, produktivnosti, ekonomičnosti in 

podobno. 

Poslovno učinkovitost torej ocenjujemo kot tehnično in ekonomsko učinkovitost (Koletnik 

1997, 183). Tehnična učinkovitost je merljiva glede na doseganje načrtovane vrednosti in 

količine obsega učinkov, doseganje splošne tehnične učinkovitosti (proizvodnost v podjetju) 

in doseganja načrtovane splošne tehnične učinkovitosti (proizvodnosti). Ekonomska 

učinkovitost ali gospodarnost poslovanja je merljiva glede na doseganje načrtovanja obsega 

stroškov v podjetju, splošne ekonomske učinkovitosti in doseganja načrtovane splošne 

ekonomske učinkovitosti podjetja. To pomeni delati na najcenejši način. Ko računamo 

kazalnike, ki merijo poslovno učinkovitost, izhajamo iz vrednosti ali količine poslovnih 

učinkov in kako uporabimo prvine proizvodnega procesa (delovna sila, delovna sredstva, 

predmeti dela in storitve) za doseganje poslovnih učinkov. 

Najnižje stroške imajo običajno podjetja, ki dosegajo največjo delovno produktivnost in 

kapitalsko produktivnost. Ta podjetja tudi dosegajo in izkoriščajo konkurenčno prednost 

(stroškovno). Poleg delovne in kapitalske produktivnosti so merila poslovne učinkovitosti 

tudi: kakšno kakovost zagotavljajo, kako zanesljivi in inovativni so ter kako odzivni so do 

strank. Pomembna je tudi tržna strategija, ki temelji na oblikovanju cen, promociji, 

oglaševanju izdelkov ali storitev ter distribuciji. (Močnik 2005, 56–75)  

Produktivnost zaposlenih je ključna spremenljivka. Če zaposleni ustvarijo večje prihodke s 

povečanjem donosnosti prihodkov in povečevanjem donosnosti na investirana sredstva, se 

zmanjšajo stroški. Večjo produktivnost zaposlenih podjetje lahko doseže, tako da zaposluje s 

preudarkom in strategijo, da nenehno izobražuje in usposablja zaposlene (Močnik 2005, 84–

85). Če delamo stvari na pravi način, bo učinkovitost podjetja zagotovljena (Koletnik 1996, 

66).  

Pri razvoju sistemov kazalnikov za merjenje poslovne učinkovitosti in uspešnosti moramo 

upoštevati (Devjak 2002, 31): 

 da so izračunani kazalniki za uporabnika razumljivi, da jih razume in mu povedo nekaj 

novega in niso zgolj neki podatki, 

 da te informacije uporabnik res potrebuje, 
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 da je oblikovana skupina relevantnih kazalnikov kot celota, 

 da morajo biti prepoznani vzroki in posledice med kazalniki, 

 da mora sistem kazalnikov omogočiti način opredeljevanja in spremljanja, kako se 

uresniči temeljne cilje sistema. 

 

V strokovni literaturi se kot ključna področja dejavnikov poslovne učinkovitosti in uspešnosti 

najpogosteje izpostavljajo (Rozman 2002, 265–275): 

 tehnično-tehnološke dejavniki, 

 človeški dejavniki, 

 organizacijski dejavniki. 

 

Povezava dejavnikov z izidi poslovne učinkovitosti in uspešnosti razkrije pet temeljnih 

kategorij kazalnikov za stalno spremljanje in nadzor poslovne učinkovitosti in uspešnosti 

organizacij, in sicer (Andoljšek in Seljak 2005, 69–80): 

 zmožnosti zaposlenih, 

 tehnika in tehnologija, 

 organizacija, 

 kakovost, 

 finančni izidi. 

 

Prve tri skupine merijo dejavnike, zadnji dve pa izide. Zmožnosti zaposlenih so ključni 

proizvodni dejavnik in podjetje mora poskrbeti za razvoj zaposlenih z izobraževanjem in 

usposabljanjem (Lipičnik 2002, 456). Učinkovitost zaposlenih ocenjujemo s stroški in 

produktivnostjo. V poslovnem procesu je zelo pomembna učinkovita izraba delovnih sredstev 

in predmetov dela, ki se kaže v nizkih stroških dela in materiala na enoto izdelka. 

Tekavčičeva navaja, da med organizacijskimi dejavniki merimo kombinacijo več prvin, in 

sicer izrabo zmogljivosti, izrabo delovnega časa, izrabo prostora, standardizacijo in 

kooperacijo (po Možina idr. 2002, 669).  

Računovodsko-finančni kazalniki imajo eno negativnost. Nanašajo se namreč na pretekle 

dogodke in poslovne odločitve oz. poslovanje podjetja. Včasih žal iz tega ne moremo najti 

ustreznih trenutnih ukrepov za podjetje, ki jih je treba izvesti bolj ali manj urgentno danes in 

jutri. Kljub temu pa nam včasih lahko pomagajo pri ustvarjanju prihodnje finančne vrednosti 

(Kaplan in Norton 2000, 36).  

Mramor (1993, 165) opredeljuje dve vrsti analize poslovne uspešnosti in učinkovitosti na 

podlagi računovodsko-finančnih kazalnikov. Imenujemo ju analiza trenda in panožna 

primerjalna analiza. Z analizo trenda sklepamo, ali se določeni vidiki poslovanja podjetja 

sčasoma izboljšujejo ali slabšajo. Včasih imamo težavo, ali trend je in kakšen je, kako vpliva 

in kakšen je pomen. Panožna primerjalna analiza je analiza, s katero primerjamo vrednosti 
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kazalnikov posameznega podjetja z vrednostmi kazalnikov za celo panogo. Seveda moramo 

pri tem panogo pravilno opredeliti. 

Za celovitejšo presojo se je treba poslužiti različnih kazalnikov. Ti uspešnost poslovanja 

osvetljujejo z različnih zornih kotov. Običajno so kazalniki poslovanja relativna števila, 

izračunamo pa jih tako, da primerjamo dve velikosti. Kazalniki so lahko indeksi, koeficienti 

ali deleži. Pri tem je treba ločiti kazalnike in kazalce. Kazalci so širši pojem, saj nam dajo 

informacije o poslovanju. Vrednosti so izražene absolutno. Če na primer izberemo podatek 

dobiček, je to kazalec poslovanja. Ko pa ta podatek primerjamo z drugim podatkom in 

izračunamo dobiček v primerjavi s sredstvi, delež dobička v prihodkih, rast dobička, dobiček 

na delnico in druge primerjave, dobimo kazalnike (Tekavčič 2002, 665–666).  

Koeficient je relativno število, ki izraža razmerje med raznovrstnima velikostma, ki sta 

primerljivi med seboj (Turk idr. 1996, 361–362). Koeficient izračunamo, če podatek, ki ga 

primerjamo, delimo s podatkom, s katerim ga primerjamo (Turk in Melavc 2001, 516).  

Stopnja udeležbe ali delež je relativno število, ki izraža razmerje med dvema istovrstnima 

velikostma. Prva velikost se nanaša na del, druga na celoto istega pojava. To pomeni, da 

izračunamo delež od celote. Običajno stopnjo pomnožimo s 100, da dobimo odstotno stopnjo 

udeležbe v celotni velikosti ali odstotek udeležbe (Turk idr. 1996, 361–362). 

Indeks je relativno število, ki izraža razmerje med istovrstnima velikostma (Turk idr. 1996, 

361–362). Indeks dobimo, če primerjamo istovrstne podatke, ki zrcalijo različne, toda med 

seboj sorodne procese ali stanja. Podatek, ki ga primerjamo, moramo deliti s podatkom, s 

katerim ga primerjamo. Velikokrat izračunani količnik še pomnožimo s 100 in rezultat 

navedemo kot odstotek (Turk in Melavc 2001, 516).  

Ko analiziramo računovodske izkaze (bilanca stanja, izkaz poslovnega izida, izkaz denarnih 

tokov ipd.) lahko izračunavamo različne vrste kazalnikov. Najpogosteje so naslednje družine 

kazalnikov: kazalniki financiranja, kazalniki vlaganja, kazalniki vodoravnega finančnega 

ustroja, kazalniki obračanja, kazalniki gospodarnosti, kazalniki donosnosti, kazalniki 

dohodkovnosti in podobno. Ko primerjamo posamezne kategorije iz izkaza uspeha in bilance 

stanja, lahko dobimo pomembne informacije o uspešnosti in učinkovitosti podjetja (Bojnec 

idr. 2007, 235). 

Kazalnik proizvodnosti ali produktivnosti je razmerje med količino proizvodov ter količino 

proizvodnih dejavnikov (št. zaposlenih, sredstva, porabljena osnovna sredstva, porabljeni 

material, porabljena pogonska moč). Kazalniki nastopajo v obliki koeficienta in če je vrednost 

koeficienta večja, pomeni, da je večja tudi produktivnost. Koeficient nam pove, koliko enot 

proizvoda smo proizvedli z eno enoto proizvodnega dejavnika (Bojnec idr. 2007, 236–237).  

Kazalnik gospodarnosti ali ekonomičnosti je razmerje med proizvedeno (in prodano) 

vrednostjo učinkov in stroški. Proizvedena oz. prodana količina učinkov je izražena z 



 

 10 

določeno vrednostjo, prav tako tudi stroški, ki so nastali z ustvarjanjem učinkov. Kazalniki 

nastopajo v obliki koeficienta in če je vrednost koeficienta večja, pomeni, da je tudi 

ekonomičnost in uspešnost podjetja. Koeficient nam pove, koliko denarnih enot vrednosti 

outputov je nastalo na eno denarno enoto vrednosti inputov. Koeficient tehnične 

gospodarnosti proizvodov je razmerje med prodajno vrednostjo in  stroškovno vrednostjo 

proizvedenih proizvodov. Koeficient gospodarnosti celotnih prihodkov je razmerje med 

celotnimi prihodki in celotnimi odhodki. Koeficient gospodarnosti prihodkov od poslovanja je 

razmerje med prihodki od poslovanja in odhodkov poslovanja. Koeficient gospodarnosti 

financiranja izračunamo kot razmerje med prihodki od financiranja in odhodki financiranja. 

(Bojnec idr. 2007, 237–239)  

Kazalnike donosnosti ali rentabilnosti izražamo kot stopnje, ne kot koeficiente. Stopnja 

donosnosti kapitala je razmerje med (čistim) dobičkom in kapitalom. To pomnožimo s 100 in 

dobimo podatek, koliko odstotkov od vrednosti kapitala predstavlja vrednost ustvarjenega 

(čistega) dobička. Stopnja donosnosti sredstev je razmerje med (čistim) dobičkom in sredstvi, 

pomnoženo s 100. Stopnja donosnosti dolgov je razmerje med plačanimi obrestmi za posojila 

in dolgovi, pomnoženo s 100 (Bojnec idr. 2007, 239–241). 

Prihodki in odhodki ter angažirana sredstva najbolj vplivajo na uspešnost podjetja, vendar pa 

se ob dobičkovnosti kot temeljni cilj podjetja vse pogosteje omenja družbena odgovornost 

podjetja, ki sicer vključuje ekonomsko uspešnost. To pomeni vse večjo povezanost podjetij z 

vsemi deležniki v gospodarstvu in družbi kot celoti. Razvoj in uspešnost družbe in sveta je 

odvisna od povezanosti in ustrezne harmonije. Ciljev ni več mogoče doseči zgolj s 

tekmovalnostjo med združbami, vse pomembnejše pa je bolj zavestno, odgovorno in moralno 

sodelovanje med njimi (Rozman 2002, 51). Cilj podjetja v družbeno odgovornem sistemu ni 

več maksimiziranje dobička, ampak maksimiziranje dodane vrednosti na zaposlenega, ki 

temelji na družbeni odgovornosti (Rant 2006, 132). 

V tej nalogi smo izhajali iz podatkov, ki smo jih uspeli pridobiti preko različnih virov. V 

nadaljevanju predstavljamo dinamiko rasti števila podjetij oz. poslovnih subjektov v Občini 

Gorenja vas - Poljane, ki odražajo stanje in razvoj malega gospodarstva. Pogosto smo kot 

dejavnik učinkovitosti navedli tudi človeški dejavnik in zmožnosti zaposlenih. Zato smo 

izvedli analizo števila zaposlenih v zadnjih letih, kar smo prikazali v prilogi 1. Učinkovitost 

zaposlenih ocenjujemo s stroški in produktivnostjo. Prikazali smo povprečne realne mesečne 

bruto plače v zadnjih letih in jih primerjali s sosednjimi občinami in državnim povprečjem.  

Včasih je pomembna tudi pravno organizacijska oblika družbe, zato smo prikazali število teh 

po letih. Iz tega sledi izvedba analize čistega dobička na zaposlenega glede na organizacijsko 

obliko.  

Uspešnost merimo s prodajo in kapitalom. Analizirali smo prihodke samostojnih podjetnikov 

in njihov delež v primerjavi z gospodarskimi družbami ter zanimala nas je povezava z 

bonitetnimi ocenami. Uspešnost lahko ocenjujemo med leti, torej v nekem času, lahko tudi 
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med drugimi podjetij, panogo. V eni izmed hipotez smo preverjali stopnjo donosnosti sredstev 

v odvisnosti od dejavnosti podjetij, v katerih se podjetja nahajajo. Iz razpoložljivih podatkov 

smo uspeli izračunati kazalnik stopnja donosnosti sredstev. Izvedli smo tudi analizo vpliva 

dejavnikov na poslovni izid. 

2.2 Dejavniki poslovne uspešnosti in razvoja malih podjetij 

Podjetja se morajo neprestano spopadati z vplivi okolja in iskati nove konkurenčne prednosti 

in jih tudi izkoristiti za uspešnost in učinkovitost poslovanja. Konkurenčno prednost si morajo 

izoblikovati in izkoristiti. Za delovanje in razvoj podjetij so pomembni različni dejavniki, ki 

jih Žakelj (2004, 16–17) opredeljuje kot notranje in zunanje dejavnike. Osnova za uspešno 

delovanje je stabilno makroekonomsko okolje kot zunanji dejavnik. Mala podjetja imajo manj 

možnosti za uspešno delovanje v nestabilnem makroekonomskem okolju in na zunanje 

dejavnike skorajda nimajo vpliva, tako kot velika podjetja. V razmerah nizke inflacije, ko je 

stopnja zaposlenosti visoka, doseženem proračunskem ravnovesju in uravnoteženi plačilni 

bilanci je ustanavljanje in rast podjetij omogočeno, sicer ne. Če je trgovinska politika močna, 

lahko olajšuje ali otežuje dostop do novih trgov in tudi delovanje državnih institucij vpliva pri 

regulaciji oz. zaščiti podjetij. Kot zunanji dejavnik ima najpomembnejši vpliv tržna rast, poleg 

tega tudi ekonomska rast ter ekonomski, ekološki, socialni in tehnološki okvirni pogoji (Belak 

idr. 2003, 249). 

Na notranje dejavnike podjetja vsaj deloma posredno ali neposredno lahko vplivajo, kot na 

primer dostop do informacij, novih tehnologij, znanj, kakovosti zaposlenih, deloma tudi 

dostop do finančnih virov in podobno (Žakelj 2004, 16–17). Kot notranji dejavnik imajo vpliv 

tudi obstoječa ključna pristojnost podjetja, človeški in finančni viri in podjetnikove lastnosti 

(Belak idr. 2003, 249). 

Organizacija praviloma najprej preuči in uporablja za svoj razvoj način notranje rasti, torej 

rast obsega poslovanja z obstoječimi zmogljivostmi ali njihovo širitvijo: poudarek je na 

povečanju tržnega deleža. Dejavnikov rasti je lahko več. Lahko so konkurenčne prednosti, 

diverzifikacija, vstop v visokotehnološke smeri, dober in organiziran management, ugodna 

panoga, ki omogoča rast, sistematičnost razvijanja poslovnih priložnosti ali pa tudi srečne 

okoliščine. Manjše organizacije notranjo rast navadno načrtujejo neformalno, medtem ko 

večje organizacije razvoj strateško načrtujejo in vodijo. Za organizacijo je pomembno, da se 

vse dejavnosti odvijajo z namenom trajnostne rasti, ob učinkoviti rabi kombiniranih človeških 

in kapitalskih virov (Bertoncelj idr. 2011, 30–31). 

Danes notranji viri niso dovolj za zagotavljanje ustrezne rasti, zato so za zunanjo rast potrebni 

nakupi oz. prevzemi organizacij ter postavitev ciljev prevzemov in združitev (Bertoncelj idr. 

2011, 32–33). 
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Za uresničitev svojih ambicij managerji oz. podjetniki uporabljajo najpomembnejši kapital 21. 

stoletja, tj. intelektualni kapital. Ta je popolnoma izrinil bogastvo v lastništvu zemlje in 

drugih naravnih dobrinah,  kot je to veljalo pred tržnim kapitalizmom (Bertoncelj idr. 2011, 

36). 

Ustvarjanje dodane vrednosti je glavni motiv in cilj organizacije, vendar danes govorimo o 

uravnoteženem ustvarjanju dodane vrednosti. Delitev namreč ne vključuje le lastnikov 

organizacije, temveč tudi glavne deležnike organizacije. Današnja organizacija je družbeno 

odgovorna, kar pa ne izključuje možnosti, da je tudi dobičkonosna (Bertoncelj idr. 2011, 41).  

Z rastjo podjetja se močno spreminja proces upravljanja, vodenja, trženja, financiranja. 

Najpogostejše napake pri upravljanju in vodenju se pojavljajo s pomanjkljivo 

osredotočenostjo na posel in poslovni model, neustrezno organizacijsko strukturo, prenosom 

odločanja na nižje revni, nezmožnostjo privabljanja in motiviranja ključnih kadrov, izborom 

neustreznih poslovnih partnerjev, nefleksibilnostjo in pomanjkanjem kreativnosti, 

nezmožnostjo izgradnje močnega podjetja. Napake na področju trženja so lahko predvsem 

neosredotočenost na kupca in na tržne niše, neširjenje na mednarodne trge in vzdržna rast 

poslovanja, kljub uspešnemu poslovanju. Z vidika financiranja mora podjetje zagotoviti 

zadostne vire financiranja, ki so notranji (nerazdeljen dobiček, amortizacija, prestrukturiranje 

premoženja, davčne olajšave) in zunanji (kapitalski vložki, krediti, subvencije, odkup dolgov 

oz. terjatev ipd.). Pri tem je pomembno optimalno razmerje med lastniškim in dolžniškim 

kapitalom. Pri podjetju z zgodnjo ali hitro rastjo je potrebno skrbno upravljanje denarnega 

toka (Bertoncelj idr. 2015, 43–48).  

2.3 Dejavniki vstopa in izstopa podjetij 

Če so podjetja poslovno uspešna in učinkovita, to vpliva tudi na dinamiko razvoja, vstopa in 

izstopa podjetij. Ustanavljanje novih podjetij je odraz dinamičnosti gospodarstva, kar 

prikazujemo tudi na slikah 2 in 5 v nadaljevanju naloge. 

Na vstop, izstop, preživetje in uspešnost podjetij vplivajo ekonomski dejavniki, neekonomski 

dejavniki, dejavniki okolja in vloga managerjev (Bojnec in Xavier 2004a; 2007b). Ekonomski 

dejavniki so lastniška struktura, konkurenca in tržna orientacija, panožne značilnosti in 

stopnja donosnosti. Neekonomski dejavniki pa tehnološke ovire, regulatorno in 

administrativno okolje ter kulturne in družbene norme. Ti dejavniki vplivajo tudi na 

življenjski cikel podjetja od ekspanzije do upočasnitve, recesije in do okrevanja.  

Ekonomski dejavniki 

Lastniška struktura ima lahko pomemben vpliv na uspešnost podjetja. Bojnec in Xavier 

(2004a; 2007a) sta ugotovila, da so podjetja, ki so v lasti zasebnih lastnikov, poslovala bolje 

kot podjetja v državni lasti. Ista avtorja (2007a) sta ugotovila, da je višja stopnja ustanavljanja 
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podjetij v določenem obdobju obravnave pri delovno intenzivnih panogah, torej je dejavnik 

dela relativno cenejši od kapitala. Ugotovila sta, da je konkurenca večja, ko je stopnja 

umrljivosti podjetja visoka. Pomembna ekonomska dejavnika sta tudi značilnost panoge s 

specifikami, v kateri se podjetje nahaja, in stopnja donosnosti. Lastnik v podjetje vlaga denar, 

kar mu predstavlja naložbo. Podjetje pa definirajo višina naložbe, tveganje naložbe in stopnja 

donosnosti. Če je tveganje večje, potem lastniki zahtevajo višjo stopnjo donosnosti (Rebernik 

1997, 46). 

Neekonomski dejavniki 

Na uspešnost podjetij vplivajo tudi neekonomski dejavniki. Eden izmed teh je pridobivanje 

ustreznega kadra za delo, ki pa je povezano z izobraževalnim sistemom, starostjo kadrov in 

drugih sposobnosti. Pomembno težavo predstavljajo zapleteni oz. dolgi administrativni 

postopki in nesmiselni predpisi, ki za podjetnika predstavljajo visoke stroške in imajo 

negativen vpliv na vstop podjetij v panogo (Nastav in Bojnec 2007, 29–58). To žal še vedno 

ostaja problem, kljub mnogim poenostavitvam elektronskega sistema e-uprave. Med 

neekonomske dejavnike uvrščamo tudi družbene in kulturne norme. Te vplivajo na odnos 

prebivalstva do podjetništva in podjetniškega ravnanja (Kocjančič in Bojnec 2011). 

Če izstopi veliko novih podjetij, se izgubijo vložena sredstva in donosi, saj bi sredstva lahko 

bila uporabljena v drugi boljši naložbi (Kocjančič in Bojnec 2011).  

2.4 Prednosti in slabosti manjših podjetij v primerjavi z velikimi 

Podjetniki manjših podjetij se obremenjujejo s problemi, da bi postali večji. S tem bi prišli do 

večjih virov in vzpostavili bi večji distribucijski sistem. Na drugi strani pa se velika podjetja 

sprašujejo, kako bi pridobila prednosti majhnih, fleksibilnejših podjetij. Majhno podjetje je 

lahko veliko bolj fleksibilno na majhnem lokalnem trgu in tako stori veliko več za svoje 

stranke ter ponudi dodatne storitve in se prilagaja kupčevim potrebam. Izkoriščajo lahko tudi 

hitrejšo reorganizacijo na marketinškem in proizvodnem področju. Majhna podjetja so bolj 

odzivna na tržne spremembe in lažje dosegajo specializacijo v tržnem segmentu in v 

proizvodih oz. storitvah  (Plut in Plut 1995, 121). Prednost malih in mikro podjetij je 

predvsem v fleksibilnosti in hitrosti prilagajanja, inovativnosti, bližini ciljnega trga, nižjih 

režijskih stroških, višji motiviranosti zaposlenih, večji povezanosti med zaposlenimi in 

vodstvom. (Gorjup in Rek 2016, 9). Rebernik (2005, 29) navaja, da imajo manjša podjetja 

zaradi majhnosti revnejše vire (predvsem finančne) in šibkejšo pogajalsko moč, a Gorišek in 

Tratnik (2003, 13) dodajata, da so hkrati bolj fleksibilna pri prilagajanju s kupci, vendar žal 

manj z zaposlenimi.  

Majhna podjetja si ne morejo privoščiti izgradnje lastnih predstavništev v različnih mestih 

zaradi omejenosti finančnih sredstev. V oslabljenem položaju so tudi glede varnosti in pravne 

zaščite poslovanja, saj ne zaposlujejo področnih strokovnjakov. Napačne odločitve majhnih 
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podjetij lahko hitro ogrozijo propad podjetja, zato si jih skorajda ne smejo privoščiti (Plut in 

Plut 1995, 121–122). Največje ovire malih in mikro podjetij so omejeni finančni viri, nizka 

tržna moč, omejeni kadrovski viri in omniprezentnost lastnika/direktorja (Gorjup in Rek 

2016, 9). Tradicionalno je lastnik malega podjetja strokovnjak na nekem svojem tehničnem 

področju in najverjetneje ni izučen na področju pomembnih poslovnih disciplin in se pri 

odločanju zanaša na lastne občutke (Gorjup in Rek 2016, 11). 

Razvoj malih in mikro podjetij nima le ekonomskega vpliva, pač pa znatno posega na 

preoblikovanje določenih temeljnih vrednot – premik k večji samoiniciativi, iznajdljivosti, 

fleksibilnosti in zanašanju na lastne sposobnosti ter proč od zanašanja na državo kot glavnega 

skrbnika za splošno dobro družbe in posameznika (Gorjup in Rek 2016, 1, po Konič 2003). 

Malim in srednjim podjetjem se sicer v zadnjih letih vedno bolj priznava njihov doprinos in 

pomembnost za celotno gospodarstvo, nekoliko pa se pozablja na številčno najpomembnejšo 

in hkrati najbolj ranljivo skupino mikro podjetij oziroma se je ne obravnava in pojmuje 

ločeno, pač pa se v večini primerov priključuje sklopu malih in srednjih podjetij (Gorjup in 

Rek 2016, 2). Promocijske dejavnosti malih podjetij so bolj neformalne, nestrukturirane, 

prodajno orientirane, spontane in kratkoročne in pogosto temu ne namenjajo zadostne 

pozornosti (Gorjup in Rek 2016, 3). 

