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POVZETEK  

Magistrska naloga obravnava uspešnost poslovanja kovinske panoge v obdobju 2008–2017. V 

nalogi smo izračunali gospodarnost, ki je bila v obravnavanem obdobju 2008–2017 višja od 1, 

kar pomeni, da so v panogi ustvarili več, kot so potrošili; koeficient produktivnosti pa je med 

leti precej nihal. Ugotovili smo tudi, da je število podjetij skozi leta ves čas postopno 

naraščalo, število zaposlenih pa je nihalo, čista donosnost kapitala (ROE) in čista donosnost 

sredstev (ROA) sta bili negativni le v letu 2013, ko je panoga izkazovala izgubo. Na koncu 

smo opravili še preizkus hipotez, kjer je bilo ugotovljeno, da je bil povprečen čisti dobiček 

leta 2017 višji kot leta 2008, da je bila povprečna vrednost prodaje v letu 2017 nižja kot leta 

2008 ter da med deležem obratnega kapitala v prihodkih iz poslovanja ter ROA in ROE 

obstaja pozitivna šibka povezanost. 

Ključne besede: kovinska panoga, uspešnost, analiza, poslovanje, učinkovitost. 

SUMMARY  

The master's thesis deals with the performance of the metal industry in the period 2008–2017. 

In the thesis we calculated the efficiency, which was higher in the period 2008–2017 than 1, 

which means that they generated more in the industry than they spent; the productivity ratio 

has fluctuated considerably over the years. We also found that the number of companies has 

been gradually increasing over the years, the number of employees has fluctuated, net return 

on equity (ROE) and net return on assets (ROA) were negative only in 2013, when the 

industry showed a loss. Finally, we tested the hypotheses, where it was found that the average 

net profit in 2017 was higher than in 2008, that the average value of sales in 2017 was lower 

than in 2008, and that the share of working capital in operating revenues and ROA and ROE 

there is a positive bar association. 

Key words: metal industry, success, analysis, business, efficiency. 
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1 UVOD 

V magistrski nalogi smo proučili uspešnost poslovanja kovinske panoge od leta 2008 do 

2017. Namen naloge je bil proučiti strokovno literaturo ter zbrati čim večjo količino 

podatkov, jih smiselno obdelati in analizirati ter opraviti preizkus testiranja postavljenih 

hipotez. Podatki so bili zbrani na osnovi baz podatkov Agencije Republike Slovenije za 

javnopravne evidence in storitve, Gospodarske zbornice Slovenije ter GVIN-a, s pomočjo 

katerih smo nato naredili analizo preteklega poslovanja panoge.  

Uspešnost poslovanja lahko merimo s produktivnostjo ali proizvajalnostjo, donosnostjo ali 

rentabilnostjo in gospodarnostjo ali ekonomičnostjo. Na uspešnost poslovanja vplivajo fizični, 

vrednostni in vodstveni dejavniki (Rebernik 2017). O uspešnosti govorimo takrat, ko podjetja 

izkazujejo zadostno višino dobička, se jim viša premoženje ter rastejo, hkrati pa so nenehno 

preskrbljena z denarnimi sredstvi (Žibert 2007). 

V empiričnem delu smo s pomočjo kazalnikov izračunali uspešnost poslovanja panoge. Na 

podlagi zastavljenih hipotez smo preverili poslovanje posameznih podjetij znotraj kovinske 

panoge v letu 2008 in 2017. Zajeli smo tista podjetja, ki so poslovala v obeh dveh letih, in 

izločili ostale. Preverjali smo povprečen čisti dobiček, povprečne prihodke od prodaje in 

povezanost deleža obratnega kapitala v prihodkih iz poslovanja s čisto donosnostjo sredstev in 

kapitala. Vsako hipotezo smo nato potrdili ali trditev opustili.  