S to nalogo v nadaljevanju obravnavamo majhno podeželsko gospodarstvo Občine Gorenja 

vas - Poljane. Da bomo imeli jasna merila o velikostih podjetij, si v nadaljevanju poglejmo, 

kakšna so teoretična merila razvrščanja in opredeljevanja podjetij. Najprej jih navajamo po 

Koniču (2003, 1–5) in nato še v skladu z Zakonom o gospodarskih družbah (Ur. l. RS, št. 

55/2015).  

Pri opredeljevanju in razvrščanju podjetij po velikosti obstajata dve skupini meril (Konič 

2003, 1–5): 

 kvantitativna merila: temeljijo na številčnih podatkih (število zaposlenih, vrednost 

prihodkov, bilančna vsota in panoga dejavnosti), 

 kvalitativna merila: jih je mogoče izraziti samo opisno (stil vodenja, neodvisnost podjetja, 

tržni delež). Razvrščamo jih po merilu števila delavcev v poslovnem letu, čistih 

prihodkov od prodaje in vrednosti aktive na presečni dal letne bilance stanja. 

 

Zakon o gospodarskih družbah (Ur. l. RS, št. 55/2015), v nadaljevanju ZGD, opredeljuje 

velikost podjetij v Sloveniji. Ta pravi, da na podlagi podatkov zadnjih dveh zaporednih 

poslovnih let na bilančni presečni dan bilance stanja družbe delimo na mikro, majhne, srednje 

in velike družbe po merilih povprečnega števila delavcev v poslovnem letu, čistih prihodkih 

od prodaje in vrednosti aktive.  

 

ZGD v drugem odstavku pravi, da je mikro družba tista družba, ki izpolnjuje dve od teh meril: 
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 povprečno število delavcev v poslovnem letu ne presega 10, 

 čisti prihodki od prodaje ne presegajo 700.000 evrov in 

 vrednost aktive ne presega 350.000 evrov. 

 

ZGD v tretjem odstavku pravi, da je majhna družba tista družba, ki ni mikro družba po 

drugem odstavku, in ki izpolnjuje dve od naslednjih meril: 

 povprečno število delavcev v poslovnem letu ne presega 50, 

 čisti prihodki od prodaje ne presegajo 8.000.000 evrov in 

 vrednost aktive ne presega 4.000.000 evrov. 

 

ZGD v četrtem odstavku pravi, da je srednja družba tista družba, ki ni mikro družba po 

drugem odstavku tega člena ali majhna družba po tretjem odstavku, in ki izpolnjuje dve od 

naslednjih meril: 

 povprečno število delavcev v poslovnem letu ne presega 250, 

 čisti prihodki od prodaje ne presegajo 40.000.000 evrov in 

 vrednost aktive ne presega 20.000.000 evrov. 

 

ZGD v petem odstavku pravi, da je velika družba tista družba, ki ni mikro družba po drugem 

odstavku tega člena ali majhna družba po tretjem odstavku tega člena ali srednja družba po 

četrtem odstavku. 

Iz majhnosti države izvira tudi nekaj razvojnih pomanjkljivosti. Vendar v vsaki 

pomanjkljivosti so tudi priložnosti, ki jih lahko podjetja izkoristijo z gibljivostjo, 

prilagodljivostjo, konkurenčnostjo in raznovrstnim gospodarstvom. Kljub majhnosti države je 

pomembna mednarodna konkurenčnost. »Mednarodna konkurenčnost je sposobnost 

gospodarstva proizvajati dobrine in storitve, ki so mednarodno konkurenčne, hkrati pa 

ohranjati in večati realni narodni dohodek.« (OECD 1998, 7). 

Priložnosti se lahko najde tako, da pomanjkljivosti nadomesti z gospodarstvom, ki je gibljivo, 

prilagodljivo, konkurenčno in raznovrstno. Glede na to, da je celotno gospodarstvo majhno, je 

mogoče te zahteve doseči s številnimi majhnimi in srednjimi podjetji. Povsem razumljivo je, 

da v majhni državi prevladujejo mala in srednje velika podjetja (Belak idr. 2003, 218). Za 

Slovenijo prehod v tržno gospodarstvo pomeni prehod od pretežno velikih v pretežno mala in 

srednje velika podjetja. Ta proces pa je še okrepljen zaradi prehoda od družbene na zasebno 

lastnino (Belak idr. 2003, 218–219). 

Slovenci so naklonjeni individualizmu, majhnim zaprtim krogom, zanje je značilna tendenca 

v drobljenju, k regionalizmu, majhnim političnim strankam in majhnim podjetjem (Belak idr. 

2003, 219).  
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Velika podjetja prinašajo nekatere prednosti: zaradi obsega lahko ustvari večje prihranke, 

imajo več specializiranih strokovnjakov, management velikih projektov, strateške politike, 

globalno konkurenčnost, ustvarjanje monopolnega položaja. Investirajo lahko v večje 

raziskovalne in razvojne projekte. Mala in srednja podjetja so izpostavljena veliki konkurenci, 

njihova stopnja preživetja je nizka. Največja prednost malih in srednjih podjetij je 

prilagodljivost in fleksibilnost (Belak idr. 2003, 220–221). Majhna hitro rastoča podjetja 

rastejo na podlagi izkoriščanja neizkoriščenih razvojnih faktorjev (nezaposlena delovna sila, 

neizkoriščen kapital ipd.). Dobro lahko izkoriščajo lastne inovacije, vendar si ne morejo 

privoščiti večjih lastnih raziskav in razvoja. Izkoriščajo in iščejo lahko tržne niše 

potencialnega in neizkoriščenega povpraševanja (Belak idr. 2003, 221). Mala in srednje 

velika podjetja so običajno bolj lokalno usmerjena. Za uspeh in enakovredno nastopanje v 

mednarodnih ekonomskih odnosih so potrebna velika podjetja (Belak idr. 2003, 224). 

Časovni model razvoja podjetja teoretično poteka skozi faze ustanovitve, rasti, zrelosti, 

stagnacije, tudi do dokončnega krčenja in do odmiranja oz. ukinitve podjetja (Belak idr. 2003, 

248 po Mugler 1995, 151514). Vendar pa razvoj podjetja v praksi ne sledi vedno temu 

modelu življenjskega cikla (Belak idr. 2003, 248). 

Kotler in Armstrong (2004, 257) navajata, da mora podjetje skrbno premisliti, kakšno 

strategijo bodo izbrala na trgu. Katera bo najboljša strategija, je odvisno od virov in njihove 

omejenosti, ki jih podjetje ima.   

Kako se bodo podjetja odzivala na trgu in kako bodo poslovala, je odvisno tudi od dejavnosti, 

v kateri delujejo. Po standardni klasifikaciji dejavnosti (SKD 2008), ki jo objavlja SURS 

(Braunsberger idr. 2010), poznamo več osnovnih klasifikacij in znotraj teh več 

podklasifikacij. V raziskovalnem delu smo posamezne dejavnosti združili zaradi preglednejše 

in lažje obdelave podatkov, vendar tako, da je raziskava smiselna. Ker je klasifikacija 

dejavnosti precej obsežna, smo posamezne dejavnosti razdelili na štiri osnove, in sicer glede 

na vsebino delovanja. Tako smo lažje predstavili in razložili četrto hipotezo, kjer smo 

raziskali odvisnost donosnosti sredstev od dejavnosti. 

Dejavnosti smo razdelili po naslednjih kategorijah oz. sklopih kot Marolt in Tekavec 

(2009, 21): 

 primarne dejavnosti, 

 sekundarne dejavnosti, 

 terciarne dejavnosti in 

 kvartarne dejavnosti. 

 

Primarne dejavnosti izvajajo podjetja, ki črpajo surovine iz narave, kot so kmetijstvo, 

rudarstvo in gozdarstvo. Pri proizvodnji morajo paziti, da ne izčrpavajo naravnih danosti. 

Sekundarne dejavnosti izvajajo podjetja, ki surovine predelujejo v končne proizvode oz. 
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dobrine. To so na primer živilska industrija, lesna industrija, železarstvo in podobno. 

Terciarne dejavnosti izvajajo podjetja, ki izvajajo posredništvo oz. storitve, kot na primer 

trgovine, gostinstvo, poslovne in osebne storitve, promet, turizem in podobno. Te so se v 

zadnjem času močno razširile in okrepile. Kvartarne dejavnosti pa predstavljajo osnovo vsem 

prvim trem dejavnostim. Sem spada dejavnost izobraževanja, kulture, znanosti, državne 

uprave, zdravstva, sociale in podobno.  

 

V raziskovalnem delu smo med primarne dejavnosti vključili dejavnosti z oznako po SKD 

klasifikaciji (E-vem 2017): A – kmetijstvo, lov, gozdarstvo in ribištvo. Med sekundarne 

dejavnosti smo vključili dejavnosti z oznako: C – predelovalne dejavnosti, D – oskrba z 

električno energijo, plinom in paro in  F – gradbeništvo. Med terciarne dejavnosti smo 

vključili dejavnosti z oznako: B – rudarstvo, G – trgovina, vzdrževanje in popravila motornih 

vozil, H – promet in skladiščenje, I – gostinstvo, J – informacijske in komunikacijske 

dejavnosti, K – finančne in zavarovalniške dejavnosti, L – poslovanje z nepremičninami, N – 

druge raznovrstne poslovne dejavnosti in S – druge dejavnosti. Med kvartarne dejavnosti pa 

smo vključili dejavnosti z oznako: M – strokovne, znanstvene in tehnične dejavnosti, P – 

izobraževanje, Q – zdravstvo in socialno varstvo in R – kulturne, razvedrilne in rekreacijske 

dejavnosti (SURS, 2017). 

 



 

 18 

3 GOSPODARSTVO IN NJEGOVA VLOGA ZA LOKALNI RAZVOJ 

Podjetja in z njimi njihova učinkovitost, uspešnost in rast imajo pomembno vlogo na državni 

in lokalni ravni (Kajzer 1998, 50-51). Na lokalni ravni zagotavljajo delo, nudijo plače in 

druge ugodnosti, vplivajo na okolje, utrjujejo vezi z lokalno skupnostjo, ustvarjajo verige s 

poslovnimi partnerji, dobavitelji, potrošniki ipd. Gospodarska prihodnost vsake države je v 

veliki meri odvisna od njene podjetniške naravnanosti in pri tem tudi Slovenija ni izjema 

(Kocjančič in Bojnec 2011, 68–81). 

V zadnjih dvajsetih letih se je število majhnih in srednje velikih podjetji zelo povečalo. 

Veliko večjih podjetij je prenehalo delovati, s tem pa so nastajala nova manjša in 

fleksibilnejša. Največja sprememba v razvoju dinamike podjetij se je zgodila s samostojno in 

neodvisno državo Republiko Slovenijo. S tem je povezan razpad velikih državnih podjetij 

kmalu po letu 1990. Zaradi tega se je začel razvoj malih in srednje velikih podjetij, vendar pa 

je njihov razvoj različen in podjetja se različno odzivajo na različne dejavnike in tako izkusijo 

različne cikle od ekspanzije, upočasnitve, recesije do okrevanja. 

Vsako podjetje je ustanovljeno z namenom ustvarjanja dobička in pozitivnega poslovanja. 

Izraz podjetništvo zato razumemo kot ustvarjanje neke nove vrednosti. Pšeničny idr. (2000, 6) 

pravijo, da je podjetništvo skupek dejavnosti posameznikov. Dejavnosti izvajajo zato, da 

zadovoljujejo tržne potrebe, hkrati prevzemajo odgovornosti osebnega tveganja, z namenom, 

da dosežejo maksimalni finančni uspeh. Plut in Plut (1995, 19–20) navajata več funkcij 

podjetništva, ki so investiranje, inovativnost in kreativnost ter tveganje. Funkcija investiranja 

pomeni, da vlagamo kapital, sposobnosti in znanja v podjetniški proces in omogoča njegovo 

delovanje. Inovativnost pomeni ukvarjati se z novimi podjetniškimi priložnostmi, izzivi, ki so 

tvegani. Če se nanje dobro odzovemo, so lahko zelo koristni. Kreativnost pomeni porajanje 

oz. ustvarjanje novih idej, jih odkrivati in realizirati. Pomembna funkcija podjetništva je tudi 

tveganje, saj podjetniki nosijo odgovornost in posledice za uspeh in neuspeh. 

Podjetje opravlja gospodarsko dejavnost kot pravna ali fizična oseba. Podjetje vodi podjetnik 

oz. manager, ki izvaja poslovne dejavnosti. To je oseba, ki je sposobna zaznati in izkoristiti 

poslovne priložnosti in jih razviti v tržno zanimivo idejo. S pravo mero vloženega časa, 

naporov, denarnih sredstev in s sodelovanjem je sposoben ustvariti novo dodano vrednost 

(Kovač 2016, 5 po Pšeničny idr. 2000, 6). Glavni cilj podjetja je ustvarjanje in maksimiziranje 

dobička. Da podjetje lahko doseže cilje, mora poznati različne dejavnike in ekonomske 

kazalnike, s katerimi lahko obvladuje kupce in konkurente. 

Ko podjetnik želi analizirati svoje lastno podjetje, ima na razpolago skoraj vse informacije, pri 

analiziranju tujega podjetja pa smo po navadi omejeni na letne računovodske izkaze, kot sta 

bilanca stanja in izkaz uspeha. Pomembno je, da znamo te informacije pravilno razumeti ter 

jih kritično ovrednotiti (Bojnec idr. 2007, 219). Pri analiziranju tujega podjetja smo omejeni s 
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podatki, ki jih pridobimo preko izkazov, vendar s precejšnjim časovnim zamikom, kar lahko 

prikazuje negotovo trenutno stanje poslovanja podjetja. 

Ko analiziramo poslovanje podjetij, na splošno lahko uporabimo več metod, in sicer metodo 

razčlenjevanja ali analiziranja, metodo primerjanja ali komparacije, metodo izločevanja ali 

eliminacije, metodo osamljanja ali izoliranja ter metodo strnjevanja ali sinteze. Pogosto se 

analizirajo kazalniki: financiranja, vlaganja, vodoravnega finančnega ustroja, obračanja, 

gospodarnosti, donosnosti, produktivnosti, dohodkovnosti in podobno (Bojnec in dr. 2007, 

234–235). 

Podjetje vodi podjetnik oz. manager. Včasih s tem izrazom imenujemo tudi kar lastnika 

podjetja in ga enačimo z managerjem, ki je lahko hkrati vse v enem ali ne. (Plut in Plut 1995, 

21). Podjetniki se razlikujejo v lastnostih, znanju, sposobnostih, vrednotah, motivih in ciljih 

poslovanja (Žnidaršič 2003, 9). Da je delovanje podjetnika uspešno, mora imeti jasno 

opredeljene vizijo, cilje, ideje, naloge podjetja ter jih povezati v neki namen. Glavne 

usmeritve, ki ga vodijo, so cilji, kultura, vrednote, klima, management, strategija in politika 

(Plut in Plut 1995, 21). Podjetnik lahko nastopi v vlogi investitorja, inovatorja, lastnika in 

menedžerja (Plut in Plut 1995, 49). Najpogostejši podjetnikovi motivi so samostojnost, boljši 

zaslužek, delovno zadovoljstvo, izzivi, priložnosti ipd. (Podjetništvo 2011). 

Tudi podjetja v Občini Gorenja vas - Poljane imajo svoje specifike, v odvisnosti od dejavnosti 

in okolja. Razvoj gospodarstva na obravnavanem območju se je intenzivnejše začel po letu 

1990, takrat še pod okriljem Občine Škofja Loka, in se z leti razvija in veča. Od leta 1994 

dalje poslovni subjekti na območju delujejo v Občini Gorenja vas - Poljane. Vsako podjetje 

oz. podjetnik skuša analizirati poslovanje skozi različne kazalnike in metode, mi pa smo se 

osredotočili na celotno gospodarstvo obravnavane občine. 

3.1 Razlogi za ustanovitev podjetja  

Ekonomski razvoj v Sloveniji je bil z nastankom samostojne države izredno dinamičen. Po 

drugi svetovni vojni do leta 1953 smo imeli po izvedenih nacionalizacijah centralno plansko 

gospodarstvo s centraliziranim državnim planiranjem podjetij in državno lastnino. Do leta 

1963 je država postopoma odstopala lastnino v upravljanje delovnim kolektivom v podjetjih, 

ki so državi plačevali posebno najemnino po predpisani ceni državnega kapitala, država pa je 

skrbela za alokacijo državnega kapitala. Do leta 1976 je prišlo do kolektivnega 

samoupravljanja v podjetjih, delavcem je bila dana pravica do upravljanja s celotnim tekočim 

dohodkom. Namesto države pa so podjetja dobila funkcijo investiranja (Kovač 1990, 19–20). 

Ko se je ukinila omejitev o številu delavcev v zasebnih podjetjih in ko se je ukinil tudi 

zemljiški maksimum, se je podjetništvo pospešeno začelo razvijati in širiti (Plut in Plut 1995, 

43). Razcvet slovenskega malega gospodarstva je tesno povezan z osamosvojitvijo Slovenije 

in prehodom v tržno gospodarstvo, ki je omogočilo pogoje za nastajanje in razvoj zasebnih 

podjetij (Gorjup in Rek 2016, 7). Kot smo že navedli, se je razmah podjetništva pričel po letu 
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1990, saj se je takrat ustanovilo kar nekaj več 10.000 novih podjetij (Žugelj idr. 2001, 12-13). 

V Sloveniji je v letu 2015 delovalo 191.863 podjetij, od tega je bilo 182.454 mikro podjetij 

(95,09 %), 7.081 malih (3,69 %), 2.002 srednjih (1,04 %) in 326 velikih podjetij (0,17 %) 

(SURS 2017). Velikostni razredi podjetij so glede na število zaposlenih oseb: mikro podjetja 

(0–9), majhna podjetja (10–49), srednja podjetja (50–249) in velika podjetja (nad 250) (SURS 

2015). 

Razlogi za nastanek oz. ustanovitev podjetij so različni in se oblikujejo v različne 

organizacijske oblike, ki delujejo v različnih panogah. Posamezna podjetja se soočajo z 

različnimi težavami, s tem da se nekatera pojavljajo v večini podjetij, nekatera le v 

posameznih. V zadnjih letih bo najverjetneje zaznati največjo težavo finančnega krča in 

pridobivanja ustreznih kadrov. Uspešnost podjetij lahko primerjamo znotraj Evropske unije 

(EU), države, regije, občine, ipd. Pri magistrski nalogi smo se osredotočili na učinkovitost 

podjetij Občine Gorenja vas - Poljane in analizirali nekatere kazalnike učinkovitosti podjetij, 

vstope podjetij in spremenljivke, ki nanje vplivajo. 

Razlogov za ustanovitev podjetja je več. Lahko so brezposelnost ali omejitve v službi, dobra 

ideja, novi izivi in priložnosti, osebni dosežki, finančna neodvisnost, davčne ugodnosti, 

mreženje med podjetniki, ustvarjanje delovnih mest, ustvarjanje blagovne znamke ipd. Ne 

glede na motiv je podjetništvo samosvoja izkušnja, ki mora biti predvsem premišljena. Pri 

tem se lahko opremo tudi na dober poslovni načrt (Grahek 2017). Irena Kušče (2010) navaja, 

da so rezultati analize pokazali, da je največ slovenskih podjetnikov kot razlog za ustanovitev 

podjetja navedlo prav neodvisnost in želja samostojnosti delovanja. Tem sledijo tisti, ki želijo 

osebno rast, ter podjetniki, ki so v lastni dejavnosti videli priložnost za večji zaslužek. Motivi 

za ustanovitev podjetja so različni, najpogosteje pa so pomembnejši samozadovoljstvo, 

svoboda in neodvisnost kot pa dobiček (Belak idr. 2003, 264). Bojnec in Xavier (2004b, 

2007b) navajata, da je dinamika ustanavljanja in tudi umiranja podjetij povezana s 

spremembami v makroekonomskem okolju. 

Strateški plan podjetja je "dolgoročni" plan, v katerem se vodstvo odloča o namenu 

(poslanstvu) podjetja, o tem, kakšno podjetje bodo razvili in kakšne posle bo opravljalo, 

postavi določene cilje ter sproži dejavnosti in programe, da bi to uresničilo. Za svojo 

uspešnost mora biti strategija utemeljena v realnosti, vendar mora imeti tudi domiselnost in 

ustvarjalnost (Glas 1997, 1). 

3.2 Vloga podjetij za lokalni razvoj 

Podjetja imajo različne vplive na okolje. Če je okolje izrazito podeželjsko, je vpliv podjetij še 

opaznejši in zagotovo bolj senzibilen. Zato je pojem družbene odgovornosti podjetij morebiti 

še pomembnejši od že nasploh družnega pojmovanja varovanja ljudi, okolja, flore in favne.  
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Družbena odgovornost podjetja je trajnost in prispevek podjetja k trajnostnemu razvoju okolja 

in podjetja samega. In v stanju pomanjkanja virov, kot so čas, denar, naravni viri, je to 

trajnostno delovanje mogoče dosegati le z inovativnostjo. Ob tem se je rodil izraz 

trajnovativnost (Kozoderc 2008, po Kozoderc 2009, 1). 

V luči trajnovativnosti se omejitve, ki jih postavljajo zahteve trajnostnega razvoja, kažejo kot 

izzivi, ki vzpodbujajo inovativnost. Tako nastale rešitve pa zelo pogosto pomenijo celo 

konkurenčno prednost podjetij. To pripelje do precej drugačnega pogleda na pomen družbene 

odgovornosti podjetij (Kozoderc 2009, 1). 

Kozoderc (2009, 7) pravi, da so kot način delovanja temeljna tri področja trajnostnega razvoja 

podjetja: 

 resnične potrebe vseh deležnikov, 

 pogled v prihodnost in 

 inovativnost, ki se veča, če so prisotne kakršnekoli omejitve. 

O družbeni odgovornosti veliko podjetij poroča v svojih letnih poročilih (Kozoderc 2009, 14). 

To lahko pomeni kot del promocije podjetja, v veliki meri pa to poročanje spodbudijo državne 

uredbe in zakoniki. Razlog za sprejetje uredb je pritisk več različnih deležnikov, ker v teh 

poročanjih vidijo manjše tveganje finančnega poslovanja podjetja. Samo finančna poročila 

lahko skrijejo veliko dejstev (Kozoderc 2009, 14). 

Kozoderc (2009, 15) navaja tri lestvice družbene odgovornosti podjetij skozi finančno 

perspektivo, vsaka pa je sestavljena glede na odstotek vlaganja čistega prihodka od prodaje: 

 lestvica glede na vlaganje v zunanje okolje, 

 lestvica glede na vlaganje v R & R in v zaposlene ter 

 lestvica glede na vlaganje v ekologijo in okoljske projekte. 

Sicer pa je pritisk javnosti tisti, ki je vplival na vključevanje družbene odgovornosti podjetij, 

bolj kot lastna dejanja podjetij in samoozaveščanje. Med podjetij lahko zasledimo več 

razvojnih stopenj družbene odgovornosti, tako da: (1) različnim organizacijam dajo denar 

(gasilcem, športnim klubom in lokalnim društvom); (2) v tem vidijo odlično promocijsko 

možnost in so družbeno odgovorna, kjer je to najbolj opazno; (3) pomagajo na tistem 

področju, kjer vidijo povezanost z dejavnostjo podjetja; (4) družbeno odgovornost prepoznajo 

kot potrebo in priložnost, prepleteno z naravnim in družbenim okoljem ter zaposlenimi 

(Kozoderc 2009, 16). 

Daft (1994, 160) družbeno odgovornost organizacij opredeljuje kot obligacijo vodstva 

organizacije, da se odloči in deluje s prispevkom, da poveča blaginjo organizacije in družbe. 

Bertoncelj idr. (2011, 112) koncept družbene odgovornosti razlagajo sledeče. In sicer pravijo, 

da gre za delovanje organizacije, ki je trajnostno in pripomore k izboljšanju blaginje družbe 
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kot celote, z upoštevanjem vseh deležnikov in njihovih interesov. Se pravi tako lastne 

interese, interese zunanjega okolja in pri tem skrbi za ustvarjanje dobička in dosego tega ter 

spoštuje etična in moralna načela. 

Zaželeno je, da podjetja poznajo dejavnike, ki vplivajo na uspešnost in učinkovitost 

poslovanja, saj ju s tem lahko hitro in učinkovito izboljšajo. Teh dejavnikov je lahko veliko, 

zato jih je smiselno sistematično razvrstiti po področjih (Bertoncelj idr. 2011, 118). 

Najpomembnejša področja družbene odgovornosti organizacij so (Frederick, Crittenden in 

Post 1988, 33): kakovost in varnost izdelkov, odnosi do potrošnikov, zaposlenih, konkurence 

(spoštovanje patentov, izogibanje dampingu in nelojalni konkurenci), lokalne skupnosti, 

dobrodelnost in skrb za ljudi, odgovornost do države oziroma vlade (plačevanje davkov, 

odgovornost pri odpuščanju zaposlenih), skrb za okolje in ekonomski vplivi (produktivnost, 

kakovost, ugled, večja prodaja, zvestoba, lojalnost ipd.).  

Podjetja, ki vlagajo v lokalne okolje, v katerem poslujejo, si s tem zagotovijo tudi kupce, 

dobavitelje, poslovne partnerje, izobražene kadre ipd. S tem si zagotavljajo preživetje, obstoj 

in razvoj. S strateško načrtovanimi dejavnostmi se trudijo prispevati k družbenemu razvoju in 

razvoju lokalnega gospodarstva. Podjetja so tako vpeta k sodelovanju na različnih ravneh, 

tako na lokalni, regionalni, državni ravni in sodelujejo pri razvojnih projektih občine in 

države. Ponujajo lahko tehnično podporo lokalnim oblastem pri reševanju problemov in si 

prizadevajo za zmanjšano obremenjevanje okolja iz različnih virov (Bertoncelj idr. 2011, 

121). Družbena odgovornost do lokalne skupnosti, v kateri delujejo organizacije, zajema 

(Jernejčič Dolinar 2010, 311–312): 

 varovanje okolja in pomoč pri razvoju lokalne skupnosti, 

 moralno in etično vodenje do prebivalcev na krajevnem območju, 

 donacije, sponzorstva, prispevke in promocijski materiali ter 

 tehnično pomoč lokalnim oblastem. 

 

Če podjetja poslujejo uspešno in učinkovito, je tudi prispevek k družbeni odgovornosti lahko 

večji od najnujnejšega oz. zahtevanega. Podjetja tako ne dajo le nujnega prispevka, ki ga 

urejajo zakoniki in uredbe, pač pa si bolj ali manj vidno utrjujejo marketinško pot in etično 

pot na družbeni odgovornosti in trajnovativnosti. Zato bomo v empiričnem delu analizirali 

učinkovitost gospodarstva v obravnavani občini in iz tega sklepali tudi, kako družbeno 

odgovorna so podjetja na tem območju. 

3.3 Dejavniki razvoja podjetij 

Podjetje je vedno ustanovljeno z določenim namenom, običajno z namenom ustvarjanja 

dobička in rasti. Z leti se razvija in spreminja, na to pa vplivajo različni dejavniki, ki jih 

navajamo v nadaljevanju.  
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Pravzaprav bi lahko rekli, da je razvoj podjetja ciljno usmerjen proces spreminjanja različnih 

delov in procesov na bolje, tako v podjetju kot tudi okolju. Razvoj torej ni omejen zgolj na 

procese ter sestavine in strukture znotraj okolja, temveč tudi na spremembe v njegovem 

okolju. Zato moramo razvoj obravnavati celostno, v osnovi kot notranji in zunanji razvoj 

(Belak idr. 1998, 41).  

Rast podjetij najpogosteje lahko razdelimo na tri osnovne poti, in sicer na notranjo (organsko) 

rast, na zunanjo (eksterno) rast in na rast podjetja z vertikalnimi povezavami in 

diverzificiranjem (Kregar Brus 2011, 102–103). 

Notranja rast nastaja s povečevanjem obsega poslovanja (Pučko 1999, 41). Gre za rast znotraj 

obstoječih zmogljivosti virov. Podjetje je osredotočeno na osnovno dejavnost, ki pa je zaradi 

velikih sprememb v industrijah in v makro okolju pod hudim pritiskom (Kregar Brus 

2011, 102). Običajno notranja rast nastaja v že obstoječih obratih oziroma poslovalnicah ali 

pa z dograditvijo (Pučko 1999, 41). 

Med notranje dejavnike razvoja podjetja štejemo širino poslovnega programa, razpoložljivost 

temeljnih sestavin, organizacijo gospodarske celice, kakovost upravljalno-vodstvene 

strukture, osebne cilje managerja oz. lastnika, njegove mreže in lastnosti ter metode 

managementa. Najhitreje rastejo podjetja z diverzificiranim proizvodnim programom, vendar 

do tiste meje, ko je še vedno značilno, da temelji na neki konkurenčni prednosti s stabilno 

stopnjo rasti (Pučko 1999, 47). Pomembna stalna spremenljivka razvoja je dejavnik 

nepopolno zaposlenih temeljnih sestavin. Ta se uveljavi, ko izkoriščamo ekonomijo obsega in 

ekonomijo velikosti (Pučko 1999, 48). Ekonomija obsega pomeni dolgoročno upadanje 

povprečnih stroškov, to je naraščajoče donose obsega ob nespremenjenih cenah inputa. 

Dosegamo jo z učinkovitejšo rabo delovne sile in delovnih sredstev, s strojno izvedbo 

določenih delov dela, s povečevanjem kapacitet (Turk in Turk 2010). Rast in uspešnost 

podjetja sta veliko odvisni tudi od organizacijske strukture in upravljavsko-vodstvene 

strukture oz. sposobnosti, tako podjetniške kot operativno-vodstvene.  

Višje stopnje rasti podjetja in maksimiranja vrednosti dosegajo z vključevanjem zunanjih 

virov v svoj poslovni sistem podjetja (Kregar Brus 2011, 102). Do zunanje rasti podjetja 

lahko pride tako, da se združita dve ali več podjetij v novo in tako prenehajo delovati prej 

samostojna podjetja. Zunanja rast pa je lahko tudi s pripojitvijo oz. priključitvijo obstoječe 

gospodarske organizacije k drugi, že obstoječi. S tem druga postane večja, vendar pripojena 

družba preneha obstajati (Pučko 1999, 41). Včasih se podjetja odločijo zgolj za zunanjo rast, 

včasih pa za kombinacijo notranje in zunanje.  

Zunanja ekonomija lahko izvira iz različnih virov. Lahko so to ugodne prometne povezave, 

naravni viri, ki jih lahko podjetje izkorišča, delovna sila in specializirana oprema, ki je na 

razpolago. Med pomembne zunanje dejavnike uvrščamo tudi urbano ekonomijo (bližino 

raziskovalnih, izobraževalnih in finančnih inštitucij, razpoložljive infrastrukture ipd.) in 
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lokacijo podjetja z vidika minimiziranja transportnih stroškov (Pučko 1999, 41).  Tu moramo 

poudariti pomen človeškega kapitala, znanja in sposobnosti t.i. intelektualni kapital, ki ga 

lahko razdelimo na človeški kapital (znanje posameznika) in strukturni kapital (znanje 

podjetja) (Edvinsson 1997). Znanje je lahko komercialno (za doseganje ciljev) ali 

nekomercialno (znanstveno in filozofsko), lahko je zasebno ali družbeno, generalno ali 

specifično, pozitivno ali negativno (učenje na  uspehu ali neuspehu), avtonomno ali sistemsko 

(Čater 2003,111–112). Vendar pa znanje samo po sebi ni dovolj, pomembna je stopnja 

integracije znanj v procese, ki je lahko v  oblikah konceptualnega znanja ali »know-what«, 

aplikativnega znanja ali »know-how«, sistemskega zanja ali »know-why«, motivirane 

kreativnosti ali »care-why« (Fux 2009, 16). Sposobnosti podjetja niso samo znanje, temveč 

tudi tehnologija, procesi, medsebojni odnosi in druge specifike, zato lahko sposobnosti 

razdelimo tudi funkcijsko na managerske, na sposobnosti vložkov poslovnega procesa, na 

sposobnosti izložkov poslovnega procesa sposobnosti samega poslovnega procesa (Lado, 

Boyd in Wright 1992, 82).  

Zunanji dejavniki razvoja podjetja so splošni pogoji gospodarjenja, značilnosti panoge, tržne 

priložnosti, struktura gospodarstva in zunanja ekonomija. Splošni pogoji gospodarjenja se 

nanašajo na celotno gospodarsko rast in kakovost ekonomskih, ekoloških, socialnih in 

tehnoloških pogojev. Značilnost panoge pomembno vpliva na razvoj podjetja. Možnosti za 

nadpovprečno rast imajo tista podjetja, ki delujejo v panogi, ki se razvija (Pučko 1999, 47). 

Na rast in razvoj podjetij ključno vplivajo spremembe, ki se dotikajo povpraševanja, 

tehnoloških inovacij in drugih pogojev na trgu (Pučko 1999, 41). Na razvoj manjših podjetij 

ima pomembno vlogo dejavnik strukture gospodarstva v pogledu delitve moči in trgov med 

majhnimi, srednjimi in velikimi podjetij, saj imajo odločitve velikih podjetij velik vpliv na 

majhna podjetja.  

Rast podjetja je lahko tudi z vertikalnimi povezavami in diverzificiranjem. Vertikalna 

povezava se pogosto imenuje vertikalna integracija, kar pomeni, da podjetje vstopa v druge 

posle znotraj iste industrije. Integracija nazaj pomeni, da podjetje prehaja v področje 

dobavitelja, integracija naprej pa pomeni, da se podjetje integrira z distribucijskimi kanali, ki 

vodijo do potrošnika. Če se podjetje širi zunaj svoje industrije, se to imenuje horizontalna 

integracija (Kregar Brus 2011, 103). Diverzificiranje pomeni uvajanje, povečevanje 

raznovrstnosti. 

Mnogi avtorji pogosto kot pomembne dejavnike rasti podjetja navajajo in izpostavljajo 

lastnosti podjetnika, sposobnosti odločanja, upravljanja in poslovodenja sprememb in rasti.  

Z rastjo so povezane tudi izkoriščene konkurenčne prednosti, ki si jih podjetje lahko ustvari 

na podlagi nekih relevantnih virov, s katerimi razpolaga. Vir sam po sebi sicer ni dovolj, če ne 

predstavlja neke vrednosti. Ti morajo biti heterogeni, redki (če že ne enkratni) in trajnejše 

narave, čim manj mobilni in težje zamenljivi, težko posnemljivi (Čater 2006, 26, po 

Vasconcellos in Hambrick 1989, 367). Kot vire konkurenčne prednosti strokovna literatura 
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največkrat deli na fizične, finančne, človeške in organizacijske (Čater 2006, 26 po Barney 

1997, 143–144), pogosto pa tudi na oprijemljive in neoprijemljive (Čater 2006, 26 po 

Michalisin, Smith in Kline 1997, 360–387).  

Rast podjetja vključuje tako finančno, strateško, strukturno in organizacijsko rast. Finančna 

rast se opredeljuje na razvojne poti s poslovnega vidika, to je z rastjo prihodkov, dobička, 

sredstev ipd. Strateška rast se opredeljuje na način delovanja podjetja in s tem povezane 

spremembe, v odražanju izkoriščanja konkurenčne prednosti na trgu. Konkurenčnost je lahko 

makroekonomska ali mikroekonomska (Hong 2008, 34). Strukturna rast se opredeljuje na 

organizacijske spremembe, v vlogah, odgovornosti, odnosih, komunikaciji. Organizacijska 

rast pa se opredeljuje na spremembe v organizacijskem procesu, strukturi, kulturi in 

usmeritvijo podjetja. Vse te rasti so med seboj povezane in soodvisne in so le različni vidiki 

istega procesa (Wickham 1998, 223–224). 

V obravnavani občini smo se osredotočili predvsem na podatke o finančni rasti podjetij. V 

empiričnem delu smo analizirali prihodke, povprečni čisti dobiček, čisti dobiček na 

zaposlenega in podobno po posameznih hipotezah.  

Zanimivo bi bilo poleg finančne analize izvesti tudi druge analize, vendar bi izvedbo naloge 

morali v začetku formirati drugače in precej bolj obsežno. Da bi pridobili možnosti analize 

tudi ostalih podatkov, bi morali izvesti anketiranje podjetij v obravnavani občini, saj teh 

podatkov ni možno pridobiti od inštitucij, tako kot smo finančne.  

3.4 Okolje podjetja 

Podjetje mora neprestano spremljati svoje poslovno okolje. To je lahko ožje panožno ali širše 

družbeno okolje ali pa notranje okolje. Ko podjetja analizirajo panožno ali družbeno okolje, 

so jim v pomoč tiskani mediji, podatki raznih raziskav, združenj, poslovnih partnerjev, 

zaposlenih in seveda tudi informacije, ki jih dobijo od kupcev in dobaviteljev (Podjetniški 

portal 2017). Pri analizi notranjega okolja pa si podjetje pomaga z lastnimi analizami in 

raziskavami ter z letnimi ali obdobnimi finančnimi izkazi, ki jih pripravi skladno z veljavno 

zakonodajo.  

Na podlagi analiz poslovnega okolja podjetja se oceni, kje se podjetje nahaja, njegove 

potenciale, prednosti, priložnosti, slabosti in nevarnosti (Podjetniški portal 2017). Ena najbolj 

znanih in pogosto uporabljenih analiz je analiza PEST, to je analiza širšega okolja, s katero 

spoznamo makroekonomske razmere na določenem trgu (Zavod mladi podjetnik 2013). 

Analize PEST ne bomo podrobneje opisovali, je pa to lahko iztočnica za nadaljnje 

raziskovanje in izvedbo analize. 

Zagotovo pa imajo dejavniki okolja in vloga podjetjnika pomembno vlogo na dinamiko 

podjetij, predvsem pri nastajanju in umiranju majhnih podjetij (Kocjančič in Bojnec 2011). 
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4 GOSPODARSTVO V OBČINI GORENJA VAS - POLJANE 

Raziskovalno področje magistrske naloge je omejeno na območje Občine Gorenja vas - 

Poljane, ki je majhna in izrazito podeželska, hribovita in od mest oddaljena občina, 

ustanovljena leta 1994. Občina je infrastrukturno zahtevna, podpovprečno naseljena s 

prebivalstvom s pozitivnim naravnim prirastom ter ima podpovprečno brezposelnost 

prebivalstva, v primerjavi s slovenskim povprečjem (Občina Gorenja vas - Poljane 2016). 

Glede na povprečno starost občanov je po podatkih iz julija 2015 najmlajša občina v Sloveniji 

(SURS 2015). Analizirati želimo predvsem učinkovitost podjetij v omenjeni občini. Podjetja 

se nahajajo v izrazito podeželskem okolju, kar je lahko pomemben dejavnik za velikost 

podjetij. Ugotoviti želimo nekaj kazalnikov učinkovitosti in razvoja majhnih podjetij, kje 

imajo največje priložnosti ter nevarnosti delovanja in nadaljnjega razvoja. 

4.1 Predstavitev Občine Gorenja vas - Poljane 

Občina Gorenja vas - Poljane spada v gorenjsko statistično regijo in leži v osrednjem delu 

Poljanske doline. Ima 73 naselij in meri 153 km
2
. Po površini je na 38. mestu med 

slovenskimi občinami. Nekatere samotne kmetije in zaselki v hribovitem svetu so tudi nad 

1000 m visoko (SURS 2014).  

V občini so najpomembnejše gospodarske panoge predvsem pridobivanje in obdelava 

naravnega kamna ter lesa, proizvodnja izdelkov iz umetnih mas, gostinstvo, gozdarstvo in 

turizem (Ureditev porečja Sore 2011). SURS s kratkim stavkom povzema, da gospodarstvo 

sloni na predelovalni industriji. Občina je zaradi razpršenosti poselitve precej zahtevna glede 

infrastrukturne ureditve. Po 153 km
2
 površin poteka 31 km državnih cest, 116 km lokalnih 

cest, 253 km javnih poti in 369 km občinskih cest (Ureditev porečja Sore 2011).  

Sredi leta 2014 je imela občina približno 7.350 prebivalcev (približno 3.700 moških in 3.650 

žensk) in se v Sloveniji uvršča na 70. mesto. Gostota naseljenosti je povprečno 48 prebivalcev 

na kvadratnem kilometru površine občine in je manjša kot povprečno v državi (102 prebivalca 

na km
2
). Naravni prirast na 1.000 prebivalcev v občini je bil v tem letu pozitiven, znašal je 9,1 

(v Sloveniji je naravni prirast 1,1). Povprečna starost prebivalcev v občini je bila 37,6 leta. Ta 

je kar nekaj nižja od povprečne starosti prebivalcev Slovenije (42,4 leta). Glede na povprečno 

starost občanov je po podatkih iz julija 2015 najmlajša občina v Sloveniji. Selitveni prirast na 

1.000 prebivalcev v občini je bil v tem letu sicer negativen, znašal je –2,3, kar pomeni, da se 

je več ljudi odselilo, kot priselilo. Kljub temu pa je bil seštevek naravnega in selitvenega 

prirasta pozitiven (SURS 2014). 

V letu 2014 je bilo med delovno sposobnim prebivalstvom, torej v starosti od 15 do 64 let, 

približno 64 % zaposlenih ali samozaposlenih oseb (tj. delovno aktivnih ), kar je več od 

slovenskega povprečja, ki znaša 57 %. Registriranih brezposelnih oseb je bilo v povprečju 

http://www.stat.si/obcine/Vsebina.aspx?leto=2014&ClanekNaslov=PrebivalstvoStevilo
http://www.stat.si/obcine/Vsebina.aspx?leto=2014&ClanekNaslov=PrebivalstvoNaravni
http://www.stat.si/obcine/sl/2014/Municip/Index/Vsebina.aspx?leto=2016&ClanekNaslov=PrebivalstvoStarost
http://www.stat.si/obcine/sl/2014/Municip/Index/Vsebina.aspx?leto=2016&ClanekNaslov=PrebivalstvoSelitveni
http://www.stat.si/obcine/sl/2014/Municip/Index/Vsebina.aspx?leto=2016&ClanekNaslov=TrgDelaDelovnoAktivni


 

27 

6,2 % med aktivnim prebivalstvom. Državno povprečje znaša 13,1 %. Med brezposelnimi je 

bilo več žensk kot moških, kar je enako kot v večini slovenskih občin (SURS 2014). 

Povprečna mesečna plača na osebo leta 2014 je bila približno 6 % nižja od letnega povprečja 

mesečnih plač v Sloveniji oz. približno 4 % nižja v neto znesku. Podatek se nanaša na 

zaposlene pri pravnih osebah (SURS 2014). 

V obravnavani občini je bilo med 1000 prebivalci povprečno 40 študentov in devet 

diplomantov. To je povsem primerljivo s slovenskim povprečjem, ki ima povprečno dva 

študenta več in povprečno enako diplomantov kot obravnavana občina (SURS 2014).  

Skoraj vsak drugi prebivalec v občini je imel osebni avtomobil (55 avtomobilov na 100 

prebivalcev); ta je bil v povprečju star deset let. Večina stanovanj prebivalcev, približno 82 %, 

v občini ima tri sobe ali več, ki po površini znašajo povprečno 108 m
2
. V letu 2014 je bilo v 

občini zbranih 146 kg komunalnih odpadkov na prebivalca, to je 177 kg manj kot v celotni 

Sloveniji (SURS 2014). 

4.2 Predstavitev podjetij Občine Gorenja vas - Poljane 

V Občini Gorenja vas - Poljane število poslovnih subjektov oz. podjetij po letih narašča. Po 

podatkih SURS-a smo v spodnji tabeli prikazali število podjetij po letih v obravnavani občini. 

Rast števila podjetij je po podatkih SURS-a relativno konstantna po letih v obdobju med 

letoma 1999 in 2015, v letu 2008 je bila rast števila podjetij večja v primerjavi z ostalimi leti. 

 

Slika 2:     Število podjetij po letih v Občini Gorenja vas - Poljane 

Vir: SURS 2017 

S slike 2 razberemo, da je število podjetij z leti naraščalo, kljub svetovnemu gospodarskemu 

krču. Po razlagi SURS-a (2017) so enote opazovanja podjetja, ki so registrirana kot pravne ali 

http://www.stat.si/obcine/sl/2014/Municip/Index/Vsebina.aspx?leto=2016&ClanekNaslov=TrgDelaPlaceIndeks
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fizične osebe, ki so med posameznimi leti opazovanja izkazala prihodek, ali zaposlene osebe 

oziroma osebe, ki delajo. Enote institucionalnih sektorjev države in neprofitnih institucij, ki 

opravljajo storitve za gospodinjstva, tudi izkazani prihodki članarin, subvencij in drugih 

poslovnih prihodkov, niso zajeti v prihodek. Torej jih v tej nalogi ne obravnavamo kot 

podjetja.  

Preko baz podatkov SURS-a smo pridobili tudi podatek o povprečni mesečni bruto plači po 

letih v Občini Gorenja vas - Poljane. Podatke smo deflacionirali s povprečnim letnim 

harmoniziranim indeksom cen življenjskih potrebščin (povprečje leta/povprečje prejšnjega 

leta). »Harmonizirani indeksi cen življenjskih potrebščin (HICŽP) so harmonizirani podatki o 

inflaciji, v skladu s Pogodbo o delovanju Evropske unije« (SURS 2011). Z deflacioniranjem 

smo preračunali tekoče cene v stalne cene ter tako dobili podatke o realni povprečni mesečni 

bruto plači po letih v Občini Gorenja vas - Poljane. Realna plača je hkrati tudi pojem kupne 

moči. 

 

Slika 3:     Povprečna realna mesečna bruto plača po letih v Občini Gorenja vas - 

Poljane in sosednjih občinah 

Vir: SURS 2017 

Slika 3 prikazuje podatke o povprečni realni mesečni bruto plači po letih od leta 2007 do leta 

2016. Primerjali smo povprečje obravnavane občine, sosednjih občin in slovensko povprečje. 

Opaziti je, da so realne plače v obravnavani občini povprečno vsa leta nižje od slovenskega 

povprečja in zadnja leta tudi nižje od največje sosednje občine Škofja Loka. V primerjavi z 

občinama Žiri in Železniki pa so povprečne realne bruto plače v obravnavani občini nekoliko 

višje. V letu 2016 je realna povprečna bruto plača v Občini Gorenja vas - Poljane znašala 

1.533,94 €, v Občini Škofja Loka 1.619,73 €, v občini Železniki 1.487,15 € in v Občini Žiri 

1.397,13 €. Slovensko povprečje pa je znašalo 1.588,07 €. Iz analize lahko sprejmemo sklep, 
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da so stroški dela v Občini Gorenja vas - Poljane realno nižji od slovenskega povprečja, kar je 

do določene mere lahko ena izmed konkurenčnih prednosti podjetij v obravnavani občini.  

V nadaljevanju želimo raziskati tudi, kakšen je delež izdanih gradbenih dovoljenj za 

nestanovanjske stavbe v Občini Gorenja vas - Poljane. Nestanovanjske stavbe predstavljajo 

tudi stavbe, ki jih poslovni subjekti potrebujejo za opravljanje poslovne dejavnosti.  

 

Slika 4:     Delež izdanih gradbenih dovoljenj za nestanovanjske stavbe v Občini 

Gorenja vas - Poljane po letih 

Vir: SURS 2017 

Zgornja slika 4 prikazuje delež izdanih gradbenih dovoljenj za nestanovanjske stavbe v 

Občini Gorenja vas - Poljane. S slike vidimo občutno manjši delež izdanih gradbenih 

dovoljenj za nestanovanjske stavbe v letih 2008 in 2011, kar gre gotovo pripisati splošnemu 

gospodarskemu krču. Največja dinamika pri izdaji gradbenih dovoljenj je med letoma 2006 in 

2012, ravno v času gospodarske nestabilnosti. Na izdajo gradbenih dovoljenj ima lahko 

pomembno vlogo tudi sprememba in sprejetje občinskega prostorskega načrta, ki se v rednem 

postopku občine sprejema vsakih nekaj let. Delež izdaje gradbenih dovoljenj ne prikazuje le 

gradbenih dovoljenj za industrijske objekte, pač pa predstavlja vse nestanovanjske objekte, 

kar je pomembno upoštevati pri tem prikazu.  

V nadaljevanju predstavljamo še nekaj osnovnih podatkov o podjetjih v Občini Gorenja vas - 

Poljane za leto 2015. Ti podatki kažejo osnovno sliko značilnosti podjetij. Skupno vseh 

obravnavanih podetij za leto 2015 je 385 poslovnih subjektov, to so samostojni podjetniki in 

gospodarske družbe. Ostali poslovni subjekti so izključeni. V naslednji tabeli predstavljamo 

velikosti podjetij, razvoj novih podjetij ter področja delovanja podjetij za obravnavano 

obdobje.  
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Preglednica 1: Značilnosti podjetij v Občini Gorenja vas - Poljane v letu 2015  

Kategorija Opis 

Št. zaposlenih v največjih dveh podjetjih na 

podalgi opravljenih delovnih ur 

Polycom Šk. Loka, d. o. o. – 179,32 

zaposlenih 

Marmor Hotavlje, d. o. o. – 105,22 

zaposlenih 

Št. podjetij, ki imajo zaposlenih 10–25 oseb 

na podalgi opravljenih delovnih ur 

7 podjetij 

Št. podjetij, ki imajo zaposleni dve osebi ali 

manj na podalgi opravljenih delovnih ur 

317 podjetij 

Število novo ustanovljenih podjetij 24 podjetij  (8 × d. o. o. in 16 × s. p.) 

Št. podjetij z organizacijsko obliko d. d. 0 podjetij 

Največje št. podjetij deluje v dejavnosti F – gradbeništvo (141 podjetij) 

C – predelovalne dejavnosti (129 podjetij) 

Vir: AJPES 2016, 2017 in BISNODE 2016 

Preglednica 1 se nanaša izključno na podatke iz leta 2015. Iz preglednice 1 vidimo, da imata 

dve največji podjetji v občini več kot 100 zaposlenih na podlagi opravljenih delovnih ur. Le 

sedem podjetij pa ima zaposlenih od 10 do 25 oseb na podlagi opravljenih delovnih ur. Iz tega 

sklepamo, da je res zelo malo podjetij, ki po velikostnih razredih SURS-a spadajo v rang 

majhnih in srednjih podjetij, predstavnika velikega podjetja pa v obravnavani občini sploh ni. 