1.1 Opredelitev problema in teoretičnih izhodišč  

Podjetja se v svojem poslovnem okolju srečujejo s konkurenti, to so tisti ponudniki, ki želijo 

zadovoljiti enake potrebe uporabnikov. Med ponudniki vlada konkurenca, to je stanje, ko se 

podjetja na takšen ali drugačen način trudijo, da premagajo svoje tekmece oz. prevzamejo 

vodilno mesto v panogi. Konkurenca je torej boj, rivalstvo, tekma med organizacijami. Je 

stanje, ki opredeljuje različne okoliščine, najpogosteje so te okoliščine številne organizacije v 

panogi. V kolikor gre za neskončno število organizacij v panogi, govorimo o popolni 

konkurenci, če je organizacija le ena, pa je to monopol (Sušjan 2004). Panoga je skupina 

podjetij z istovrstnimi izdelki. Vanjo so vključeni tako proizvajalci, dobavitelji, kot tudi 

kupci, ki imajo iste interese. Pri analiziranju panoge opravimo pregled okolja, v katerem 

podjetje posluje. 

Analiza panoge je ključna za podjetja, ki nameravajo vstopiti v novo panogo, in za tista, ki so 

v panogi že prisotna. Za nova podjetja, ki si želijo vstopiti v panogo, je pomembno, da 

raziščejo trg in ugotovijo, ali so ovire zanje premagljive. Za podjetje, ki je v panogi že 

prisotno, pa je pomembno, da se zna prilagajati hitro spreminjajočim se razmeram, ki se 

pojavijo na trgu, saj je v nasprotnem primeru obsojeno na propad. Pri analiziranju 

konkurenčnosti panoge se najpogosteje uporablja Porterjev model petih silnic (Porter 1980).  
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Pri tem modelu nastopa:  

· konkurenca znotraj panoge – večja je tekmovalnost znotraj panoge, težje je uveljavljanje 

konkurenčnosti (Porter 1985); 

· potencialno nova konkurenca – ogrozi poslovanje obstoječih podjetij v panogi, posledica 

so lahko nižji tržni deleži in višji stroški (Prašnikar in Debeljak 1998); 

· kupci – vpliv kupcev na konkurenčnost panoge z zniževanjem cen na eni strani in dvigom 

kakovosti na drugi strani (kupna moč) povečuje konkurenčnost v panogi ter s tem 

zmanjšuje privlačnost panoge (Nickols 2016); 

· nadomestki oz. substituti – v panogi se začnejo proizvajati oz. prodajati izdelki, ki so 

podobni že obstoječim, vendar imajo ti bodisi nižjo ceno ali višjo kakovost (Besanko, 

Dranove in Shanley 2000); 

· dobavitelji – ti na panoge pritiskajo z višanjem cen materiala in surovin ali nižjo 

kakovostjo le-teh (Prašnikar in Debeljak 1998). 

Namen tega modela je, da vsako podjetje zase določi, kakšen je njegov položaj znotraj panoge 

in na kakšne načine lahko izboljša svoje delovanje (bodisi začne s proizvodnjo/prodajo 

substitutov, zamenja dobavitelje itd.). Šibke silnice pomenijo, da ima podjetje v panogi nižje 

stroške, višje cene in posledično višjo donosnost. Takšna panoga je privlačna za vstop novih 

konkurentov. Pri močnih silnicah pa je ravno obratno (Porter 1985). 

Porterjev model je dopolnil Ghemawat (1986), ki pravi, da na konkurenčnost vplivajo tudi 

velikost ciljnih trgov, dostop do resursov in kupcev ter omejitev vstopa novih konkurentov 

(Prašnikar in Debeljak 1998). 

Avtorji imajo različne poglede na Porterjev model petih silnic. Grundy (2006) pravi, da je 

model zelo enostaven in ima veliko pozitivnih lastnosti: celotna teorija makroekonomije je 

združena v petih silnicah, z modelom lahko predvidimo dobičkonosnost panoge in je bolj 

natančen od SWOT-analize. Po drugi strani pa je mnenja, da je model preveč abstrakten in 

ima nekatere pomanjkljivosti: prevelika poenostavljenost vrednostnih verig, ni povezave med 

modelom in upravljanjem podjetja ter da je panoga predstavljena kot entiteta. Tako je Grundy 

(2006) nadgradil Porterjev model s tem, ko je med silnicami vzpostavil povezavo. 