Iz preglednice vidimo, da ge za izrazito veliko podjetij, in sicer 317 podjetij, ki imajo 

zaposleni dve osebi ali manj, t. i. mikro podjetja. V ta rang spadajo podjetja z do devet 

zaposlenimi, ki pa jih je tudi dobršen del v obravnavani občini, vendar jih nismo posebej 

navajali. V letu 2015 je bilo 24 novoustanovljenih podjetij, od tega jih je bilo tretjinski delež 

podjetij s pravno organizacijsko obliko d. o. o. V obravnavani občini ni več podjetja s pravno 

organizacijsko obliko d. d. Do vključno leta 2011 je sicer obstajalo, to je podjetje Marmor 

Hotavlje, vendar se je istega leta preoblikovala v obliko d. o. o. Zanimivo je, da največ 

podjetij deluje v dejavnosti F, to je gradbeništvo, in dejavnosti C, to so predelovalne 

dejavnosti. 
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5 ANALIZA POSLOVNE USPEŠNOSTI IN UČINKOVITOSTI GOSPODARSTVA 

V OBČINI GORENJA VAS - POLJANE 

V nadaljevanju sledi bistvo empiričnega dela magistrske naloge. Nekaj besed o značilnosti 

Občina Gorenja vas - Poljane in njenega gospodarstva je že bilo podanih v predhodni točki. 

Sledi še nekoliko podrobnejša predstavitev vseh poslovnih subjektov in njihova razčlenitev po 

organizacijskih oblikah. Na koncu pa sledi še testiranje zastavljenih hipotez. 

5.1 Analiza števila podjetij, rasti podjetij in organizacijske oblike 

Iz podatkov, ki smo jih prejeli od AJPES-a, smo napravili spodnjo analizo v obliki grafa. Graf 

prikazuje število vseh poslovnih subjektov v Občini Gorenja vas - Poljane po letih med 

letoma 2000 in 2015. Število poslovnih subjektov vključuje vse poslovne subjekte, 

registrirane v posameznem letu v obravnavani občini, torej vključno z vsemi nepridobitnimi 

organizacijami, institucijami države ipd. Iz grafa je razvidno, da število poslovnih subjektov 

po letih enakomerno narašča.  

 

Slika 5:     Število vseh poslovnih subjektov v Občini Gorenja vas - Poljane po letih 

Vir: AJPES 2016, 2017 

S slike 5 je razvidno, da je število vseh poslovnih subjektov po letih enakomerno naraščalo. 

Če primerjamo sliko 2 in sliko 5, opazimo razliko, da je število gospodarskih družb in 

samostojnih podjetnikov od leta 2008 dalje naraščalo nekoliko hitreje, kot na splošno vsi 

poslovni subjekti, kjer gre za enakomerno rast. Slika 2 v prejšnjem poglavju prikazuje bolj 

dinamično dogajanje zadnjih let, predvsem med letoma 2007 in 2008.  

V nadaljevanju želimo prikazati število poslovnih subjektov po letih glede na organizacijsko 

obliko. Slika bo prikazala značilnosti malega gospodarstva Občine Gorenja vas - Poljane in s 

tem značilne organizacijske oblike. 



 

 32 

 

Slika 6:     Število poslovnih subjektov po pravno organizacijski obliki v Občini Gorenja 

vas - Poljane po letih 

Vir: AJPES 2016, 2017 

S slike 6 vidimo, da največji delež podjetij v Občini Gorenja vas - Poljane predstavljajo 

samostojni podjetniki, sledijo jim družbe z omejeno odgovornostjo. Na tretjem mestu so 

nosilci dopolnilne dejavnosti na kmetiji, kar odraža geografsko lego občine. Od leta 2012 v 

občini ni več podjetja z organizacijsko obliko delniške družbe. Do tega leta je bilo le eno 

podjetje, to je Marmor Hotavlje, ki se je preoblikovalo v družbo z omejeno odgovornostjo. V 

letu 2015 je bilo tako 348 samostojnih podjetnikov, 117 družb z omejeno odgovornostjo, 54 

nosilcev dopolnilne dejavnosti na kmetiji, tri družbe z neomejeno odgovornostjo, ena 

komanditna družba in 164 ostalih poslovnih subjektov (društva, zavodi, župnije, sindikati, 

razne registrirane skupnosti), vključno z neprofitnimi organizacijami in subjektov sektorjev 

države (občina, šole, krajevne skupnosti). 

V nadaljevanju naloge smo preverili hipoteze, ki smo si jih zastavili z namenom, da 

preverimo, kako učinkovita so podjetja po različnih kriterijih v Občini Gorenja vas - Poljane v 

obravnavanih obdobjih. V analizo smo vzeli samostojne podjetnike (s. p.) in gospodarske 

družbe (d. o. o., d. n. o., k. d., d. d.).  

5.2 Analiza poslovne učinkovitosti podjetij 

Temeljna teza naloge je, da podjetja v Občini Gorenja vas - Poljane poslujejo relativno 

učinkovito in rastejo glede na ustvarjene prihodke in število zaposlenih. Učinkovitost podjetij 

smo raziskovali glede na število zaposlenih po letih, obseg del oz. ustvarjenih realnih 

prihodkov, višino sredstev podjetij, ustvarjenega dobička, števila in velikosti podjetij in 

podobno. Rast števila zaposlenih je prikazana v prilogi 1, kjer lahko preberemo, da je število 
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zaposlenih v zadnjih letih vsa leta raslo, razen leta 2010. Raziskali smo, kako je učinkovitost 

odvisna od panoge, v kateri se podjetja nahajajo, leta ustanovitve podjetja, konkurence, 

investicij in morebitnih drugih dejavnikov. Pričakovali smo, da so majhna podjetja ključnega 

pomena, saj ustvarijo bistveni del prihodkov vseh podjetij v občini in ustvarjajo glavnino 

delovnih mest. 

Temeljno tezo smo testirali na podlagi naslednjih hipotez: 

 

 Hipoteza 1: Povprečni čisti dobiček podjetij v letu 2014 je večji kot v letu 2010,  ko je 

bilo gospodarstvo v fazi recesije. 

 

Povprečni čisti dobiček podjetij je kazalnik učinkovitosti. Domnevo smo preizkusili z 

uporabo t-testa za dva odvisna vzorca, natančneje z neparametričnim Wilcoxonovim testom. 

 

 Hipoteza 2: Čisti dobiček na zaposlenega je v povprečju višji v podjetjih, ki so 

registrirana kot gospodarske družbe, v primerjavi s samostojnimi podjetniki. 

 

Čisti dobiček na zaposlenega je eden od kazalnikov učinkovitosti podjetij, ki smo ga 

izračunali iz sekundarnih podatkov o podjetjih za obdobje od leta 2004 do leta 2014. Zgornja 

hipoteza je testirana s t-testom za dva neodvisna vzorca, natančneje z neparametričnim Mann-

Whitneyjevim testom. 

 

 Hipoteza 3: Delež samostojnih podjetnikov v celotnih prihodkih podjetij v Občini 

Gorenja vas - Poljane je v letu 2014 večji, kot je bil v letu 1994.  

 

Njihovo poslovanje smo želeli proučiti s povezavo oz. vplivom celotnih prihodkov 

samostojnih podjetnikov na bonitetne ocene poslovanja v letu 2014. Samostojni podjetniki 

predstavljajo dobršen del podjetij v obravnavani občini. Od skupno 639 vseh registriranih 

podjetij, društev, samostojnih podjetnikov in drugih organizacij je v letu 2014 registriranih 

359 samostojnih podjetnikov, kar v deležu predstavlja več kot 50 %. Preveriti smo želeli, ali 

so ti v letu 2014 ustvarili četrtinski delež v celotnih prihodkih vseh podjetij v občini. 

Zanimala nas je tudi povezava oz. vpliv celotnih prihodkov samostojnih podjetnikov na 

bonitetne ocene poslovanja. Zanimala nas je povezava kategorialnih spremenljivk med 

bonitetnimi ocenami samostojnih podjetnikov in celotnimi prihodki s pomočjo kontingenčne 

tabele. Delež samostojnih podjetnikov smo razdelili v kategorije po bonitetnih ocenah, celotne 

prihodke pa smo razdelali v tri kategorije, in sicer do 50.000 €, od 50.001 € do 200.000 € in 

nad 200.001€. Pri tem smo za izračun uporabili Pearsonov χ
2
-test. 

 

 Hipoteza 4: Stopnja donosnosti sredstev v letu 2014 je odvisna od dejavnosti, v kateri se 

podjetja nahajajo. 
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Na podlagi pridobljenih podatkov smo izračunali stopnjo donosnosti sredstev ter preverili 

povezavo, v katerih dejavnostih podjetja delujejo. Zanimalo nas je predvsem, koliko podjetij 

doseže stopnjo donosnosti sredstev 5 % in v katerih dejavnostih. To smo testirali z 

neparametričnim Kruskal-Wallis testom, saj nas zanima povezava med spremenljivkama 

stopnja donosnosti sredstev in dejavnost podjetja.  

 

 Hipoteza 5: Na poslovni izid podjetij v zadnjih petih letih v Občini Gorenja vas - Poljane 

so vplivali obseg izvedenih del, število zaposlenih, lokacija podjetja ter starost podjetja.  

 

Na poslovni izid oz. uspeh podjetij vpliva več dejavnikov, od lastniške strukture, kapitalske 

strukture, zgodovinskega ozadja, ustvarjanja dodane vrednosti in drugih. Računovodsko 

izkazan poslovni uspeh podjetja, ki se praviloma nanaša na krajše obdobje, je le del slike o 

dosežkih podjetja in sam ne pove vsega o stvarnem ekonomskem uspehu poslovanja (Pučko 

1995, 64). Pri testiranju z multiplo regresijsko analizo smo se želeli osredotočili na vpliv 

naslednjih spremenljivk: obseg izvedenih del, število zaposlenih, lokacija podjetja glede na 

poštne številke ter starost podjetja. 

5.2.1 Analiza povprečnega čistega dobička 

S to analizo želimo preveriti, ali se čisti dobiček v letu 2014 razlikuje oz. je višji glede na leto 

2010, ko je bilo gospodarstvo v fazi recesije. Izdelali smo primerjavo povprečnega čistega 

dobička v letih 2014 in 2010, in sicer merjeno med podjetji, ki so obstajala v obeh teh letih z 

enakimi dejavnostmi. Izmed vseh podjetij je takih v obeh proučevanih letih obstajalo 76 

podjetij. Podatke o čistem dobičku smo prejeli od AJPES-a in BISNODE. Ker so imela 

nekatera podjetja izrazito visok dobiček ali izgubo, smo s pomočjo analize, ki je opisana v 

nadaljevanju, najprej izločili štiri osamelce z izrazito nizkimi ali visokimi vrednostmi.    

Preglednica 2: Test normalne porazdelitve  

 

Kolmogorov-Smirnov
a 
test Shapiro-Wilkov test 

Statist. 

Stopnja 

prostosti 

Stopnja 

značilnosti Statist. 

Stopnja 

prostosti 

Stopnja 

značilnosti. 

Čisti dobiček oz. 

čista izguba 2014 
,265 76 ,000 ,728 76 ,000 

Čisti dobiček oz. 

čista izguba 2010 
,243 76 ,000 ,778 76 ,000 

a. Lilliefors pomen popravka 

Vir: AJPES 2017 

Za ugotavljanje normalnosti porazdelitve podatkov smo uporabili Kolmogorov-Smirnov test, 

kar prikazuje preglednica 2. Preverili smo, ali se podatki porazdeljujejo približno po normalni 
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krivulji (Gaussovi), ki je v grafični predstavitvi oblikovana v obliki zvona oziroma kot v 

statistiki rečemo v obliki normalne krivulje. Porazdelitev podatkov je po izločitvi osamelcev 

še vedno odstopala od normalne (statistična značilnost Kolmogorov-Smirnovega testa je pod 

0,05). To pomeni, da so bili podatki drugačni od normalne porazdelitve (zvonaste oblike), 

zato smo za ugotavljanje razlik med letoma 2010 in 2014 uporabili neparametrični 

Wilcoxonov test (Wilcoxon Signed Ranks Test). Ta test uporabimo, ko porazdelitev podatkov 

odstopa od normalne, izračun povprečja ne temelji na dejanskih vrednostih dobička ali 

izgube, vendar na rangih, ki jih program pripiše posameznemu dobičku ali izgubi. Ta test 

izračuna, koliko dobičkov je večjih v letu 2014 kot v letu 2010 in koliko je manjših v letu 

2014 v primerjavi z letom 2010 ter koliko je v obeh letih enakih dobičkov ali izgub.  

Preglednica 3: Wilcoxonova preglednica rangov  

 

Št. 

podjetij 

Povprečni 

rang 

Vsota 

rangov 

Čisti dobiček oz. čista izguba 2010  

Čisti dobiček oz. čista izguba 2014 

Negativni rang 49
a
 41,80 2.048,00 

Pozitivni rang 27
b
 32,52 878,00 

Enaki rang 0
c
   

Skupaj 76   

a. Čisti dobiček oz. čista izguba 2010 < Čisti dobiček oz. čista izguba 2014 

b. Čisti dobiček oz. čista izguba 2010 > Čisti dobiček oz. čista izguba 2014 

c. Čisti dobiček oz. čista izguba 2010 = Čisti dobiček oz. čista izguba 2014 

Vir: AJPES 2017 

Kot vidimo iz preglednice 3, je imelo 49 podjetij v letu 2010 manjši dobiček kot v letu 2014. 

Le 27 podjetij pa je imelo v letu 2010 v primerjavi z letom 2014 večji dobiček. Povprečni 

rang (41,80) in vsota rangov (2.048,00) nam povesta, da je imelo več podjetij v letu 2014 

večji dobiček v primerjavi z letom 2010. V nadaljevanju smo podatke o dobičku med letoma 

pokazali tudi z opisnimi statistikami, natančneje s povprečno vrednostjo.  

Preglednica 4: Povprečne vrednosti čistega dobička za leti 2014 in 2010  

 Povprečje Število podjetij 

Čisti dobiček oz. čista izguba 2014 9.841,13 €  76 

Čisti dobiček oz. čista izguba 2010 3.212,57 € 76 

Razlika med dobičkoma (2014–2010) 6.628,56 € 

Vir: AJPES 2017 

V izračun povprečnega dobička ali izgube je bilo vključenih 76 podjetij, pri katerih smo imeli 

podatek o čistem dobičku ali izgubi za obe leti. Kot vidimo iz preglednice 4, so imela podjetja 

leta 2014 v povprečju 9.841,13 € dobička, medtem ko so imela podjetja v letu 2010 le 

3.212,57 € dobička. Že na prvi pogled bi lahko rekli, da je razlika med letoma velika, in sicer 

da so podjetja v letu 2014 imela večji čisti dobiček kot podjetja leta 2010. Rezultat bi z veliko 
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verjetnostjo lahko povezali z vplivom globalne finančne krize in s tem gospodarskega krča. V 

nadaljevanju pa na podlagi statistične značilnosti ugotavljamo, ali je razlika v dobičku med 

letoma statično značilna, in sicer je bil dobiček leta 2014 večji za 6.628,56 € v primerjavi z 

letom 2010.  

Preglednica 5: Statistični test v razliki med čistim dobičkom/izgubo med letoma 2014 

in 2010
a
  

 Čisti dobiček oz. čista izguba 2010 – Čisti dobiček oz. čista izguba 2014 

Z –3,029
b
 

Asymp. Sig. (2-

tailed) 
,002 

a. Wilcoxonov test rangov 
b. Temelji na pozitivnih rangih 

Vir: AJPES 2017 

Preglednica 5 kaže, da je vrednost Z negativna in znaša –3,029 (temelji na pozitivnem rangu), 

statistična značilnost pa je manjša od 0,05 in znaša 0,002. Ker je statistična značilnost pod 

0,05, lahko trdimo, da je razlika med letoma statistično značilna pri 5-odstotni stopnji 

tveganja, v kolikor bi bila statistična značilnost večja od 0,05, pri 5-odstotnem tveganju tega 

ne bi mogli trditi.  Lahko torej trdimo, da med letoma 2014 in 2010 obstaja statistično 

značilna razlika v čistem dobičku oz. izgubi. In sicer je bil povprečni dobiček v letu 2014 višji 

v primerjavi z letom 2010.  

Hipotezo, da med letoma 2010 in 2014 obstaja statistično značilna razlika v dobičku, lahko 

potrdimo.  

Ker pa je dejansko v letih 2014 in 2010 delovalo več podjetij, v nadaljevanju predstavljamo 

povprečni čisti dobiček oz. izgubo za leti 2014 in 2010. V analizo smo torej vključili vsa 

podjetja, tudi tista, ki kritično izstopajo po dobičku oz. izgubi. Podatke predstavljamo v 

nadaljevanju in poudarjamo, da je realnejša zgornja analiza, kjer smo izločili osamelce.  

V letu 2014 je poslovalo 372 podjetij, ki so skupaj ustvarile 4.079.735,75 € dobička. 

Povprečno je torej podjetje ustvarilo 10.967,08 € čistega dobička. 

V letu 2010 je poslovalo 101 podjetje, ki so skupaj ustvarili 2.784.243,44 € izgube. 

Povprečno je torej podjetje ustvarilo 27.566,77 € čiste izgube. 

5.2.2 Analiza čistega dobička na zaposlenega glede na organizacijsko obliko podjetij 

Analizirati želimo, ali je čisti dobiček na zaposlenega v povprečju višji v podjetjih, ki so 

registrirana kot gospodarske družbe v primerjavi s samostojnimi podjetniki. Analizo bomo 

izvedli od leta 2015 do leta 2006, za tista podjetja, za katere smo prejeli podate s strani 
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AJPES-a. Kot alternativna domneva pa velja, da je čisti dobiček na zaposlenega v povprečju 

nižji pri samostojnih podjetnikih kot pri gospodarskih družbah. Število zaposlenih je podano 

na podlagi opravljenih delovnih ur. Podatke smo pridobili od AJPES-a. 

Ker so imela nekatera podjetja izrazito visok ali nizek čisti dobiček na zaposlenega, smo 

najprej te podatke izločili iz analize. V letih 2014, 2013, 2011, 2009 in 2007 smo izločili tri 

osamelce, v letu 2012 osem osamelcev, v letu 2010 sedem, v letih 2008 in 2006 pa le dva.  

Preglednica 6: Test normalne porazdelitve  

 

Kolmogorov-Smirnov
a 
test Shapiro-Wilkov test 

Statist. 

Stopnja 

prostosti 

Stopnja 

značilnosti Statist. 

Stopnja 

prostosti 

Stopnja 

značilnosti 

Čisti dob. / zaposl. 2015 ,199 54 ,000 ,698 54 ,000 

Čisti dob. / zaposl. 2014 ,256 54 ,000 ,750 54 ,000 

Čisti dob. / zaposl. 2013 ,258 54 ,000 ,798 54 ,000 

Čisti dob. / zaposl. 2012 ,187 54 ,000 ,868 54 ,000 

Čisti dob. / zaposl. 2011 ,198 54 ,000 ,856 54 ,000 

Čisti dob. / zaposl. 2010 ,191 54 ,000 ,859 54 ,000 

Čisti dob. / zaposl. 2009 ,150 54 ,004 ,930 54 ,004 

Čisti dob. / zaposl. 2008 ,212 54 ,000 ,809 54 ,000 

Čisti dob. / zaposl. 2007 ,256 54 ,000 ,692 54 ,000 

Čisti dob. / zaposl. 2006 ,198 54 ,000 ,807 54 ,000 

a. Lilliefors pomen popravka 

Vir: AJPES 2017 

S preglednico 6 smo preverili, ali se podatki po posameznem letu normalno porazdeljujejo, in 

ugotovili, da tudi po izločitvi osamelcev porazdelitve odstopajo od normalne (statistična 

značilnost Kolmogorov-Smirnovega testa je v vseh letih pod 0,05). Zato smo za ugotavljanje 

razlik med samostojnimi podjetniki in gospodarskimi družbami za vseh deset let uporabili 

neparametričen Mann-Whitneyjev test. Ta test uporabimo, saj porazdelitev podatkov odstopa 

od normalne, izračun povprečja ne temelji na dejanskih vrednostih čistega dobička na 

zaposlenega, vendar na rangih, ki jih program pripiše posameznemu čistemu dobičku na 

zaposlenega. Ta test izračuna, koliko čistih dobičkov na zaposlenega je večjih pri samostojnih 

podjetnikih kot pri gospodarskih družbah, koliko je manjših pri samostojnih podjetnikih v 

primerjavi z gospodarskimi družbami ter koliko čistih dobičkov na zaposlenega je pri 

samostojnih podjetnikih in gospodarskih družbah enakih.  
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Preglednica 7: Statistična značilnost Mann Whitneyjevega testa za čisti dobiček ali 

izgubo na zaposlenega glede na samostojne podjetnike  in gospodarske 

družbe 

 

Oblika družbe 

Št. 

podjetij 

Povprečni 

rang, 

uvrstitev 

Vsota rangov, 

vrst 

Čisti dob. / zaposl. 2015 Samostojni podjetniki 79 101,91 8051,00 

Gospodarske družbe 93 73,41 6827,00 

Skupaj 172   

Čisti dob. / zaposl. 2014 Samostojni podjetniki 69 88,60 6113,50 

Gospodarske družbe 90 73,41 6606,50 

Skupaj 159   

Čisti dob. / zaposl. 2013 Samostojni podjetniki 61 74,89 4568,00 

Gospodarske družbe 84 71,63 6017,00 

Skupaj 145   

Čisti dob. / zaposl. 2012 Samostojni podjetniki 65 81,30 5284,50 

Gospodarske družbe 78 64,25 5011,50 

Skupaj 143   

Čisti dob. / zaposl. 2011 Samostojni podjetniki 68 86,75 5899,00 

Gospodarske družbe 86 70,19 6036,00 

Skupaj 154   

Čisti dob. / zaposl. 2010 Samostojni podjetniki 65 82,17 5341,00 

Gospodarske družbe 78 63,53 4955,00 

Skupaj 143   

Čisti dob. / zaposl. 2009 Samostojni podjetniki 63 75,54 4759,00 

Gospodarske družbe 79 68,28 5394,00 

Skupaj 142   

Čisti dob. / zaposl. 2008 Samostojni podjetniki 66 73,56 4855,00 

Gospodarske družbe 69 62,68 4325,00 

Skupaj 135   

Čisti dob. / zaposl. 2007 Samostojni podjetniki 56 69,50 3892,00 

Gospodarske družbe 63 51,56 3248,00 

Skupaj 119   

Čisti dob. / zaposl. 2006 Samostojni podjetniki 55 63,65 3501,00 

Gospodarske družbe 56 48,48 2715,00 

Skupaj 111   

Vir: AJPES 2017 



 

39 

Glede na vrednosti povprečnega ranga v preglednici 7 ugotovimo, da imajo samostojni 

podjetniki v vseh preučevanih letih, in sicer od leta 2006 do leta 2015, višji čisti dobiček na 

zaposlenega v primerjavi z gospodarskimi družbami. V nadaljevanju pa bomo pogledali, ali 

so razlike med samostojnimi podjetniki in gospodarskimi družbami po posameznih letih tudi 

statistično značilne.   

Preglednica 8: Statistični test razlike v čistem dobičku na zaposlenega med 

samostojnimi podjetniki in gospodarskimi družbami
a 
 

 

Mann-Whitneyjev 

U-test 

Wilcoxonov 

W-test Z-test 

Pričakovana stopnja 

značilnosti 

(dvostranski test) 

Čisti dob. / zaposl. 

2015 
2.456,000 6.827,000 –3,741 ,000 

Čisti dob. / zaposl. 

2014 
2.511,500 6.606,500 –2,063 ,039 

Čisti dob. / zaposl. 

2013 
2.447,000 6.017,000 –,461 ,645 

Čisti dob. / zaposl. 

2012 
1.930,500 5.011,500 –2,451 ,014 

Čisti dob. / zaposl. 

2011 
2.295,000 6.036,000 –2,289 ,022 

Čisti dob. / zaposl. 

2010 
1.874,000 4.955,000 –2,680 ,007 

Čisti dob. / zaposl. 

2009 
2.234,000 5.394,000 –1,045 ,296 

Čisti dob. / zaposl. 

2008 
1.910,000 4.325,000 –1,615 ,106 

Čisti dob. / zaposl. 

2007 
1.232,000 3.248,000 –2,832 ,005 

Čisti dob. / zaposl. 

2006 
1.119,000 2.715,000 –2,483 ,013 

a. Skupinska spremenljivka: Oblika družbe 

Vir: AJPES 2017 

Na podlagi statistične značilnosti, ki je prikazana v preglednici 8, ugotavljamo, da je razlika v 

čistem dobičku na zaposlenega med samostojnimi podjetniki in gospodarskimi družbami 

statistično značilna v letih 2006 (p = 0,013), 2007 (p = 0,005), 2010 (p = 0,007), 2011 

(p = 0,022), 2012 (p = 0,014), 2014 (p = 0,039) in v letu 2015 (p = 0,000). Razlike v čistem 

dobičku na zaposlenega med samostojnimi podjetniki in gospodarskimi družbami pa niso 

statistično pomembne v letih 2008 (p = 0,106), 2009 (p = 0,296) in 2013 (p = 0,645).  
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Hipotezo 2 delno potrdimo. Razlika v čistem dobičku na zaposlenega glede na tip družbe ni 

prisotna v vseh preučevanih letih.   

5.2.3 Analiza deleža vseh prihodkov samostojnih podjetnikov v občini 

Delež samostojnih podjetnikov v celotnih prihodkih podjetij v Občini Gorenja vas - Poljane je 

v letu 2014 večji, kot je bil v letu 1994.  