Ugotovili smo še nekatere pomanjkljivosti, ki naj bi jih imel Porterjev model petih silnic: po 

modelu naj bi bilo sporno to, da podjetje deluje le v prid lastnim interesom; kupci so 

pomembni ravno toliko kot ostali vidiki mikro okolja; sporno je tudi to, da je okolje 

predstavljeno kot grožnja podjetju; model ne upošteva sposobnosti vodenja (Winfield, Bishop 

in Porter 2004). Kljub vsemu pa je Porterjev model petih silnic še vedno eden izmed najbolj 

priljubljenih modelov, ki se uporablja pri analiziranju panoge. 
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Poleg Porterjevega modela petih silnic lahko uporabimo tudi:  

· TQM (Total Quality Management) – model, s katerim primerjamo lastne učinke s tistimi, 

ki jih dosegajo najuspešnejši v panogi (Rebernik 2017). S tem želimo postati najboljši in 

vodilni v panogi; 

· regresijski model – kjer panogo analiziramo glede na finančne vidike (Kobovc 2016): 

· model bruto dodane vrednosti, 

· model dobička, 
· model rentabilnosti prodaje;  

· model poslovne odličnosti (EFQM) – omogoča celovit pogled nad organizacijo ne glede 

na to, v kateri panogi deluje. Pove nam, kaj organizacija dela in kakšne rezultate dosega. 

Vsebuje 9 meril in 32 podmeril. Pet od teh meril so dejavniki (voditeljstvo, zaposleni, 

strategija, partnerstvo, procesi), štiri merila pa so rezultati (ključni rezultati in pa rezultati 

zaposlenih, odjemalcev, družbe) (QM Partner d. o. o. 2017).  

Že opravljene analize panog v Sloveniji, ki bi jih radi izpostavili, so: tiskarska panoga, panoga 

sendvič panelov in panoga informacijskih tehnologij (Kobovc 2016; Levec 2010; Žlajpah 

2015).  

Pri analizi tiskarske panoge so bili proučevani nekateri cenovni in necenovni dejavniki 

konkurenčnosti v izbrani panogi. Na osnovi vprašalnika in s pomočjo metode linearne 

regresijske analize je bila panoga analizirana glede na finančne vidike (bruto dodane 

vrednosti, dobiček, rentabilnosti prodaje). Preverjene so bile tri postavljene hipoteze, kjer so 

ugotovili, da se v slovenskih podjetjih pri konkurenčnosti daje večji poudarek na cenovne 

dejavnike. Podjetja pa bi svojo konkurenčnost lahko bistveno izboljšala, če bi se bolj 

ukvarjala z necenovnimi dejavniki in to počela z minimalnimi stroški (Kobovc 2016).  

Panoga informacijske tehnologije v Sloveniji je bila analizirana na osnovi dobičkonosnosti (s 

kazalcema ROE in ROA), učinkovitosti kapitala kot razmerja med prihodki in sredstvi ter s 

produktivnostjo dela v obdobju 2005–2009. Opravljena pa je bila tudi primerjava 

konkurenčnosti slovenske informacijsko-tehnološke panoge z drugimi državami iz Evropske 

unije (EU). Rezultati so pokazali, da panoga raste z visoko stopnjo rasti bolj kot ostale 

gospodarske panoge, vendar pa je Slovenija še v velikem zaostanku na področju 

informacijskih tehnologij v primerjavi z ostalimi članicami EU (Levec 2010).  