Njihovo poslovanje želimo proučiti s povezavo oz. vplivom celotnih prihodkov samostojnih 

podjetnikov na bonitetne ocene poslovanja v letu 2014. Samostojni podjetniki predstavljajo 

dobršen del podjetij v obravnavani občini. Od skupno 668 vseh registriranih podjetij, društev, 

samostojnih podjetnikov in drugih organizacij je v letu 2014 registriranih 278 samostojnih 

podjetnikov, kar v deležu predstavlja več kot 40 % vseh podjetij. Preveriti želimo, ali so ti v 

letu 2014 ustvarili četrtinski delež v celotnih prihodkih vseh podjetij v občini. Zanima nas 

tudi povezava oz. vpliv celotnih prihodkov samostojnih podjetnikov na bonitetne ocene 

poslovanja. Zanima nas povezava kategorialnih spremenljivk med bonitetnimi ocenami 

samostojnih podjetnikov in celotnimi prihodki s pomočjo kontingenčne tabele. Delež 

samostojnih podjetnikov smo razdelili v kategorije po bonitetnih ocenah, celotne prihodke pa 

smo razdelali v tri kategorije, in sicer do 50.000 €, od 50.001 € do 200.000 € in nad 

200.001 €. Pri tem smo za izračun uporabili Pearsonov χ
2
-test, saj je naša odvisna 

spremenljivka – bonitetna ocena (A, B, C, D in E) nominalnega tipa. 

Preglednica 9: Prihodki samostojnih podjetnikov in gospodarskih družb v letu 2014  

 Samostojni 

podjetniki 2014 

Gospodarske družbe 

2014 

Skupaj 

Prihodki 

Delež prihodkov  

20.408.881 € 

22,08 % 

72.012.895 € 

77,92 % 

92.421.776 € 

100 % 

Št. poslovnih subjektov 265 108 373 

Povprečni prihodki / 

poslovni subjekt 

77.015 € 666.786 €  

Vir: AJPES 2017 

Iz preglednice 9 vidimo, da je bil v letu 2014 delež prihodkov samostojnih podjetnikov v 

celotnih prihodkih skupaj z gospodarskimi družbami v Občini Gorenja vas - Poljane 22,08 %, 

kar ni četrtinski delež. Delež kljub vsemi ni zanemarljiv in je blizu četrtine. Za leto 1994 žal 

nismo pridobili podatkov, ker jih je bilo možno pridobiti le za zadnje desetletje. 

V nadaljevanju smo izdelali analizo za samostojne podjetnike. 
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Preglednica 10: Velikost vzorca analize samostojnih podjetnikov  

 Izvedena analiza Manjkajoči podatki Vsota 

 

Št. 

analiziranih 

podjetij % 

Št. ne- 

analiziranih 

podjetij % 

Št. vseh 

podjetij % 

Bonitete 2014 * Prihodki 2014 213 76,6 65 23,4 278 100,0 

Vir: AJPES 2017, Bisnode 2016. 

Iz preglednice 10 vidimo, da smo analizirali 213 samostojnih podjetnikov. Za 65 registriranih 

samostojnih podjetnikov nismo imeli enega izmed podatkov, da bi jih lahko vključili v 

raziskavo. Analizo vzorca smo izvedli na 76,6 % poslovnih subjektov. 

Preglednica 11: Kontingenčna tabela za bonitete 2014 in prihodke po kategorijah za 

samostojne podjetnike  

 

Prihodki 2014 

Skupaj do 50.000 € 

od 50.001 € do 

200.000 € nad 200.001 € 

Bonitete 2014 A Št. enot 30 22 6 58 

% glede na Bonitete 2014 51,7 % 37,9 % 10,3 % 100,0 % 

% glede na Prihodki 2014 21,7 % 40,7 % 28,6 % 27,2 % 

% od skupaj 14,1 % 10,3 % 2,8 % 27,2 % 

B Št. enot 43 20 8 71 

% glede na Bonitete 2014 60,6 % 28,2 % 11,3 % 100,0 % 

% glede na Prihodki 2014 31,2 % 37,0 % 38,1 % 33,3 % 

% od skupaj 20,2 % 9,4 % 3,8 % 33,3 % 

C Št. enot 15 4 4 23 

% glede na Bonitete 2014 65,2 % 17,4 % 17,4 % 100,0 % 

% glede na Prihodki 2014 10,9 % 7,4 % 19,0 % 10,8 % 

% od skupaj 7,0 % 1,9 % 1,9 % 10,8 % 

D Št. enot 31 6 3 40 

% glede na Bonitete 2014 77,5 % 15,0 % 7,5 % 100,0 % 

% glede na Prihodki 2014 22,5 % 11,1 % 14,3 % 18,8 % 

% od skupaj 14,6 % 2,8 % 1,4 % 18,8 % 

E Št. enot 19 2 0 21 

% glede na Bonitete 2014 90,5 % 9,5 % 0,0 % 100,0 % 

% glede na Prihodki 2014 13,8 % 3,7 % 0,0 % 9,9 % 

% od skupaj 8,9 % 0,9 % 0,0 % 9,9 % 
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  Prihodki 2014 

Skupaj 
  

do 50.000 € 

od 50.001 € do 

200.000 € nad 200.001 € 

Skupaj Št. enot 138 54 21 213 

% glede na Bonitete 2014 64,8 % 25,4 % 9,9 % 100,0 % 

% glede na Prihodki 2014 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 

% od skupaj 64,8 % 25,4 % 9,9 % 100,0 % 

Vir: AJPES 2017, Bisnode 2016. 

Kot neodvisno spremenljivko smo vzeli prihodek samostojnih podjetnikov v letu 2014, ki 

smo ga razdelili v tri kategorije. Prva predstavlja prihodke v višini do 50.000,00 €, druga 

prihodke v višini od 50.001,00 € do 200.000,00 € in tretja prihodke nad 200.001,00 €. Kot 

odvisno spremenljivko pa smo izbrali bonitetne ocene, ki so lahko označene z A, B, C, D ali 

E, vrednostno od najboljše do slabše. Bonitetne ocene so podatek, ki smo ga pridobili iz baze 

Bisnode.  

Iz kontingenčne tabele, to je preglednice 11, vidimo, da ima tretjina samostojnih podjetnikov, 

to je 33,3 % bonitetno oceno poslovanja B. Sledijo jim s 27,2 % samostojni podjetniki, ki 

imajo bonitetno oceno poslovanja A, nato z 18,8 % samostojni podjetniki z bonitetno 

oceno D, z 10,8 % samostojni podjetniki z bonitetno oceno C in z 9,9 % so na zadnjem mestu 

subjekti z bonitetno oceno E.  

Iz kontingenčne tabele razberemo tudi, da je največ samostojnih podjetnikov v letu 2014 

ustvarilo vrednost prihodkov do 50.000,00 €, in sicer 64,8 % subjektov, le 21 samostojnih 

podjetnikov, to je 9,9 %, pa je ustvarilo prihodke višje od 200.001,00 €.  

Najboljšo bonitetno oceno A imajo samostojni podjetniki, ki so v letu 2014 ustvarili prihodke 

v višini 50.001,00 € do 200.000,00 €. Najslabšo bonitetno oceno D pa imajo samostojni 

podjetniki, ki so v letu 2014 ustvarili prihodke v višini do 50.000,00 €. 

Preglednica 12: Statistična značilnost Pearsonovega  χ
2
-testa glede na prihodke 

samostojnih podjetnikov v letu 2014 

 Vrednost 

Stopnja 

prostosti 

Pričakovana stopnja 

značilnosti (dvostranski test) 

Pearsonov χ
2
 16,820

a
 8 ,032 

Razmerje verjetnosti 19,009 8 ,015 

Linearno-linearna povezava 9,867 1 ,002 

Št. s. p.-jev z veljavnimi podatki za analizo 213   

a. Tri celice (20,0 %) imajo pričakovano frekvenco manj kot 5. Minimalna pričakovana frekvenca je 
2,07. 

Vir: AJPES 2017, Bisnode 2016. 
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Vrednost testa znaša 16,82. Test je pokazal statistično značilne razlike, pri osmih stopnjah 

prostosti je točna stopnja značilnosti manjša od 0,05. Med prihodki in bonitetnimi ocenami 

samostojnih podjetnikov je statistično značilna povezava, pri zanemarljivi točni stopnji 

značilnosti (p = 0,032).  

Hipotezo 3 potrdimo, povezanost med spremenljivkama obstaja, in sicer med bonitetnimi 

ocenami in celotnimi prihodki samostojnih podjetnikov.  

5.2.4 Analiza stopnje donosnosti sredstev v odvisnosti dejavnosti podjetij 

V tej točki želimo preveriti, ali je stopnja donosnosti sredstev v letu 2014 odvisna od 

dejavnosti, v kateri se podjetja nahajajo. 

Na podlagi pridobljenih podatkov smo izračunali stopnjo donosnosti sredstev ter preverili 

povezavo, v katerih dejavnostih podjetja delujejo. Zanimalo nas je predvsem, koliko podjetij 

doseže stopnjo donosnosti sredstev 5 % in v katerih dejavnostih.  

Najprej smo morali iz podatkov izračunati stopnjo donosnosti sredstev, ki je razmerje med 

(čistim) dobičkom in sredstvi, pomnoženo s 100 (Bojnec idr. 2007, 239–241). 

Iz priloge 2 lahko vidimo, da stopnjo donosnosti sredstev 5 % ali več dosega 221 poslovnih 

subjektov v letu 2014, od obravnavanih 374 subjektov. Največjo stopnjo donosnosti sredstev 

so imeli poslovni subjekti v letu 2014 v dejavnostih  S – predvsem storitvene dejavnosti, R - 

kulturne, razvedrilne in rekreacijske dejavnosti, P – izobraževanje, N – druge raznovrstne 

poslovne dejavnosti in M – strokovne, znanstvene in tehnične dejavnosti, sledijo jim 

dejavnosti J, I, H in G.  

Negativno stopnjo donosnosti sredstev pa je v letu 2014 imelo 64 poslovnih subjektov, 

pretežno iz dejavnosti C – predelovalne dejavnosti, F – gradbeništvo in G – trgovina; 

vzdrževanje in popravilo motornih vozil. Tudi te podatke lahko odčitamo v prilogi 2. Ker so 

imela nekatera podjetja izrazito visoko ali nizko donosnost sredstev, smo s pomočjo analize 

najprej te vrednosti (osamelce) izločili iz nadaljnje analize. Vseh osamelcev skupaj je bilo 12.  

Preglednica 13: Test normalne porazdelitve  

 

Kolmogorov-Smirnov
a 
test Shapiro-Wilk test 

Statist. 

Stopnja 

prostosti 

Stopnja 

značilnosti Statist. 

Stopnja 

prostosti 

Stopnja 

značilnosti. 

Stopnja donosnosti sredstev 

2014 
,236 362 ,000 ,716 362 ,000 

a. Lilliefors pomen popravka 

Vir: AJPES 2017 
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Preverili smo tudi, ali se podatki o stopnji donosnosti normalno porazdeljujejo, in ugotovili, 

da je tudi po izločitvi osamelcev porazdelitev odstopala od normalne (statistična značilnost 

Kolmogorov-Smirnovega testa je v vseh letih pod 0,05), zato bomo za ugotavljanje razlik 

glede na vrsto dejavnosti uporabili neparametričen Kruskal-Wallisov test.  

Ker smo imeli dejavnosti podjetij razdeljene v več kategorij (A, B, C, D, F, G, H, I, J, K, L, 

M, N, R, S, Q), smo v prvi fazi analize dejavnosti razvrstili v štiri kategorije, in sicer 

primarne, sekundarne, terciarne in kvartarne dejavnosti: 

 primarne dejavnosti: A; 

 sekundarne dejavnosti: C, F, D; 

 terciarne dejavnosti: S, H, I, G, J, K, L, N, B; 

 kvartarne dejavnosti: R, M, P, Q. 

Ker so bile kategorije rekodirane, predstavljamo opisne statistike o stopnji donosnosti v letu 

2014 po posamezni dejavnosti.    

Preglednica 14: Število podjetij po dejavnostih in povprečne vrednosti po stopnjah 

donosnosti sredstev v letu 2014  

Stopnja donosnosti sredstev 2014   

Dejavnost Št. podjetij Povprečje Standardni odklon 

Primarne 6 5,19 6,58 

Sekundarne 176 27,43 68,78 

Terciarne 134 32,64 69,48 

Kvartarne 46 21,14 49,36 

Skupaj 362 28,19 66,32 

Vir: AJPES 2017 

Kot vidimo iz preglednice 14, je bila stopnja donosnosti najnižja pri primarnih dejavnostih – 

kmetijstvo (5,19), višja je pri kvartarnih dejavnostih – izobraževanje, zdravstvo, kultura 

(21,14), sledijo sekundarne dejavnosti – predelovalne dejavnosti, gradbeništvo, oskrba z 

električno energijo (27,43), najvišjo stopnjo donosnosti pa ugotovimo pri terciarnih 

dejavnostih (32,64), to so trgovina, promet, rudarstvo, gostinstvo in turizem, zavarovalništvo, 

poslovanje z nepremičninami, poslovne dejavnosti, storitve in druge dejavnosti.  

 

 

 



 

45 

Preglednica 15: Preglednica rangov 

 Dejavnost Št. podjetij Povprečni rang 

Stopnja donosnosti sredstev 2014 Primarne 6 132,00 

Sekundarne 176 180,63 

Terciarne 134 185,57 

Kvartarne 46 179,41 

Skupaj 362  

Vir: AJPES 2017 

Podobno kot smo ugotovili na podlagi opisnih statistik, ugotavljamo tudi glede na vrednost 

povprečnega ranga v preglednici 15. Povprečni rang je najnižji pri primarnih dejavnostih 

(132,00), kar pomeni, da je stopnja donosnosti pri teh dejavnostih najnižja, najvišji pa je pri 

terciarnih dejavnostih (185,57), kar pomeni, da je tu stopnja donosnosti najvišja. V 

nadaljevanju pogledamo, ali je razlika v donosnosti sredstev leta 2014 glede na vrsto 

dejavnosti statistično značilna.     

Preglednica 16: Statistični test stopnje donosnosti sredstev v letu 2014
a,b 

 

 Stopnja donosnosti sredstev 2014 

χ
2
 1,576 

Stopnja prostosti 3 

Pričakovana stopnja značilnosti ,665 

a. Kruskal-Wallisov test 
b. Skupinska spremenljivka: Dejavnost 

Vir: AJPES 2017 

Kot vidimo iz preglednice 16, je vrednost statistične značilnosti večja od 0,05 in znaša 0,665, 

kar pomeni, da glede na vrsto dejavnosti ni statistično značilnih razlik v stopnji donosnosti 

sredstev v letu 2014.  

Hipotezo 4 na podlagi analize ovržemo. Stopnja donosnosti sredstev v letu 2014 ni odvisna od 

dejavnosti, v kateri se podjetja nahajajo. 

5.2.5 Vpliv dejavnikov na poslovni izid podjetij v občini v zadnjih petih letih 

V zadnji točki preverjanja hipotez želimo preveriti, ali so na poslovni izid podjetij v zadnjih 

petih letih v Občini Gorenja vas - Poljane vplivali obseg izvedenih del, število zaposlenih, 

lokacija podjetja ter starost podjetja. 
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Na poslovni izid oz. uspeh podjetij vpliva več dejavnikov, od lastniške strukture, kapitalske 

strukture, zgodovinskega ozadja, ustvarjanja dodane vrednosti in drugih. Računovodsko 

izkazan poslovni uspeh podjetja, ki se praviloma nanaša na krajše obdobje, je le del slike o 

dosežkih podjetja in sam ne pove vsega o stvarnem ekonomskem uspehu poslovanja (Pučko, 

1995, 64). Pri testiranju z multiplo regresijsko analizo smo se osredotočili na vpliv naslednjih 

spremenljivk: obseg izvedenih del, število zaposlenih, lokacija podjetja glede na poštne 

številke, višina sredstev ter starost podjetja. 

Ker je lokacija opisna spremenljivka in ne številska, smo to spremenljivko izločili. Za 

obdobje zadnjih petih let, to je od leta 2011 do vključno leta 2015, smo izračunali povprečno 

vrednost prihodkov, število zaposlenih, višino sredstev ter poslovnega izida na leto za 

posamezno podjetje. Iz teh podatkov smo izhajali pri analizi za petletno obdobje. 

Preglednica 17: Opisne statistike  

 Povprečje Standardni odklon Št. podjetij 

Povprečni poslovni izid 2015–2011 v €  4.478,53 19.151,39 503 

Starost podjetja v letih 9,65  7,79 503 

Povprečna sredstva 2015–2011 v € 113.935,41 351.712,98 503 

Povprečni prihodki 2015–2011 v € 120.576,11 371.216,39 503 

Povprečno št. zaposlenih 2015–2011 ,94 2,24 503 

Vir: AJPES 2017 

Preglednica 17 nam prikazuje opisne statistike. Velikost analiziranega vzorca je 503 

poslovnih subjektov, ki so delovali v petletnem obdobju od leta 2011 do leta 2015. Kot 

vidimo, je povprečni poslovni izid med letoma 2011 in 2015 znašal 4.478,53 €, povprečni 

prihodki v tem obdobju pa so 120.576,11 €, povprečna sredstva so 113.935,41 €, v povprečju 

pa imajo zaposleno eno osebo (0,94). Povprečna starost podjetij leta 2015 je 9,65 let. V 

nadaljevanju smo preverili, ali med spremenljivkami obstaja statistično značilna povezanost. 

Preglednica 18: Korelacijska tabela za proučevane spremenljivke v obdobju med 

letoma 2011 in 2015  

 

Povpr. 

poslovni 

izid 

2015–

2011 

Starost 

podjetja 

v letih 

Povpr. 

sredstva 

2015–

2011 

Povpr. 

prihodki 

2015–

2011 

Povpr. št. 

zaposlenih 

2015–

2011 

Povpr. 

poslovni 

izid 2015–

2011 

Pearsonov koeficient  1,000 ,076 ,091 ,476 ,295 

Stopnja značilnosti (1-

tailed) 
. ,044 ,020 ,000 ,000 

Št. podjetij 503 503 503 503 503 
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Starost 

podjetja v 

letih 

Pearsonov koeficient ,076 1,000 ,304 ,267 ,302 

Stopnja značilnosti (1-

tailed) 
,044 . ,000 ,000 ,000 

Št. podjetij 503 503 503 503 503 

Povpr. 

sredstva 

2015–2011 

Pearsonov koeficient ,091 ,304 1,000 ,717 ,619 

Stopnja značilnosti (1-

tailed) 
,020 ,000 . ,000 ,000 

Št. podjetij 503 503 503 503 503 

Povpr. 

prihodki 

2015–2011 

Pearsonov koeficient ,476 ,267 ,717 1,000 ,649 

Stopnja značilnosti (1-

tailed) 
,000 ,000 ,000 . ,000 

Št. podjetij 503 503 503 503 503 

Povpr. št. 

zaposlenih 

2015–2011 

Pearsonov koeficient ,295 ,302 ,619 ,649 1,000 

Stopnja značilnosti (1-

tailed) 
,000 ,000 ,000 ,000 . 

Št. podjetij 503 503 503 503 503 

Vir: AJPES 2017 

Zgornja preglednica 18 prikazuje povezanost med pari spremenljivk. Vidimo, da so vse 

neodvisne spremenljivke povezane z našo odvisno spremenljivko (povprečen poslovni izid), 

saj je vrednost statistične značilnosti pod 0,05. Glede na vrednost korelacijskega koeficienta 

pa beležimo šibke do srednje močne povezanosti med spremenljivkami.  

Preglednica 19: Pojasnjevalna moč – kako dobra je naša ocena
b
  

Model R 

R- 

kvadrat 

Prilagojen 

R-kvadrat 

Ocena 

standardne 

napake 

Popravljene statistike 

Popravljen 

R-kvadrat 

Popravljen 

F df1 df2 

Stat. 

značilnost 

F 

popravljen 

1 ,603
a
 ,364 ,359 15337,59099 ,364 71,173 4 498 ,000 

a. Predpostavke: (konstanta), povpr. št. zaposlenih 2015–2011, Starost podjetja v letih, povpr. sredstva 

2015–2011, povpr. prihodki 2015–2011 

b. Odvisna spremenljivka: povpr. poslovni izid 2015–2011 

Vir: AJPES 2017 

Iz preglednice 19 vidimo pojasnjevalno moč. V stolpcu R je prikazana vrednost multiplega 

korelacijskega koeficienta med poslovnim izidom poslovnega subjekta in vključenimi 

pojasnjevalnimi spremenljivkami, to so povprečni prihodki, povprečno število zaposlenih, 

povprečna sredstva in starost podjetja. 
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Determinacijski koeficient (R-Square) nam pove, da je 60,3 % variabilnosti poslovnega izida 

poslovnih subjektov pojasnjene z linearnim vplivom vseh v model vključenih pojasnjevalnih 

spremenljivk. Vrednost popravljenega determinacijskega koeficienta je dejansko koeficient, 

ki ga spremljamo – 36,4 % variabilnosti poslovnega izida poslovnih subjektov je pojasnjene z 

linearnim vplivom vseh v model vključenih pojasnjevalnih spremenljivk. Ocena standardne 

napake regresije meri velikost odklonov, ocenjene od dejanske vrednosti odvisne 

spremenljivke. 

Preglednica 20: ANOVA – struktura po virih variiranja
a
  

Model Vsota kvadratov 

Stopnje 

prostosti 

Povprečna kvadratna 

vrednost F-test 

Stopnja 

značilnosti 

1 Regresija 66.971.147.680,62 4 16.742.786.920,15 71,173 ,000
b
 

Ostanek 117.150.365.233,53 498 235.241.697,26 
  

Skupaj 184.121.512.914,15 502 
   

a. Odvisna spremenljivka: povpr. poslovni izid 2015–2011 

b. Predpostavke: (konstanta), povpr. št. zaposlenih 2015–2011, starost podjetja v letih, povpr. sredstva 

2015–2011, povpr. prihodki 2015–2011 

Vir: AJPES 2017 

Iz preglednice 20 vidimo, da je vrednost F statistike 71,173, statistična značilnost pa je 0,000 

(manjša od 0,05), iz česar lahko sklepamo, da vsaj ena neodvisna spremenljivka vpliva na 

odvisno, oz. da je vrednost regresijskega koeficienta statistično značilno različna od 0. 

Preglednica 21: Koeficienti – ocena parametrov
a
  

Model 

Nestandardni koeficienti 

Standardni 

koeficienti 

t-test 

Stopnja 

značilnosti 

Ocena 

parametra B 

Standardna 

napaka Beta 

1 (konstanta) 2.086,077 1.092,315 
 

1,910 ,057 

Starost podjetja v letih –11,508 93,407 –,005 –,123 ,902 

Povpr. sredstva 2015–2011 –,030 ,003 –,553 –10,242 ,000 

Povpr. prihodki 2015–2011 ,041 ,003 ,794 14,346 ,000 

Povpr. št. zaposlenih 2015–

2011 
1.060,835 423,921 ,124 2,502 ,013 

a. Odvisna spremenljivka: povpr. poslovni izid 2015–2011 

Vir: AJPES 2017 

Iz zgornje preglednice 21 vidimo, da je vpliv spremenljivke »povprečna sredstva« na 

spremenljivko »povprečen poslovni izid« statistično pomemben (p = 0,000), prav tako pa na 

odvisno spremenljivko vplivata spremenljivki »povprečni prihodki« (p = 0,000) in povprečno 

število zaposlenih (p = 0,013). Spremenljivka starost podjetja ne vpliva statistično značilno na 
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odvisno spremenljivko (p = 0,902). Največji vpliv na poslovni izid ima spremenljivka 

povprečno število zaposlenih, sledita povprečni prihodki in starost podjetja. Lahko torej 

rečemo, da manjša kot so povprečna sredstva in manjša kot je starost podjetja ter večji kot so 

prihodki in število zaposlenih, boljši (večji) je poslovni izid.   

Glede na zgornji model lahko zapišemo regresijsko funkcijo: 

Povpr. poslovni izid 2015–2011 = 2086,077 – (11,508* starost podjetja v letih) – (0,030* 

povpr. sredstva 2015–2011) + (0,041* povpr. prihodki 2015–2011) + (1060,835* povpr. št. 

zaposlenih 2015–2011).  

Hipotezo 5 delno potrdimo, med izbranimi štirimi neodvisnimi spremenljivkami hkrati le tri 

statistično značilno vplivajo na odvisno spremenljivko povprečni poslovni izid.   

 

 

 

 

 

Slika 7:     Histogram ostankov in grafikon normalne verjetnosti 

Vir: AJPES 2017 

Iz histograma ostankov na sliki 7 (levo) je razvidno, da porazdelitev ostankov ni povsem 

normalna, je pa povprečje blizu 0, vendar imamo levo dva osamelca in desno enega, ki nam 

normalno porazdelitev popačijo. Vendar lahko rečemo, da porazdelitev ni slaba in da 

predpostavka o normalni porazdelitvi ni močno kršena. 

Slika 7 prikazuje tudi grafikon normalne verjetnosti (desno), ki kaže kumulativno 

porazdelitev. Vrednosti v proučevanem primeru nekoliko odstopajo od diagonale in 

nakazujejo na nekaj manjših težav z normalno porazdelitvijo. Kljub vsemu lahko potrdimo, da 

je predpostavka o normalni porazdelitvi izpolnjena.  

Povprečje = 1,68E-16 

St. odklon = 0,996 

N = 503 

Regresija standardnih ostankov 

Odvisna spremenljivka: povpr. poslovni izid 2015–2011 Odvisna spremenljivka: povpr. poslovni izid 2015–2011 
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Na koncu želimo preveriti še predpostavko o homoskedastičnosti z naslednjim razsevnim 

grafikonom. 

 

 

 

 

Slika 8:     Razsevni grafikon o homoskedastičnosti 

Vir: AJPES 2017 

Na sliki 8 vidimo vzorec, ki ni povsem značilno pahljačast, kar pomeni, da ni večjih težav s 

heteroskedastičnostjo. Ne glede na manjše težave lahko zaključimo, da je regresijska analiza 

primerna in zato lahko dobljeno oceno uporabimo. 

 

 

 

Odvisna spremenljivka: povpr. poslovni izid 2015–2011 

Regresija standardiziranih predvidenih vrednosti 
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6 UGOTOVITVE IN INTERPRETACIJA REZULTATOV 

V empiričnem delu naloge smo preko posameznih hipotez analizirali poslovanje podjetij v 

Občini Gorenja vas - Poljane. Vsaka hipoteza je predstavljena ter testirana po analizi, ki je za 

to ustrezna. V nadaljevanju bomo izrazili le glavne sklepe analiz, ki smo jih podrobno 

predstavili v predhodni točki magistrske naloge.  

6.1 Testiranje hipotez in implikacije rezultatov 

Na podlagi testiranih hipotez lahko izrazimo naslednje sklepe, ki jih strnjene v preglednici 22 

kratko povzemamo in opisujemo. 

Preglednica 22: Ugotovitve in interpretacija hipotez  

Opis hipoteze Potrditev hipoteze 

Povprečni čisti dobiček podjetij v letu 2014 

je večji kot v letu 2010, ko je bilo 

gospodarstvo v fazi recesije. 

Da. 

Čisti dobiček na zaposlenega je v povprečju 

višji v podjetjih, ki so registrirana kot 

gospodarske družbe, v primerjavi s 

samostojnimi podjetniki. 

Ne, vendar razlike v vseh letih niso 

statistično pomembne. 

Delež samostojnih podjetnikov v celotnih 

prihodkih vseh podjetij v Občini Gorenja 

vas - Poljane v letu 2014 je četrtinski. 

Trdimo tudi, da obstaja povezava med 

bonitetnimi ocenami in celotnimi prihodki 

s. p.-jev. 

Delež prihodkov s. p.-jev ni četrtinski.  

Da, obstaja povezava med spremenljivkama 

bonitetne ocene in celotni prihodki s. p.-jev. 

Stopnja donosnosti sredstev v letu 2014 je 

odvisna od dejavnosti, v kateri se podjetja 

nahajajo. 

Ne. 

Na poslovni izid podjetij v zadnjih petih letih 

v Občini Gorenja vas - Poljane so vplivali 

obseg izvedenih del, število zaposlenih, 

lokacija podjetja ter starost podjetja. 

Deloma potrdimo.  

Vir: AJPES 2017 

S prvo hipotezo smo potrdili, da je bil povprečni dobiček podjetja leta 2014 večji kot leta 

2010. Iz tega izpeljemo sklep, da so tudi podjetja v obravnavani občini občutila gospodarsko 

krizo, ki je imela svetovne razsežnosti. Navkljub gospodarskemu krču pa so podjetja leta 2010 

vseeno poslovala s povprečnim dobičkom in ne z izgubo.  
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Z drugo hipotezo smo ugotovili, da so imeli samostojni podjetniki v večini let v obdobju od  

leta 2006 do leta 2015 višji čisti dobiček na zaposlenega kot gospodarske družbe. Iz tega 

lahko sklepamo, da samostojni podjetniki odražajo majhno organizacijsko obliko, običajno z 

zaposlenostjo ene ali več oseb. Pri tem izkoriščajo fleksibilnost, hitrejšo odzivnost na 

spremembe, hitrejšo prilagoditev proizvodnje, večjo povezanost in pripadnost zaposlenih, 

iznajdljivost, kar vse lahko pozitivno vpliva na dobljeni rezultat. Kljub temu da lahko 

izkoriščajo nekatere prednosti manjših podjetij, ne smemo pozabiti, da se hkrati soočajo tudi z 

negativnostmi na drugi strani. 

S tretjo hipotezo smo ugotovili, da je delež celotnih prihodkov samostojnih podjetnikov v 

celotnih prihodkih skupaj z gospodarskimi družbami v občini 22,08 %. Delež je torej blizu 

četrtine, kar ni zanemarljivo. Ugotovili smo, da je v letu 2014 dobra tretjina samostojnih 

podjetnikov poslovala z bonitetno oceno poslovanja B in slaba tretjina z bonitetno oceno 

poslovanja A, kar skupno znaša več kot 60 % poslovnih subjektov. Podatek, da ima slabih 

10 % s. p.-jev bonitetno oceno E, je skrb vzbujajoč in s prihodnjimi analizami bi lahko 

raziskali, v katerih dejavnostih so ta podjetja. Zanimiv je podatek, da so imeli najboljšo 

bonitetno oceno tisti samostojni podjetniki, ki so ustvarili prihodke v višini od 50 do 200 

tisoč €, torej ne tisti z nižjimi in ne z višjimi prihodki. Iz tega sprejmemo sklep, da višji 

prihodki ne pomenijo največje uspešnosti oz. učinkovitosti.  

Četrto hipotezo smo morali ovreči, saj smo ugotovili, da stopnja donosnosti sredstev v letu 

2014 ni odvisna od dejavnosti, v kateri se podjetja nahajajo.  

S peto hipotezo smo preverjali vpliv spremenljivk na poslovni izid v zadnjem petletnem 

obdobju, do vključno leta 2015. Izpeljali smo sklep, da starost podjetja ne vpliva na poslovni 

izid. Spremenljivke, kot so sredstva, prihodki in število zaposlenih, pa imajo vpliv na 

poslovni izid. Z razširjeno analizo bi ob dosegljivosti podatkov lahko v prihodnje vključili še 

več spremenljivk. 

6.2 Možnosti za nadaljnje raziskovanje 

Možnosti za nadaljnje raziskovanje so. Pri nalogi smo izhajali iz predpostavljenih hipotez in 

jih analizirali. Hipoteze bi lahko razširili, dopolnili, nadgradili ali pa oblikovali povsem nove. 

Analize bi bile preobsežne za to nalogo, so pa lepa iztočnica za drugo ali nadaljnje 

raziskovalno delo. Za obsežnejše analize bi od AJPES-a morali pridobiti večje število 

podatkov, da bi lahko izvedli in vključili več spremenljivk. Izhajali smo iz podatkov, ki smo 

jih od AJPES-a uspeli pridobiti brezplačno. Nekatere hipoteze bi lahko razširili na večletna 

obdobja in izvedli primerjavo med leti. Večino podatkov smo prejeli za zadnje desetletje in z 

obsežnejšo analizo in dostopnostjo starejših podatkov bi lahko izvedli analizo od ustanovitve 

Občine Gorenja vas - Poljane dalje.  
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Zanimiva bi bila izvedba ankete, s katero bi pridobili trenutne podatke in tudi nekatera 

subjektivna mnenja, ki nam bi lahko podala zanimive analize in sklepe. S tem bi lahko 

pridobili tudi podatke za prihodnost, saj smo pri trenutni analizi izhajali zgolj iz preteklih 

finančnih podatkov. Čeprav smo anketo že v začetku izključili, smo z nekaj podjetji želeli 

navezati stik, vendar ni bilo odziva, zato menimo, da bi bila izvedba ankete precej težavna. 

Še obsežnejša in realnejša analiza bi bila, če bi v analizo lahko vključili tudi subjekte, ki so 

registrirani kot turistične kmetije, kmetije z dopolnilno dejavnostjo, društva, zavode in 

subjekte, ki so porabniki javnih sredstev. Ti so iz analize v tej nalogi izključeni.  

Zavedamo pa se, da je vsaka podrobna, natančna in obsežna analiza pogojena s časom in 

denarjem, s čimer smo pri tej nalogi precej omejeni. 
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SKLEP 

Za podjetja je bistveno, da so poslovno uspešna in učinkovita ter da imajo rast. Skozi analizo 

smo ugotovili, da je število podjetij v Občini Gorenja vas - Poljane iz leta v leto naraščalo, s 

prikazom od leta 1999 dalje. Tudi v času gospodarskega krča ni bilo drugače. Število 

zaposlenih je naraščalo skozi obravnavana  leta, razen z izjemo leta 2010. Prikazali smo, da je 

povprečna mesečna plača na osebo v obravnavani občini v letu 2014 za približno 6 % bruto 

zneska nižja od slovenskega povprečja, kar pomeni, da so torej stroški dela povprečno nižji. 

Razlog lahko iščemo v dejavnostih, v katerih se podjetja nahajajo, saj prevladujejo podjetja v 

dejavnosti gradbeništva, v predelovalnih dejavnostih in dejavnosti trgovine, vzdrževanja in 

popravil motornih vozil. Malo jih je v t. i. terciarnih dejavnostih in še manj v kvartarnih 

dejavnostih. 

Največji delež podjetij v občini predstavljajo samostojni podjetniki, sledijo jim družbe z 

omejeno odgovornostjo in nosilci dopolnilnih dejavnosti na kmetiji. Ostalih poslovnih 

subjektov je občutno manj. To pomeni, da gre za velik delež mikro in majhnih podjetij.  

Tudi mikro in majhna podjetja imajo pomemben pomen in vpliv predvsem na lokalno okolje. 

Zadnja leta je v družbi čutiti priznavanje njihovega doprinosa in pomembnosti, hkrati pa je 

pomembno, da se tudi podjetja zavedajo in se obnašajo trajno in družbeno odgovorno.  

Iz interpretacije rezultatov smo ugotovili, da imajo v obravnavani občini poslovni subjekti 

možnosti delovanja in razvijanja, kljub neurbanemu okolju in nekaj oddaljenosti od mestnih 

središč. V občini obstajajo bolj in manj poslovno učinkovita in uspešna podjetja, ki iščejo 

nove priložnosti in izzive za razvoj in napredek. Optimistično moramo verjeti v pospešen 

razvoj podjetij, tudi tistih, ki niso najuspešnejša in najučinkovitejša. Upamo, da so in bodo k 

temu pripomogle urejene zakonske podlage in boljše cestne povezave ter ostala infrastruktura, 

ki oddaljenim podjetjem in krajem pomenijo nujnost preživetja. 
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http://www.porecje-sore.si/page/Obcina_Gorenja_vas_Poljane/
http://podjetništvo.si/kako-pomembno-je-zunanje-okolje-za-podjetnistvo/
http://podjetništvo.si/kako-pomembno-je-zunanje-okolje-za-podjetnistvo/
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PRILOGE 

Priloga 1 Rast števila zaposlenih po letih v Občini Gorenja vas - Poljane 

Priloga 2 Stopnja donosnosti sredstev poslovnih subjektov za leto 2014 v Občini Gorenja 

vas - Poljane 

Priloga 3     Preverjanje normalne porazdelitve pri hipotezi 1 





Priloga 1 

 

Rast števila zaposlenih po letih v Občini Gorenja vas - Poljane 

Deja-
vnost 

SKD 
2008 Matična št. 

Poštna 
št. 

Organi-

ziranost 
2014 

Število 

zaposl. 
2015 * 

Število 

zaposl. 
2014 * 

Število 

zaposl. 
2013 * 

Število 

zaposl. 
2012 * 

Število 

zaposl. 
2011 * 

Število 

zaposl. 
2010 * 

Število 

zaposl. 
2009 * 

Število 

zaposl. 
2008 * 

C 1026534000 4225 s. p. 0 0 0 1,96 2,5 3,85 3,5 4,77 

F 1026623000 4224 s. p. 0 0 0 0 0 0 0 0 

S 1026798000 4224 s. p. 1 1 1 1 1 1 1 1 

D 1026828000 4224 s. p.             0 0 

F 1026844000 4223 s. p. 0 0 0 0 0 0 0 0 

H 1026887000 4225 s. p.       0 0 0 0 0 

F 1026917000 4224 s. p. 0 0 0 0 0 0 0 0 

F 1026950000 4223 s. p.             0 0 

D 1027085000 4224 s. p.             0 0 

H 1027158000 4223 s. p. 0 0 0 0 0 0 0 0 

C 1027271000 4224 s. p.       1 1 1,85 2 1,47 

C 1027395000 4224 s. p. 0 0 0 0 0 0 0 0 

C 1104543000 4223 s. p. 0 0 0 0 0 0 0 0 

F 1104560000 4224 s. p. 1 1 1 1 0,8 0 0 0 

C 1104667000 4224 s. p. 1,26 2,07 1,5 1,66 1,25 1,1 0,66 0 

F 1104721000 4224 s. p. 0 0 0 0 0 0,67 0 0 

F 1104756000 4224 s. p. 0 0 0 0 0 0 0 0 

D 1105108000 4224 s. p. 0 0 0 0 0 0 0 0 

C 1105167000 4224 s. p. 6 5,14 4 3,33 3 3 3 2,22 

F 1105191000 4223 s. p. 0 0 0 0 0 0 0 0,48 

C 1105264000 4224 d. o. o. 0 2 2 2,17 6 6 7,31 7,48 

N 1105361000 4224 s. p.             0 0 

R 1105523000 4224 s. p.       0 0 0 0 0 

S 1105582000 4223 s. p. 0 0 0 0 0 0 0 0 

C 1214551000 4224 d. n. o.             1 1 

C 1214551000 4224 d. o. o. 1 1 1 1 1 1     

F 1309056000 4223 s. p. 0 0 0 0 0 0 0 0 

N 1309307000 4224 s. p.     0 0 0 0 0 0 

G 1309382000 4224 s. p. 1 1 0,91 1 1 1   1 

M 1309412000 4223 s. p. 0 0 0 0 0 0 0 0 

G 1309463000 4224 s. p. 2 2 2 2   1,08 1 0,33 

I 1309811000 4224 s. p. 0 0 0 0,02 0,11 0,31 0,04 0,08 

F 1340778000 4223 s. p.             0 0 

C 1344595000 4224 s. p. 0 0 0 0 0 0 0 0 

C 1414682000 4224 d. o. o. 8,1 7,76 8,45 8,55 8,48 7,65 7   

C 1419170000 4224 s. p. 3,03 1,23 1 1 1 3 2 3 

A 1419234000 4223 s. p. 3,79 5,42 3,5 2,25 2,97 3,62 3,06 2 

I 1419315000 4224 s. p. 3,57 7,5 6,27 5,61 5 4,32 4 4,02 

H 1419331000 4224 s. p.                 

G 1419374000 4224 s. p. 1,67 2 2,15 1,66 1 1 0 1,41 



Priloga 1 

 

Deja-

vnost 
SKD 
2008 Matična št. 

Poštna 
št. 

Organi-
ziranost 

2014 

Število 
zaposl. 
2015 * 

Število 
zaposl. 
2014 * 

Število 
zaposl. 
2013 * 

Število 
zaposl. 
2012 * 

Število 
zaposl. 
2011 * 

Število 
zaposl. 
2010 * 

Število 
zaposl. 
2009 * 

Število 
zaposl. 
2008 * 

C 1419439000 4224 s. p.   0 0           

F 1419536000 4224 s. p. 2,33 3 3 3 3 2,42 1 1,5 

O 1419617000 4224 s. p.                 

I 1419684000 4223 s. p. 1,29 2,76 2,01 1,93 1,97 2,72 2,95 3,05 

G 1419978000 4224 s. p. 1 1 1 1 1 1,08 1 1 

I 1510258000 4224 d. o. o. 0,75 0,5 0,5 0,5 1,5 1,47 1,15 1,1 

C 1516108000 4223 s. p. 0 0 0 0 0 0 0 0 

F 1528599000 4224 s. p. 0 0 0 0 0 0 0 0 

J 1528769000 4224 s. p.               0 

O 1528815000 4224 s. p.                 

M 1528955000 4224 s. p. 0 0 0 0 0 0,85 0,14 0 

C 1529226000 4224 s. p. 4,47 3,97 3,9 3,07 3,02 3,2 3,35 3,31 

F 1529285000 4223 s. p. 1,44 1,71 1,88 1,25 3,83 4,58 3,97 3,52 

M 1529382000 4223 s. p.       0 0 0 0 0 

G 1529498000 4224 s. p. 2 3 3,49 3 3,46 2,88 2 1,96 

C 1529501000 4224 s. p. 0 0 0 0 0 0 0 0 

F 1529650000 4223 s. p.           0 0 0 

D 1535196000 4223 d. n. o.                 

C 1535196000 4223 d. o. o. 2,42 0,83 0 0 0,75 1 0,41 0 

F 1673653000 4225 d. n. o.                 

F 1673653000 4225 d. o. o. 1 1 1 1 0 0 0 0 

C 1691945000 4223 s. p. 6,59 6,84 4,33 2,25 1,25       

F 1699237000 4224 s. p. 0 0 0 0 0 0 0 0 

C 1709330000 4223 s. p. 0 0 0 0         

C 1737376000 4223 s. p. 0 1,42 4 4 4 4 3,5 5 

J 1768026000 4223 d. o. o. 0 0 0 0 1       

C 1777068000 4223 s. p. 0 0 0 0 0 0 0 0 

C 1777157000 4224 s. p.             0 0 

F 1785630000 4224 d. o. o.                 

C 1786415000 4223 d. o. o. 3,34 2,5 2,5 2,5 3,28 2,59 2 2 

C 1791591000 4223 s. p. 0 0 0 0 0 0 0 0 

K 1792440000 4223 s. p.                 

F 1799738000 4224 k. d. 2,7 2,62 2,29 3 3,1 3,46 3 3 

G 1811541000 4223 d. o. o. 0 0 0 0 0 0 0 0 

C 1836277000 4224 s. p. 1,97 1,92 2 2 1,99 1,63 1 1,71 

F 1849123000 4224 s. p.   0 0 0 0 0 0 0 

C 1849514000 4225 s. p.               0 

H 1849603000 4224 s. p.                 

F 1865587000 4224 d. o. o. 10,61 12,15 11,67 8,45 9,02 8,36 9,61 12,67 

C 1881779000 4225 s. p. 0 0 0,21 0 0 0 0 0 

C 1892266000 4224 s. p.             0 0,86 

F 1893742000 4223 d. n. o.           1 1 1 
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Deja-

vnost 
SKD 
2008 Matična št. 

Poštna 
št. 

Organi-
ziranost 

2014 

Število 
zaposl. 
2015 * 

Število 
zaposl. 
2014 * 

Število 
zaposl. 
2013 * 

Število 
zaposl. 
2012 * 

Število 
zaposl. 
2011 * 

Število 
zaposl. 
2010 * 

Število 
zaposl. 
2009 * 

Število 
zaposl. 
2008 * 

G 1901982000 4224 s. p. 0 0 0 0 0 0 0 0 

A 1902008000 4224 s. p. 0 0 0 0 0 0 0 0 

M 1917161000 4224 d. o. o. 5,25 5 4,9 4,61 3,92 4 4 3 

C 1920111000 4223 d. o. o.     14,8 18,01 15,78 26,65 26,36 23,53 

S 1950487000 4224 s. p.       0 0 0 0 0 

C 1975200000 4223 s. p.         0 0 0 0 

F 1975331000 4224 s. p. 0 0 0 0 0 0 0 0 

G 1975641000 4224 s. p. 1,67 2 2 1,96 2 0,5 0 0 

O 1990209000 4224 s. p.                 

C 1990837000 4224 d. o. o. 105,22 114,35 118,96 118,01 0,5 0,5 0,5 0 

C 5034531000 4224 d. d.         116 121 129 127 

L 1994174000 4224 d. o. o. 0 0 0 0 0 0 0 0 

F 2000172000 4223 d. o. o. 6,89 6,78 5,77 3,45 3,66 3,11 3,08 2,71 

D 2003511000 4223 d. o. o.                 

F 2003589000 4224 s. p. 1,5 1 1 1 1,41 2 1,21 1 

F 2009447000 4223 d. o. o. 1,37 1,5 1,71 2,43 1,99 2,49 2,84 2,83 

C 2013363000 4224 d. o. o.               4,9 

C 2016117000 4224 s. p. 6,09 4,85 2 2 1,46 0,33 0 0 

G 2017199000 4223 s. p. 0 0 0 0 0 0 0 0 

H 2020483000 4224 d. o. o. 2,84 2,66 2 2 2,48 3 2,59 2 

G 2040093000 4224 d. n. o.         0   2 1 

P 2043769000 4224 d. n. o. 0 0 0 0 0 0,07 0 0,27 

C 2043831000 4224 d. o. o. 21 18,84 18,45 17,07 18,66 18,69 21,54   

I 2046202000 4224 s. p.             2,86 4,04 

G 2060701000 4224 s. p.         1 1,13 0,87 1 

F 2081504000 4224 s. p.                 

G 2081580000 4224 s. p.               0 

K 2081598000 4224 s. p.                 

C 2100088000 4224 s. p.               0 

F 2100096000 4224 s. p.                 

M 2127377000 4224 s. p. 0 0 0 0 0 0 0 0 

F 2155257000 4223 d. n. o.   2 1,42 1 1,83 2 2 1,8 

C 2158639000 4224 d. o. o. 12,98 10             

J 2172739000 4223 d. o. o. 0 0 0,2           

G 2196816000 4224 d. o. o.             1 0,9 

J 2197685000 4224 d. o. o. 1 1 1 0,18 1 1 1 1 

C 2226553000 4225 d. o. o. 2,84 1,79 1,94 3,32 2,22 2,24 2,31 3,67 

D 2236818000 4224 d. o. o. 0 0 0 0 0 0 0,79 12,36 

M 2271303000 4223 d. o. o. 2,5 2,5 2,5 2,13 2 2 2 2 

M 2275465000 4224 d. o. o.         0     0 

J 2285878000 4223 d. o. o. 2 1,5 1 1 0,84       

D 2287722000 4224 d. o. o.             0 0 



Priloga 1 

 

Deja-

vnost 
SKD 
2008 Matična št. 

Poštna 
št. 

Organi-
ziranost 

2014 

Število 
zaposl. 
2015 * 

Število 
zaposl. 
2014 * 

Število 
zaposl. 
2013 * 

Število 
zaposl. 
2012 * 

Število 
zaposl. 
2011 * 

Število 
zaposl. 
2010 * 

Število 
zaposl. 
2009 * 

Število 
zaposl. 
2008 * 

D 2307057000 4224 d. o. o. 0 0 0 0 1,07 0,71 1 0,06 

C 2333023000 4223 d. o. o. 8,39 6,22 6,11 6,79 6,72 4,09 2,12 1,34 

M 2349752000 4223 d. o. o. 3 2,37 2 0,42 0       

G 3007910000 4223 s. p.               0 

H 3019004000 4224 s. p.             0,3 0 

F 3022447000 4224 s. p. 0 0 0 0 0 0 0 0 

R 3045889000 4224 s. p.     0 0 0 0 0 0 

F 3046397000 4223 s. p.     0,25 1,5 1,59 0 0 0 

F 3054900000 4224 s. p. 1 0,17 0 0 0 0 0 0 

F 3055205000 4224 s. p.             0 0 

K 3055701000 4224 s. p.                 

I 3065014000 4223 s. p. 1,74 2,5 2,5 3 2,61 2,91 2,12   

I 3066860000 4224 s. p.         0 0 0,16 0 

G 3067980000 4224 s. p. 0 0 0 0 0 0 0 0 

F 3072452000 4224 s. p. 0 0 0,84 1 0,84 0 0,84 0,33 

G 3074102000 4224 s. p.                 

G 3081702000 4223 s. p.             0,5 1 

G 3086003000 4224 s. p. 0,56 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,2 

F 3093239000 4224 s. p.             0 0 

S 3103811000 4225 s. p.         1,66 0,75 0,7 0,69 

S 3103943000 4224 s. p.               0,83 

I 3106659000 4224 s. p. 1 1,83 0 0 0 0 0 0 

C 3117600000 4224 s. p.           0 0 0 

F 3117812000 4224 s. p.                 

M 3122875000 4224 s. p. 0 0 0 0 0 0 0 0 

C 3122972000 4223 s. p. 0 0 0 0 0 0 0 0 

C 3125491000 4223 s. p.               1,5 

K 3127176000 4224 s. p.                 

M 3129284000 4224 s. p.   0 0 0 0 0 0 0 

I 3141195000 4223 s. p.         0 0 0 0 

F 3154505000 4224 s. p. 0 0 0 0 0 0 0 0 

C 3173305000 4223 s. p. 0 0 0 0 0 0 0 0 

C 3182410000 4223 s. p.               0 

M 3185257000 4224 s. p.         0 0     

F 3185745000 4223 s. p. 1,7 3,01 2,75 2,53 3 3,46 2,59 0,66 

F 3186334000 4224 s. p.   0 0 0 0 0 0 0 

C 3190218000 4224 s. p. 1 1 1 1 1 1 0,08 0,05 

F 3198588000 4224 s. p. 3,5 2,91 2,52 2,17 1,58 1,83 0,92 0 

M 3206688000 4224 s. p. 0 0 0 0 0 0 0 0 

F 3207579000 4225 s. p. 0 0,5 0 0 0 0 0 0 

H 3208893000 4224 s. p.                 

F 3211096000 4224 s. p. 0 0 0 0 0 0 0 0 



Priloga 1 

 

Deja-

vnost 
SKD 
2008 Matična št. 

Poštna 
št. 

Organi-
ziranost 

2014 

Število 
zaposl. 
2015 * 

Število 
zaposl. 
2014 * 

Število 
zaposl. 
2013 * 

Število 
zaposl. 
2012 * 

Število 
zaposl. 
2011 * 

Število 
zaposl. 
2010 * 

Število 
zaposl. 
2009 * 

Število 
zaposl. 
2008 * 

F 3211142000 4224 s. p. 0,01 0,13 0 0 0,3 0 0 0 

F 3219259000 4224 s. p. 0 0 0 0 0 0 0 0 

C 3219828000 4224 s. p.         0 0 0 0 

A 3224171000 4224 s. p.   0   0 0 0 0 0 

F 3257550000 4223 s. p.     0 0 0 0 0 0 

F 3258050000 4223 s. p. 1,63 0 0 0 0 0 0 0 

F 3259889000 4223 s. p. 0 0 0 0 0 0 0 0 

F 3260593000 4223 s. p. 0 0 0 0 0 0 0 0 

C 3261611000 4224 s. p. 0 0 0 0 0 0 0 0 

I 3280926000 4223 d. o. o. 4,28 4,26 4 4,26 4,27 4 4,32 3,19 

F 3286843000 4223 s. p. 0 0 0 0 0 0 0 0 

I 3288200000 4224 s. p.               0 

H 3299422000 4225 d. o. o. 4 3,83 3 3,62 4,63 4 4 4,56 

C 3305295000 4224 s. p.         0 0 0 0 

C 3305562000 4224 s. p. 0 0 0 0 0 0 0 0 

C 3311481000 4223 s. p. 0,33   0 0,2 0 0 0 0 

I 3315690000 4224 s. p.       0 0 0,24 0 0 

M 3322602000 4224 s. p. 0 0 0 0 0 0 0 0 

C 3334619000 4224 s. p.             0   

F 3338916000 4224 s. p.           0 0 0 

S 3339513000 4224 s. p. 0 0 0 0 0 0 0 0 

F 3356205000 4223 s. p.     0 0 0 0 0 0 

P 3356540000 4223 s. p.   0,5 1,36 1 1 0,45 0 0 

J 3356639000 4224 s. p.     0     0     

F 3356698000 4224 s. p. 0 0 0 0 0 0 0 0 

M 3360415000 4224 d. o. o. 1 0,59 0 0 1 1 1 0,25 

F 3371913000 4223 s. p. 0 0 0 0 0,52 0,48 0 0 

I 3372529000 4224 s. p.         1 1,61 1,75 1,35 

G 3398625000 4223 d. o. o. 1 1 1 1 1 0,53 0,5 0 

F 3402347000 4223 s. p. 0 0 0 0 0 0 0 0 

C 3403904000 4224 s. p.           0 0 0 

F 3406253000 4224 s. p. 0 0 0 0 0 0 0 0 

C 3417654000 4223 s. p. 0 0,01 0 0,04 0,5 0 0 0 

H 3417760000 4224 s. p. 3 2,54 2,64 1,61 1,9 2 1 0,18 

N 3423816000 4224 d. o. o. 5,09 4,5 4,34 5,21 5,09 4,52 2,27 0 

F 3424243000 4224 d. o. o.             1 0,1 

C 3431649000 4224 s. p.           0 0 0 

F 3433650000 4224 s. p. 1 0,42 0 0 0 0 0 0 

S 3438511000 4224 s. p. 0 0 0 0 0 0 0 0 

M 3441881000 4227 d. o. o. 0,25 0,25 0,17 0,25 0,25 0,14 0,25 0 

M 3451852000 4223 s. p.             0 0 

A 3461386000 4223 s. p. 0,13 0 0 0,15 0 0 0   



Priloga 1 

 

Deja-

vnost 
SKD 
2008 Matična št. 

Poštna 
št. 

Organi-
ziranost 

2014 

Število 
zaposl. 
2015 * 

Število 
zaposl. 
2014 * 

Število 
zaposl. 
2013 * 

Število 
zaposl. 
2012 * 

Število 
zaposl. 
2011 * 

Število 
zaposl. 
2010 * 

Število 
zaposl. 
2009 * 

Število 
zaposl. 
2008 * 

C 3464741000 4224 d. o. o.             1,82   

I 3470091000 4224 s. p. 0 0,02 0 0 0 0 0   

C 3474968000 4224 s. p. 0,72 0 0 0 0 0 0   

G 3488152000 4224 s. p.           0 0   

F 3488926000 4224 d. o. o.             0   

P 3493245000 4224 s. p. 0 0 0 0 0 0 0   

G 3495868000 4224 s. p.         0 0 0   

F 3496481000 4224 s. p. 0 0 0 0 0 0 0   

P 3496546000 4224 s. p. 0 0 0 0 0 0 0   

A 3500730000 4224 s. p. 1,92 0,38 0,72 0,48 0 0 0   

C 3501566000 4223 d. o. o. 7 6,3 5,2 5,69 4 5,25 4,11   

M 3511529000 4224 s. p. 0 0 0 0 0 0 0   

R 3516008000 4224 s. p. 0,57 0 0   0 0 0   

J 3521915000 4223 s. p.         0 0 0   

C 3535312000 4223 s. p. 0 0 0 0 0 0 0   

M 3538052000 4223 s. p.         0 0 0   

N 3544834000 4223 d. o. o. 2,75 2,75 0,2 0 1 1 1   

F 3555798000 4224 s. p. 0 0 0 0 0 0 0   

G 3557251000 4224 d. o. o.     4,59 1,51 0,29 0 0   

N 3571556000 4224 s. p. 0 0 0 0 0 0 0   

G 3573303000 4223 s. p.         0 0 0   

N 3576604000 4224 s. p. 0 0             

F 3576752000 4223 d. o. o. 2 2 2 2,33 2,87 1,22 0,23   

I 3595374000 4224 s. p.     0   0 0 0   

H 3595811000 4224 d. o. o.           0,69 0   

N 3599485000 4224 d. o. o.     1 1 1 0,63     

M 3603539000 4224 s. p.     0 0 0 0 0   

F 3609472000 4224 s. p. 0 0 0 0 0 0 0   

G 3612473000 4224 s. p.             0   

G 3622509000 4224 s. p.   0 0 0 0 0 0   

C 3633667000 4225 d. o. o. 5,26 4,49 4,58 2,99 1,5 0 0   

Q 3636607000 4223 s. p.     0 0 0 0 0   

J 3640361000 4224 s. p. 0 0             

E 3646220000 4223 d. o. o.             0   

R 3648630000 4223 s. p. 0 0 0 0 0 0 0   

I 3653358000 4225 d. o. o. 2,09 2 2 2 1,99 1,92 0   

N 3655253000 4224 s. p. 0 0 0 0 0 0 0   

M 3655784000 4224 s. p. 0 0 0 0 0 0 0   

M 3657809000 4223 s. p.             0   

I 3659178000 4224 s. p. 0 0 0 0,83 2 2,9 0   

G 3662918000 4224 s. p. 0 0 0 0 0 0 0   

M 3671577000 4223 s. p. 0   0 0 0 0     



Priloga 1 

 

Deja-

vnost 
SKD 
2008 Matična št. 

Poštna 
št. 

Organi-
ziranost 

2014 

Število 
zaposl. 
2015 * 

Število 
zaposl. 
2014 * 

Število 
zaposl. 
2013 * 

Število 
zaposl. 
2012 * 

Število 
zaposl. 
2011 * 

Število 
zaposl. 
2010 * 

Število 
zaposl. 
2009 * 

Število 
zaposl. 
2008 * 

G 3681807000 4223 s. p. 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,67     

F 3682617000 4224 d. o. o.       0,91 0 0     

M 3687368000 4223 s. p.           0     

N 3693988000 4223 s. p. 0 0,08 0 0 0 0     

J 3704386000 4223 s. p. 0 0 0 0 0 0     

S 3705129000 4224 s. p.       0,09 1 0,83     

G 3705935000 4224 d. o. o. 1 1 1           

F 3710858000 4224 d. o. o.           0,62     

R 3717208000 4224 s. p.         0 0     

C 3717682000 4224 s. p. 0 0 0 0 0 0     

I 3723895000 4224 s. p.         1 0,92     

A 3726169000 4224 s. p.     0 0 0 0     

G 3728412000 4223 s. p.     2,17           

C 3728595000 4224 d. o. o.       1,61 3,58 1,78     

M 3729362000 4223 s. p.         0 0     

N 3735907000 4224 s. p. 0 0 0 0 0 0     

G 3741915000 4224 s. p. 0 0 0 0 0 0     

F 3742636000 4224 s. p.           0     

F 3759164000 4224 s. p. 0 0 0 0 0 0     

C 3760499000 4223 d. o. o. 3 2,32 2,01 3 1,46 0,23     

C 3765440000 4223 s. p. 0 0 0 0 0 0     

Q 3767566000 4224 s. p.       0 0 0     

F 3767876000 4224 d. o. o. 1 2 2 1,9 1 0,47     

F 3776476000 4224 s. p.       0 0 0     

G 3784436000 4223 s. p.       0 0 0     

P 3785343000 4224 s. p.           0     

G 3791068000 4223 s. p.           0     

N 3793877000 4224 s. p. 0,31 0,33 0 0,04 0 0     

K 3804356000 4223 s. p.         0 0     

F 3808777000 4224 s. p.       0 0 0     

C 3810887000 4224 d. o. o. 4 3,64 0 0,08 0,71 0     

F 3811581000 4224 d. o. o. 0 0 0 0 0 0,15     

G 3820238000 4224 s. p.       0 0 0 1   

M 3822494000 4223 s. p. 0 0 0 0 0 0     

S 3824314000 4224 s. p. 0 0 0 0 0 0     

H 3830829000 4224 s. p. 0 0 0 0 0 0 0 0 

F 3831973000 4223 s. p. 0,5 0,38 0 0 0 0     

P 3833313000 4224 s. p.     0 0 0 0     

I 3841499000 4223 s. p. 1 2,13 1,89 2 2 0,2     

I 3847403000 4223 d. o. o. 0 0 0 0 0 0     

F 3848469000 4225 s. p. 0 0 0 0 0 0     

S 3850722000 4224 s. p.     0 0 0 0 0 0 
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I 3851583000 4223 s. p. 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5       

I 5386245000 4223 s. p.           0,13 5,56 6 

H 3859835000 4224 s. p. 0 0 0 0 0 0     

D 3860582000 4224 s. p. 0 0 0 0 0 0     

M 3866599000 4224 d. o. o. 1 1,25 1 1 0 0     

C 3871541000 4223 d. o. o.           0     

P 3876659000 4223 s. p. 0 0 0 0 0       

F 3876829000 4224 s. p.       0,02 0,23       

R 3878686000 4223 s. p. 0 0 0 0 0       

J 3883582000 4224 s. p.   0 0 0 0       

R 3886557000 4223 s. p. 0 0 0 0 0       

F 3889254000 4223 s. p. 0 0 0 0 0       

D 3899446000 4224 s. p. 0 0 0 0 0       

M 3904075000 4224 s. p.         0       

C 3907287000 4223 d. o. o. 7,96 9,83 2,21 2 2       

F 3909115000 4223 s. p. 0 0 0 0 0       

F 3911454000 4223 s. p. 0,76 1 0,16 0 0       

M 3912418000 4224 s. p. 0 0 0 0 0       

H 3912817000 4224 d. o. o. 14,2 11,52 12,55 12,2 11       

M 3926567000 4223 s. p. 0 0 0   0       

F 3934012000 4223 s. p. 0 0 0 0 0       

C 3937810000 4224 s. p.       0 0       

F 3941655000 4225 s. p. 0 0 0 0 0       

M 3941663000 4224 s. p.   0 0 0 0       

F 3943518000 4225 s. p. 0,09 0 0 0 0       

S 3946894000 4223 s. p.     0 0 0       

M 3948749000 4224 s. p.         0       

F 3948773000 4224 s. p.         0       

F 3959627000 4223 s. p. 0 0 0 0 0       

F 3964256000 4223 s. p.     0,25 0,25 0,25       

F 3966020000 4223 s. p. 0 0 0 0 0       

F 3967166000 4223 s. p. 0 0 0 0 0       

S 3977412000 4223 s. p. 0 0 0 0 0       

G 3984443000 4223 d. o. o.         0,01       

F 3984885000 4224 s. p. 0 0 0 0 0       

F 3985857000 4224 s. p.       0 0       

F 3991261000 4223 s. p. 2 2 0,58 0 0       

G 3994490000 4224 d. o. o. 0 0 1,64           

C 3999599000 4225 s. p. 0 0 0 0 0       

S 5059312000 4223 s. p. 0 0 0 0,29 1,5 1,26 0,93 1,56 

F 5059465000 4224 s. p.       0 0 0 0 0 

C 5059492000 4223 s. p.           0 1,64 4 
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G 5059517000 4224 s. p.               0 

H 5059562000 4224 s. p.       0 0 0 0 0 

G 5059571000 4224 s. p.               0 

F 5059660000 4224 s. p.       7,81 11,13 11,18 13,84 10,41 

G 5059688000 4225 s. p.                 

F 5059759000 4223 s. p. 0 0 0 0 0 0 0 0 

S 5059795000 4224 s. p. 1 1 1 1 0,32 0,03 0,83 1 

F 5059802000 4224 s. p.             0 0 

C 5059848000 4224 s. p. 3 3 2,68 3,75 4,04 6,38 7,5 7,67 

I 5060266000 4224 s. p.             0 0 

I 5060319000 4224 s. p.               1 

F 5060337000 4224 s. p. 0 0 0 0 0 0 0 0 

C 5060998000 4223 s. p. 0 0 0 0 0 0 0 0 

F 5061336000 4223 s. p. 0 0 0 0 0 0 0 0 

C 5061522000 4224 s. p. 1 0 0,5 1 1 1 1 1 

F 5061531000 4224 s. p.             0 0 

B 5159709000 4224 d. o. o. 3,96 3,88 3,63 5,27 6,94 8,76 11 12,27 

C 5169337000 4224 s. p.         1,41 1 1,06 0,33 

I 5169444000 4223 s. p.                 

H 5170352000 4224 s. p. 1 0,25 0,43 0 0 0 0 0 

F 5238959000 4224 s. p.                 

F 5290339000 4223 s. p.                 

H 5290847000 4224 s. p. 1,95 1,08 1 1,58 1 1 1,25 1,25 

H 5290927000 4224 s. p. 1 1 1 1 1 1 1 1 

H 5291007000 4224 s. p.       0 0 0 0 0 

H 5291016000 4224 s. p. 0 0 0 0 0 0 0 0 

I 5291123000 4224 s. p.                 

F 5291187000 4224 s. p.             0 0 

F 5291301000 4223 s. p. 4,94 4,63 6,05 3,12 2,5 2,48 2,51 1,48 

F 5291604000 4224 s. p.                 

C 5291695000 4223 s. p. 0 0 0 0 0 0 0 0 

F 5291766000 4224 s. p.         0 0 0 0 

C 5337844000 4224 d. o. o. 9,31 8,87 8,45 8,69 8,49 7,46 6,59 5,33 

D 5341052000 4223 s. p.                 

G 5341342000 4223 s. p.               0 

I 5341650000 4224 s. p.                 

C 5341694000 4223 s. p. 2 2 1,91 0,57 1,25 1,25 2 2 

F 5341706000 4223 s. p. 22,21 20,12 15,92 14,25 13,67 12 11,58 9 

H 5342392000 4224 d. o. o. 4 4 4,83 4 4 4 4,27 5,37 

H 5343391000 4224 s. p.             1 1 

F 5343417000 4223 s. p.         2 3,82 4 4 

H 5343434000 4225 s. p.               1,58 
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H 5343906000 4224 s. p.             1 1 

F 5344443000 4224 s. p.   0 0 0 0 0 0 0 

C 5344890000 4223 s. p.         0 0 0 0 

C 5345205000 4223 s. p.               0 

F 5345466000 4223 s. p.                 

C 5345483000 4224 s. p.             0 0 

I 5345816000 4224 s. p. 1,15 1,51 0,48 0,52 0,48 0 0 0 

C 5346322000 4223 s. p.           0 0 0 

C 5346427000 4223 s. p. 0 0 0 0   0 0 0 

F 5346535000 4224 s. p.             0,79 1 

K 5346717000 4224 s. p.                 

D 5348368000 4224 s. p.                 

F 5362458000 4224 d. o. o.   4,48 5,24 6 6 6 5,84 6,94 

C 5371503000 4224 d. o. o. 0,5 0 0 0 0 0 0 0 

C 5379270000 4223 d. o. o. 0,85 1,29 1,57 1,28 1,49 1,83 5,92 11,67 

M 5383498000 4223 d. o. o. 2,2 2 2 1,92 2 2 1,82 2 

H 5385816000 4223 s. p. 0 0 0 0 0 0 0 0 

C 5385889000 4223 s. p.             0 0 

F 5386049000 4224 s. p. 0 0 0 0 0 0 0 0 

C 5386511000 4223 s. p.             0 0 

I 5386735000 4224 s. p. 0 0 0 0 0 0 0 0 

F 5386744000 4224 

nosilec 
dop.dej. 
na kmetij         0 0 0 0 

I 5386762000 4224 s. p. 3 3,09 2,38 2 2 2 2,16 3,4 

C 5387066000 4224 s. p.     0 0 0 0 0 0 

A 5387075000 4225 s. p.         0 0 0 0 

D 5387173000 4224 s. p.                 

D 5387226000 4223 s. p. 0 0 0 0 0 0 0 0 

D 5387280000 4224 s. p.             0 0 

G 5396875000 4224 d. o. o. 16,22 17,38 17,01 15,37 16,67 16,93 18,21 18,42 

C 5399815000 4223 d. o. o. 179,32 160,92 147,2 127,98 106,15 102,77 100,48 115,18 

C 5410037000 4224 d. o. o. 0 0 0 0 1 1 1 2 

G 5413753000 4223 d. o. o. 7,52 6,74 5,5 5,55 6,61 6,21 5,5 4,86 

C 5414385000 4223 d. o. o. 9,02 8,29 8,61 7,9 8,87 8,71 7,52 7,18 

C 5440041000 4224 d. o. o. 7,39 7,51 5,96 6,33 6,98 7,75 7,87 7,37 

G 5443342000 4225 d. o. o. 2 2 2 2 2 1 1 1 

C 5449472000 4224 d. o. o. 8 7 8 7 6,99 7,62 5,79 4,24 

G 5468302000 4225 d. o. o. 1,23 2 0,25 0,46 1,12 1 1 1 

C 5477271000 4225 d. o. o. 1 1 1 1 1 0,84 1 1 

C 5481139000 4224 d. o. o. 1,84 1,24 1,24 1,04 0,74 1,41 1,25 1 

G 5489695000 4223 d. o. o. 1 1 1 1 2 2 2 2 

G 5493501000 4224 d. o. o. 1 1 1 1 1 1 1 1 
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M 5493943000 4223 d. o. o. 1 1 0,24 0 0 0 0 0 

G 5495369000 4223 d. o. o. 0,5 0,5 1 1,67 1 1 1 1 

I 5505534000 4224 d. o. o. 3,58 2,5 1,51 2,55 2,73 1,94 2,25 1,46 

M 5512638000 4224 d. o. o.             1 0 

H 5536146000 4224 d. o. o. 1,72 1 1 1 0,84 0,66 2 2 

H 5536600000 4223 d. o. o. 0 0 0 0 0 0 0 0 

M 5537665000 4224 d. o. o.     0 0 0 0 0 0 

G 5537843000 4224 d. o. o. 0 0 0,4 0,9 1 1 1 1 

G 5537843000 4223 s. p.         0 0 0 0 

G 5538246000 4223 d. o. o. 0 0 0,09 1 0,84 0 0,66 0,34 

H 5566266000 4223 d. o. o. 5 4,84 4,5 4,5 4,5 4,5 5,03 5,75 

F 5573587000 4223 s. p.               0 

F 5573694000 4224 s. p. 3,5 4,25 3,67 2,32 1,24 1,58 2 2,08 

C 5573792000 4224 s. p.       0 0 0 0 0,42 

F 5574238000 4225 s. p. 1,21 0,16 0 0 0 0,86 1,26 1,48 

F 5574247000 4223 s. p. 0 0 0 0 0 0 0 0,5 

H 5574292000 4224 s. p.           4,74 4,83 5,17 

D 5574345000 4223 s. p. 0 0 0 0 0 0 0 0 

G 5574657000 4224 s. p.               0 

S 5574666000 4224 s. p.     0 0 0 0 0 0 

C 5581176000 4224 d. o. o. 22,97 22,54 17,24 16,53 2       

H 5629589000 4224 s. p. 4,18 3,56 2 2 2 2 1,59 0,34 

F 5631013000 4223 s. p.                 

C 5631088000 4224 s. p. 0 0 0 0 0 0 0 0 

F 5631603000 4223 s. p. 0 0 0 0 0 0 0 0 

H 5631669000 4223 s. p.                 

F 5631738000 4225 s. p. 0 0 0 0 0 0 0 0 

F 5631747000 4225 s. p. 0 0 0 0 0 0 0 0 

M 5634873000 4224 d. o. o. 1 0,85 1 1,04 2,08 2 2 2 

G 5661404000 4224 d. o. o. 0 0 0 0 0,92       

G 5661552000 4223 d. o. o. 4 4 3 3 3 3 4 5 

H 5668433000 4224 d. o. o.           0,59     

F 5670240000 4224 s. p. 3 3 3 2 3 3 3 3 

C 5670419000 4224 s. p. 1 1 1 1 1 1 1 1 

C 5679451000 4224 d. o. o.   0     0 0,5 1,5 2 

G 5691559000 4225 d. o. o. 2,25 2,25 4 4 5 5 5,8 6 

F 5709563000 4224 d. o. o. 9,92 10 10,18 10,27 10 10 9,83 9 

G 5723361000 4223 d. o. o. 2 2 2 2 2,22 3 3 3 

C 5757207000 4224 d. o. o. 1 1 1 1 2 2 2 1,43 

G 5762570000 4223 d. o. o. 0 0 0,08 0,08 0,55 1,03 1 1 

G 5776643000 4223 d. o. o. 1,5 1,33 0 1 1 2 2 1,83 

G 5789524000 4224 d. o. o. 0,33 0,1 1 1 1 1 1 1 
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H 5789885000 4223 d. o. o.   2 2 2 2 2,09 2 2 

G 5797056000 4224 s. p.     0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

I 5797272000 4224 s. p. 4 4 4 4 4 4 4 4 

C 5797727000 4224 s. p. 1,96 2 2 2 1,99 2 2 2 

D 5799260000 4225 s. p.                 

M 5804205000 4224 d. n. o. 0 0 0 0 0 0 0,25 1 

C 5816262000 4223 d. o. o. 4,14 4 3 2,2 1,8 2 1,39 1 

C 5827809000 4224 d. o. o. 1 1 1 1 1 1 1 0 

M 5828775000 4224 d. o. o.     0 0 0 0 0 0 

M 5906652000 4223 k. d.         0,05 0,05 0,05 0,05 

R 5921929000 4223 d. o. o.       2,31 4,98 4,08 6,65 7,03 

C 5928559000 4224 d. o. o. 3 2,18 3 2,02 1,92 1 1 1 

F 5963245000 4223 s. p.           2 1,5 1 

H 5963322000 4225 s. p.                 

I 5964129000 4223 s. p.                 

S 5964163000 4223 s. p. 0,55 0,09 0,13 1 1 1 1 1 

G 6002072000 4223 d. o. o. 1 0,99 1 0,01 0       

M 6023002000 4224 d. n. o. 0,85 0,17 0 0 0       

C 6027423000 4224 d. o. o. 0,85 0 0 0 0       

M 6050212000 4224 s. p. 0 0 0 0 0       

F 6050476000 4224 s. p. 0 0 0 0 0       

S 6053068000 4225 s. p. 0 0 0 0         

F 6065007000 4223 s. p. 0,22 0 0 0 0       

I 6066470000 4224 s. p. 0 0 0 0 0       

S 6070841000 4224 s. p.         0       

G 6076149000 4223 s. p.         0       

S 6076297000 4224 s. p.     0 0 0       

N 6076319000 4224 s. p.   0 0           

S 6081746000 4224 s. p. 0 0 0 0         

C 6081851000 4223 s. p. 0 0 0 0         

F 6082033000 4223 s. p. 0,4 0,9 0 0         

J 6084362000 4224 s. p.       0         

M 6085270000 4224 s. p.       0         

F 6090001000 4224 d. o. o.       0         

H 6094112000 4224 s. p. 0 0 0 0,44         

P 6109969000 4223 s. p.   0 0 0         

C 6112340000 4224 s. p. 2,41 2,33 1 0,77         

G 6116434000 4224 s. p. 0 0 0 0         

C 6123279000 4224 s. p.       0         

P 6124038000 4224 s. p.   0 0 0         

G 6133380000 4224 d. o. o. 1 0 0 0         

C 6139426000 4224 s. p. 0 0 0 0         
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I 6140637000 4223 s. p. 0,83 0,49 0 0         

A 6140866000 4224 s. p. 0 0 0 0         

Q 6155286000 4225 s. p.       1         

J 6156983000 4224 s. p. 0 0 0           

F 6159915000 4223 d. o. o. 1 1 1 2 0,09       

C 6170188000 4225 s. p.     0 0         

C 6170285000 4224 s. p. 0 0 0           

S 6170323000 4225 s. p.   0 0 0         

G 6170897000 4224 s. p.   0 0 0         

D 6170960000 4223 s. p.       0         

R 6172288000 4223 s. p. 0 0 0 0         

M 6172938000 4224 s. p. 0 0 0 0         

C 6190391000 4224 d. o. o.     0,71 0         

H 6192840000 4224 d. o. o. 1,5 1,5   0         

F 6198619000 4224 s. p.     0           

P 6214967000 4224 s. p.     0 0         

D 6218148000 4224 s. p. 0 0 0 0         

F 6229930000 4224 s. p. 0 0 0 0         

J 6239650000 4224 s. p. 0 0 0 0         

N 6241778000 4223 s. p.       0         

H 6242464000 4224 s. p. 0 0 0 0         

M 6258751000 4224 s. p.     0 0         

M 6267564000 4224 s. p.       0         

I 6279406000 4223 s. p. 0,49 0,66 0 0         

H 6281214000 4223 s. p. 0 0 0           

I 6290078000 4225 s. p.   0 0           

G 6290124000 4224 d. o. o. 0,2 0,02 0,48           

C 6290981000 4224 s. p. 0 0 0           

J 6296459000 4224 s. p.     0           

J 6296491000 4223 s. p. 0   0           

N 6307574000 4224 s. p. 0 0 0           

F 6322417000 4224 d. o. o. 5,26 5,74 6,57           

I 6325777000 4225 s. p. 0 0 0 0 0 0 0 0 

K 6334440000 4224 s. p.   0 0           

F 6341845000 4224 s. p. 0 0 0           

C 6347363000 4224 s. p. 2,3 1,37 0,67           

F 6353452000 4223 s. p.   0 0           

F 6355846000 4224 s. p. 0 0 0           

C 6371850000 4223 s. p. 0,04 0 0           

C 6378846000 4224 s. p. 0 0 0           

S 6384749000 4224 s. p. 0 0 0           

C 6399908000 4224 s. p.   0 0           
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N 6400868000 4223 s. p. 0 0             

S 6404596000 4225 s. p. 1 0,66 0           

S 6416306000 4224 s. p.   0 0           

J 6433065000 4224 s. p.   0 0           

I 6434304000 4224 s. p. 0 0 0           

C 6444822000 4224 d. o. o. 1 1 0,08           

M 6456367000 4223 s. p. 0 0 0           

C 6468349000 4223 s. p. 0 0 0           

H 6470114000 4223 s. p.   0 0           

I 6470769000 4225 s. p.   0 0           

I 6485421000 4223 d. o. o. 1,48 0,78 0,17           

M 6505643000 4224 s. p. 1 0 0           

P 6508758000 4224 s. p. 0 0 0           

N 6510442000 4223 s. p.   0 0           

G 6511171000 4224 s. p.     0           

P 6512208000 4224 s. p. 0 0 0           

G 6513590000 4224 d. o. o. 1,08 1,17             

I 6517978000 4224 d. o. o. 0,17               

G 6521304000 4223 s. p. 0 0             

I 6531814000 4224 d. o. o. 0 0,33             

S 6535658000 4224 s. p.   0             

S 6536662000 4224 s. p. 0 0             

C 6542930000 4223 s. p. 0 0             

J 6558534000 4223 d. o. o. 0 0             

F 6560296000 4224 s. p. 0 0             

G 6569315000 4224 d. o. o. 2,08 0,4             

F 6573657000 4223 s. p. 0               

G 6574718000 4224 s. p. 0               

I 6579728000 4224 d. o. o. 0 0,11             

S 6583911000 4224 s. p. 0 0             

M 6584721000 4224 s. p.   0             

F 6590497000 4224 s. p. 0 0             

S 6592767000 4223 s. p. 0,46 0 0           

I 6594298000 4224 s. p. 0 0             

C 6602592000 4224 s. p. 0 0 0 0         

F 6602886000 4224 s. p. 0 0             

S 6625193000 4224 s. p. 0 0             

A 6632092000 4224 s. p. 0 0             

C 6648479000 4223 d. o. o. 4,35 0,31             

Q 6649840000 4224 d. o. o. 0 0             

J 6654665000 4223 s. p.   0,14             

I 6656099000 4224 s. p. 0 0             
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Število 
zaposl. 
2008 * 

M 6678106000 4224 s. p.   0             

S 6678530000 4223 s. p. 0 0             

Q 6688624000 4224 s. p. 0               

C 6691331000 4225 s. p.   0             

C 6694454000 4224 s. p. 0 0             

S 6695477000 4224 s. p. 0 0             

F 6696007000 4223 s. p. 0 0             

H 6698786000 4224 s. p. 0 0   0         

F 6700284000 4223 s. p. 0 0   0 0 0 0 0 

G 6703216000 4224 d. o. o. 1,77 0,29             

H 6713378000 4224 s. p. 1 0,09             

F 6717110000 4223 s. p. 0 0             

M 6735894000 4224 s. p. 0 0             

F 6760180000 4224 d. o. o. 0,25               

M 6761615000 4223 s. p. 0               

F 6768636000 4224 d. o. o. 1,87               

C 6787282000 4224 s. p. 2,83               

S 6822665000 4224 s. p. 0               

R 6829376000 4224 s. p. 0               

C 6839061000 4224 s. p. 0               

A 6852530000 4224 s. p. 0,61               

C 6863264000 4223 s. p. 0               

G 6868525000 4224 d. o. o. 0       2 1,25 2 2 

G 6876820000 4224 s. p. 0               

I 6883435000 4223 d. o. o. 0,2               

F 6888356000 4224 s. p. 0               

C 6891985000 4224 s. p. 0,4 0 0           

S 6892230000 4224 s. p. 0               

F 6899285000 4224 s. p. 1,54               

I 6905676000 4225 s. p. 0               

S 6913113000 4225 s. p. 0               

J 6914110000 4224 s. p. 0 0   0         

C 6921850000 4223 d. o. o. 0,16               

G 6939830000 4224   0 0             

M 6964516000 4224 d. o. o. 0               

M 6971741000 4224 d. o. o. 0               

C 6974678000 4225 d. o. o. 0               

Skupaj št. zaposlenih po letih  * 777,74 736,45 686 651,3 640,55 632,29 644,48 633,13 

Rast št. zaposlenih glede na leto prej 5,61 % 7,35 % 5,33 % 1,68 % 1,31 % 
-1,89 
% 1,79 % 2,88 % 

*  Število zaposlenih je podano na podlagi opravljenih delovnih ur iz letnih poročil 
   

Vir: AJPES 2017



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Priloga 2 

 

Stopnja donosnosti sredstev poslovnih subjektov za leto 2014 v Občini Gorenja vas - 

Poljane 

1 K 6334440000 s. p. 1136,00 

2 C 6542930000 s. p. 849,05 

3 S 1105582000 s. p. 808,67 

4 A 6140866000 s. p. 770,45 

5 S 6536662000 s. p. 754,26 

6 C 6170285000 s. p. 617,92 

7 S 3438511000 s. p. 562,72 

8 F 3609472000 s. p. 531,74 

9 N 6076319000 s. p. 520,41 

10 F 6341845000 s. p. 412,03 

11 S 6384749000 s. p. 381,55 

12 F 5344443000 s. p. 353,28 

13 F 3848469000 s. p. 317,86 

14 S 5964163000 s. p. 265,61 

15 S 6416306000 s. p. 248,97 

16 G 6170897000 s. p. 242,11 

17 G 6116434000 s. p. 237,36 

18 F 1104721000 s. p. 234,86 

19 C 5291695000 s. p. 224,68 

20 I 6594298000 s. p. 214,42 

21 J 6239650000 s. p. 214,29 

22 F 5631738000 s. p. 213,58 

23 F 3211096000 s. p. 198,91 

24 F 3909115000 s. p. 193,05 

25 C 3305562000 s. p. 186,01 

26 I 6066470000 s. p. 184,43 

27 S 6053068000 s. p. 173,06 

28 F 5059759000 s. p. 159,79 

29 F 3406253000 s. p. 154,80 

30 M 6172938000 s. p. 150,81 

31 S 6625193000 s. p. 149,07 

32 P 3876659000 s. p. 139,51 

33 I 6434304000 s. p. 137,54 

34 M 6505643000 s. p. 136,09 

35 J 3883582000 s. p. 134,75 

36 P 3496546000 s. p. 128,11 

37 F 3555798000 s. p. 123,19 

38 I 6290078000 s. p. 121,09 

39 F 3966020000 s. p. 120,24 

Zap. 

št. 

Področje 
dejavnosti 

SKD_2008 Matična št. 

Vrsta 

družbe  

Stopnja 
donosnosti 

sredstev 

2014 

40 F 6353452000 s. p. 114,51 

41 H 6470114000 s. p. 109,66 

42 I 5386735000 s. p. 103,83 

43 M 3912418000 s. p. 102,72 

44 F 1309056000 s. p. 97,67 

45 F 3941655000 s. p. 94,97 

46 C 6468349000 s. p. 91,80 

47 F 6602886000 s. p. 91,35 

48 F 1528599000 s. p. 90,51 

49 S 6592767000 s. p. 90,04 

50 C 3765440000 s. p. 88,62 

51 G 5762570000 gosp. d. 87,35 

52 F 1699237000 s. p. 82,65 

53 J 3640361000 s. p. 80,44 

54 N 3571556000 s. p. 78,26 

55 C 1419439000 s. p. 77,92 

56 S 3339513000 s. p. 77,90 

57 F 3959627000 s. p. 76,42 

58 N 6400868000 s. p. 73,96 

59 R 3886557000 s. p. 72,78 

60 G 1901982000 s. p. 71,02 

61 P 6508758000 s. p. 69,56 

62 M 2127377000 s. p. 66,32 

63 F 6355846000 s. p. 64,61 

64 J 3704386000 s. p. 64,34 

65 F 6229930000 s. p. 62,06 

66 F 6700284000 s. p. 61,08 

67 C 6691331000 s. p. 61,01 

68 N 3735907000 s. p. 60,03 

69 I 6470769000 s. p. 59,15 

70 C 6371850000 s. p. 55,58 

71 I 1309811000 s. p. 55,51 

72 M 1309412000 s. p. 55,49 

73 F 3211142000 s. p. 55,07 

74 J 6654665000 s. p. 54,92 

75 F 3831973000 s. p. 53,82 

76 F 1104560000 s. p. 53,76 

77 I 6325777000 s. p. 51,75 

78 F 3402347000 s. p. 49,27 

Zap. 
št. 

Področje 
dejavnosti 
SKD_2008 Matična št. 

Vrsta 
družbe  

Stopnja 
donosnosti 

sredstev 
2014 



Priloga 2 

 

 
Zap. 
št. 

 

Področje 
dejavnosti 
SKD_2008 

 
Matična št. 

 
Vrsta 

družbe  

Stopnja 

donosnosti 
sredstev 

2014 

79 S 5059312000 s. p. 49,00 

80 S 6535658000 s. p. 48,31 

81 C 6444822000 gosp. d. 47,49 

82 F 3219259000 s. p. 47,35 

83 C 6378846000 s. p. 46,80 

84 F 6717110000 s. p. 46,50 

85 F 1849123000 s. p. 46,28 

86 G 6939830000 s. p. 43,99 

87 I 6279406000 s. p. 43,43 

88 S 6404596000 s. p. 42,36 

89 S 6695477000 s. p. 41,95 

90 J 6433065000 s. p. 41,43 

91 I 5345816000 s. p. 40,95 

92 C 6891985000 s. p. 39,86 

93 N 3693988000 s. p. 38,42 

94 M 6456367000 s. p. 36,43 

95 C 1709330000 s. p. 34,90 

96 H 6281214000 s. p. 34,52 

97 N 3793877000 s. p. 34,18 

98 H 6094112000 s. p. 33,65 

99 C 5928559000 gosp. d. 31,75 

100 C 1516108000 s. p. 30,78 

101 N 6510442000 s. p. 30,71 

102 I 1510258000 gosp. d. 30,67 

103 R 3516008000 s. p. 30,22 

104 C 3474968000 s. p. 29,05 

105 F 5060337000 s. p. 28,89 

106 C 3173305000 s. p. 28,51 

107 I 3841499000 s. p. 28,34 

108 C 1529226000 s. p. 28,15 

109 H 6192840000 gosp. d. 28,04 

110 C 3122972000 s. p. 27,08 

111 I 6485421000 gosp. d. 27,08 

112 F 3356698000 s. p. 26,46 

113 I 6140637000 s. p. 26,41 

114 F 1799738000 gosp. d. 26,15 

115 G 3662918000 s. p. 25,64 

116 C 5060998000 s. p. 24,81 

117 C 1104543000 s. p. 24,80 

118 M 3655784000 s. p. 24,57 

119 F 5573694000 s. p. 24,31 

120 F 3054900000 s. p. 23,45 

Zap. 
št. 

 

Področje 
dejavnosti 
SKD_2008 

 
Matična št. 

Vrsta 
družbe  

Stopnja 

donosnosti 
sredstev 

2014 

121 F 6050476000 s. p. 22,87 

122 I 3470091000 s. p. 22,62 

123 M 6678106000 s. p. 21,20 

124 J 1768026000 gosp. d. 20,96 

125 F 2003589000 s. p. 20,38 

126 S 5059795000 s. p. 19,96 

127 F 5670240000 s. p. 19,55 

128 C 6347363000 s. p. 18,89 

129 H 5385816000 s. p. 18,80 

130 F 1026623000 s. p. 18,45 

131 F 5631747000 s. p. 17,98 

132 M 2271303000 gosp. d. 17,84 

133 F 1975331000 s. p. 17,46 

134 M 3866599000 gosp. d. 17,36 

135 F 5574238000 s. p. 17,01 

136 I 3106659000 s. p. 16,98 

137 P 2043769000 gosp. d. 16,80 

138 M 3441881000 gosp. d. 16,61 

139 M 6050212000 s. p. 16,35 

140 C 1777068000 s. p. 15,82 

141 J 6914110000 s. p. 15,68 

142 M 3822494000 s. p. 15,64 

143 F 3759164000 s. p. 15,51 

144 A 3461386000 s. p. 15,48 

145 H 3859835000 s. p. 15,20 

146 C 2333023000 gosp. d. 15,10 

147 M 5804205000 gosp. d. 14,77 

148 C 6081851000 s. p. 14,42 

149 F 5631603000 s. p. 14,40 

150 C 1691945000 s. p. 14,34 

151 H 5789885000 gosp. d. 14,31 

152 F 1026844000 s. p. 14,23 

153 C 1881779000 s. p. 13,45 

154 C 1529501000 s. p. 13,38 

155 M 2349752000 gosp. d. 13,36 

156 J 2285878000 gosp. d. 13,18 

157 C 3417654000 s. p. 13,05 

158 F 6082033000 s. p. 12,94 

159 H 6242464000 s. p. 12,54 

160 C 1104667000 s. p. 12,54 

161 P 6512208000 s. p. 12,48 

162 G 1309382000 s. p. 12,43 



Priloga 2 

 

 
Zap. 
št. 

 

Področje 
dejavnosti 
SKD_2008 

 
Matična št. 

 
Vrsta 

družbe  

Stopnja 

donosnosti 
sredstev 

2014 

163 I 5386762000 s. p. 12,10 

164 H 2020483000 gosp. d. 12,01 

165 F 3186334000 s. p. 11,99 

166 C 5371503000 gosp. d. 11,91 

167 F 3911454000 s. p. 11,90 

168 F 3259889000 s. p. 11,86 

169 H 5629589000 s. p. 11,71 

170 F 3207579000 s. p. 11,62 

171 S 6678530000 s. p. 11,55 

172 A 6632092000 s. p. 11,55 

173 F 5386049000 s. p. 11,37 

174 I 5505534000 gosp. d. 10,99 

175 P 6124038000 s. p. 10,79 

176 C 6139426000 s. p. 10,64 

177 C 5816262000 gosp. d. 10,32 

178 P 3356540000   10,13 

179 F 3496481000 s. p. 10,04 

180 D 5387226000 s. p. 10,02 

181 J 2197685000 gosp. d. 9,99 

182 F 1105191000 s. p. 9,88 

183 G 6513590000 gosp. d. 9,78 

184 G 3681807000 s. p. 9,65 

185 C 3190218000 s. p. 9,50 

186 M 3122875000 s. p. 8,97 

187 M 3360415000 gosp. d. 8,89 

188 F 2000172000 gosp. d. 8,41 

189 I 6656099000 s. p. 8,35 

190 C 1786415000 gosp. d. 8,24 

191 M 5634873000 gosp. d. 8,22 

192 F 3934012000 s. p. 8,21 

193 C 5797727000 s. p. 8,20 

194 F 1419536000 s. p. 8,19 

195 I 1419315000 s. p. 8,12 

196 C 5061522000 s. p. 7,93 

197 C 3717682000 s. p. 7,91 

198 G 5495369000 gosp. d. 7,88 

199 G 5691559000 gosp. d. 7,81 

200 F 3260593000 s. p. 7,55 

201 D 5574345000 s. p. 7,55 

202 F 3889254000 s. p. 7,50 

203 G 6002072000 gosp. d. 7,45 

204 C 2226553000 gosp. d. 7,33 

 
Zap. 
št. 

 

Področje 
dejavnosti 
SKD_2008 

 
Matična št. 

 
Vrsta 

družbe  

Stopnja 

donosnosti 
sredstev 

2014 

205 F 5341706000 s. p. 6,96 

206 C 5631088000 s. p. 6,92 

207 G 5493501000 gosp. d. 6,87 

208 S 1026798000 s. p. 6,83 

209 F 5709563000 gosp. d. 6,81 

210 G 5776643000 gosp. d. 6,62 

211 M 3129284000 s. p. 6,54 

212 F 5574247000 s. p. 6,47 

213 C 6602592000 s. p. 6,32 

214 G 6521304000 s. p. 6,02 

215 H 3417760000 s. p. 6,02 

216 I 3653358000 gosp. d. 5,83 

217 F 3258050000 s. p. 5,45 

218 G 1529498000 s. p. 5,13 

219 C 3760499000 gosp. d. 5,09 

220 H 3912817000 gosp. d. 5,04 

221 C 2043831000 gosp. d. 5,03 

222 C 1990837000 gosp. d. 4,96 

223 C 5337844000 gosp. d. 4,88 

224 H 5170352000 s. p. 4,73 

225 H 3299422000 gosp. d. 4,54 

226 C 5449472000 gosp. d. 4,54 

227 H 1027158000 s. p. 4,49 

228 M 1917161000 gosp. d. 4,47 

229 C 5399815000 gosp. d. 4,44 

230 F 3198588000 s. p. 4,32 

231 C 1344595000 s. p. 4,29 

232 C 6027423000 gosp. d. 4,16 

233 G 5443342000 gosp. d. 4,12 

234 P 3493245000 s. p. 3,85 

235 N 3655253000 s. p. 3,71 

236 L 1994174000 gosp. d. 3,69 

237 F 3185745000 s. p. 3,64 

238 J 6558534000 gosp. d. 3,63 

239 C 5581176000 gosp. d. 3,23 

240 C 1535196000 gosp. d. 2,93 

241 F 1673653000 gosp. d. 2,88 

242 G 5489695000 gosp. d. 2,74 

243 F 6322417000 gosp. d. 2,72 

244 C 2016117000 s. p. 2,70 

245 H 5566266000 gosp. d. 2,61 

246 C 1419170000 s. p. 2,60 



Priloga 2 

 

Zap. 
št. 

Področje 
dejavnosti 
SKD_2008 Matična št. 

Vrsta 
družbe  

Stopnja 

donosnosti 
sredstev 

2014 

247 G 1811541000 gosp. d. 2,58 

248 C 3535312000 s. p. 2,45 

249 G 1309463000 s. p. 2,39 

250 G 5661552000 gosp. d. 2,33 

251 I 3659178000 s. p. 2,28 

252 C 6112340000 s. p. 2,25 

253 G 3741915000 s. p. 2,21 

254 F 1529285000 s. p. 2,18 

255 I 5797272000 s. p. 2,12 

256 C 3999599000 s. p. 2,06 

257 C 5341694000 s. p. 2,03 

258 F 1865587000 gosp. d. 1,92 

259 G 5413753000 gosp. d. 1,91 

260 A 3500730000 s. p. 1,86 

261 C 3633667000 gosp. d. 1,84 

262 C 3501566000 gosp. d. 1,81 

263 D 1105108000 s. p. 1,79 

264 C 3907287000 gosp. d. 1,77 

265 F 5291301000 s. p. 1,70 

266 M 6023002000 gosp. d. 1,60 

267 C 1105167000 s. p. 1,54 

268 N 3423816000 gosp. d. 1,52 

269 C 3261611000 s. p. 1,50 

270 C 2158639000 gosp. d. 1,50 

271 N 3544834000 gosp. d. 1,50 

272 D 3860582000 s. p. 1,38 

273 I 3851583000 s. p. 1,28 

274 R 3648630000 s. p. 1,25 

275 G 1419978000 s. p. 1,24 

276 C 3810887000 gosp. d. 1,24 

277 F 2009447000 gosp. d. 1,21 

278 F 3022447000 s. p. 1,16 

279 C 5059848000 s. p. 1,13 

280 C 5414385000 gosp. d. 1,10 

281 H 5342392000 gosp. d. 1,04 

282 A 1419234000 s. p. 1,03 

283 G 5468302000 gosp. d. 0,90 

284 F 5362458000 gosp. d. 0,77 

285 A 3224171000 s. p. 0,73 

286 G 3705935000 gosp. d. 0,73 

287 I 3065014000 s. p. 0,71 

288 B 5159709000 gosp. d. 0,68 

Zap. 
št. 

Področje 
dejavnosti 
SKD_2008 Matična št. 

Vrsta 
družbe  

Stopnja 

donosnosti 
sredstev 

2014 

289 F 3286843000 s. p. 0,66 

290 M 5493943000 gosp. d. 0,63 

291 H 5536146000 gosp. d. 0,60 

292 C 1737376000 s. p. 0,60 

293 G 5396875000 gosp. d. 0,59 

294 F 1026917000 s. p. 0,57 

295 G 5537843000 gosp. d. 0,56 

296 C 5379270000 gosp. d. 0,54 

297 A 1902008000 s. p. 0,52 

298 P 6109969000 s. p. 0,51 

299 C 5477271000 gosp. d. 0,46 

300 C 1026534000 s. p. 0,40 

301 G 1975641000 s. p. 0,29 

302 M 5383498000 gosp. d. 0,27 

303 H 6713378000 s. p. 0,19 

304 C 1414682000 gosp. d. 0,16 

305 F 3767876000 gosp. d. 0,06 

306 C 5410037000 gosp. d. 0,03 

307 D 2307057000 gosp. d. 0,02 

308 J 6156983000 s. p. 0,00 

309 M 3671577000 s. p. 0,00 

310 Q 6688624000 s. p. 0,00 

311 I 3280926000 gosp. d. -0,12 

312 F 1104756000 s. p. -0,13 

313 C 5440041000 
 gosp. 
d. -0,23 

314 M 3206688000 s. p. -0,30 

315 Q 6649840000 gosp. d. -0,33 

316 G 3086003000 s. p. -0,60 

317 G 3398625000 gosp. d. -0,62 

318 G 5789524000 gosp. d. -1,10 

319 F 3967166000 s. p. -1,14 

320 G 5538246000 gosp. d. -1,23 

321 F 3154505000 s. p. -1,45 

322 F 3811581000 gosp. d. -1,67 

323 D 2236818000 gosp. d. -1,68 

324 G 1419374000 s. p. -2,15 

325 I 6531814000 gosp. d. -2,29 

326 M 6584721000 s. p. -2,49 

327 M 1528955000 s. p. -2,79 

328 C 6694454000 s. p. -3,56 

329 D 6218148000 s. p. -3,59 

330 F 3984885000 s. p. -3,86 



Priloga 2 

 

Zap. 
št. 

Področje 
dejavnosti 
SKD_2008 Matična št. 

Vrsta 
družbe  

Stopnja 

donosnosti 
sredstev 

2014 

331 G 6133380000 gosp. d. -4,32 

332 H 6698786000 s. p. -5,19 

333 C 5679451000 gosp. d. -5,47 

334 F 3371913000 s. p. -6,02 

335 G 6569315000 gosp. d. -6,28 

336 G 6290124000 gosp. d. -6,34 

337 I 1419684000 s. p. -6,87 

338 F 3433650000 s. p. -7,42 

339 F 3072452000 s. p. -8,28 

340 F 3576752000 gosp. d. -8,89 

341 C 1214551000 gosp. d. -8,91 

342 I 6579728000 gosp. d. -9,93 

343 R 6172288000 s. p. -10,23 

344 C 1836277000 s. p. -11,87 

345 I 3847403000 gosp. d. -13,16 

346 G 6703216000 gosp. d. -13,21 

347 C 5757207000 gosp. d. -14,02 

348 S 3824314000 s. p. -15,29 

349 G 2017199000 s. p. -15,54 

350 N 3576604000 s. p. -19,25 

351 J 2172739000 gosp. d. -20,28 

352 D 3899446000 s. p. -22,71 

353 C 5670419000 s. p. -23,17 

354 C 5827809000 gosp. d. -25,25 

355 M 3511529000 s. p. -27,83 

356 F 5061336000 s. p. -28,75 

357 C 6290981000 s. p. -32,22 

358 G 3067980000 s. p. -33,56 

359 S 3977412000 s. p. -43,16 

360 M 3926567000 s. p. -51,87 

361 C 1105264000 gosp. d. -52,00 

362 C 6648479000 gosp. d. -55,43 

363 M 6735894000 s. p. -75,00 

364 C 6399908000 s. p. -91,64 

365 H 3830829000 s. p. -95,40 

366 M 3322602000 s. p. -97,95 

367 F 2155257000 gosp. d. -109,62 

368 S 6170323000 s. p. -115,38 

369 C 1027395000 s. p. -116,38 

370 S 6583911000 s. p. -126,46 

371 C 1791591000 s. p. -184,83 

372 G 3622509000 s. p. -313,60 

373 S 6081746000 s. p. -663,74 

374 F 6590497000 s. p. -677,34 

Vir: AJPES 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Priloga 3 

 

Preverjanje normalne porazdelitve pri hipotezi 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