Analiza panoge sendvič panelov je bila opravljena s pomočjo Porterjevega modela petih 

silnic, kjer je bilo ugotovljeno sledeče: konkurenca znotraj panoge je precej velika, vsako 

podjetje si prizadeva za pridobitev tržnega deleža (ugotovljeno je bilo, da je v panogi le 

sedem podjetij s tržnim deležem, višjim od 5 %), vstop novim konkurentom je otežen, kar 

pomeni majhno verjetnost za pojav novih konkurentov v panogi, pogajalska moč kupcev je na 

srednji ravni (večja je takrat, ko kupec šele izbira svojega dobavitelja, manjša pa takrat, ko je 

ta že izbran in mu je kupec veliko bolj podrejen), možnosti pojava substitutov so velike, kar 

vodi k znižanju tržnega deleža, vendar zaradi višje cene substitutov obstaja verjetnost obstoja 
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cenovno občutljivih kupcev, pogajalska moč dobaviteljev je na srednji ravni (večja je zaradi 

tega, ker jih je manj kot kupcev) (Žlajpah 2015). 

Z analiziranjem uspešnosti poslovanja v posameznih panogah, med njimi tudi v panogi 

kovinske industrije, pa se ukvarja Gospodarska zbornica Slovenije, ki podatke objavlja v 

svojih publikacijah in katalogih (GZS 2019a). Statistični urad Republike Slovenije (SURS) 

zbira in javno objavlja podatke, katerih se bomo posluževali med pisanjem magistrske naloge. 

1.2 Namen in cilji 

Namen magistrske naloge: proučili smo literaturo s področja uspešnosti in kovinske panoge 

ter s pomočjo pridobljenih podatkov opravili preizkus testiranja hipotez, kjer smo ugotovili, 

kako se je spreminjala uspešnost poslovanja panoge med letoma 2008 in 2017.  

Cilji magistrske naloge so sledeči:  

· pregledali in proučili smo tako domačo kot tudi tujo literaturo s področja uspešnosti in 

kovinske panoge; 

· proučili smo sekundarne podatke ter s pomočjo Shapiro-Wilkovega testa, 

neparametričnega Wilcoxonovega testa ter Spearmanovega testa povezanosti preverili 

postavljene hipoteze za podjetja, ki delujejo v kovinski panogi;  

· na osnovi pridobljenih rezultatov smo podali predloge za stroko in prakso, ki naj bi jih 

upoštevala podjetja, ki si želijo vstopiti v kovinsko panogo, kot tudi tista, ki so v panogi že 

prisotna.  

1.3 Izhodišče in razvoj hipotez 

Leta 2017 je bilo v kovinski panogi prisotnih 3.295 podjetij, kjer je bilo zaposlenih 61.352 

ljudi, prihodki pa so znašali 8,8 milijarde evrov. Dodana vrednost na zaposlenega je znašala 

40.280 evra. Leta 2017 je bila glede na leto prej povsod dokaj visoka rast (GZS 2018b).  

Hipoteze smo testirali na osnovi statične metode analize podatkov (poglavje 5). Pri 

preverjanju hipotez so bila vključena podjetja iz kovinske panoge, ki so poslovala tako leta 

2008 kot tudi leta 2017, in so opravljala isto dejavnost.  

V nalogi smo preveriti naslednje hipoteze: 

· H1: Povprečni čisti dobiček podjetij v panogi se je povečal med letoma 2008 in 2017. 

· H2: Povprečna vrednost prodaje kovinske panoge se je povečala med letoma 2008 in 

2017. 

· H3: Delež obratnega kapitala v prihodkih iz poslovanja je negativno povezan s čisto 

donosnostjo sredstev (ROA) in čisto donosnostjo lastniškega kapitala (ROE). 
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Pri prvi hipotezi smo ugotavljali, ali je bil povprečen čisti dobiček v letu 2017 višji kot v letu 

2008. To smo naredili s premerjanjem povprečnih vrednosti spremenljivke v proučevanih 

letih. Testiranje smo najprej izvedli z uporabo Shapiro-Wilkovega testa, ki nam pokaže, ali 

naša porazdelitev odstopa od normalne (p < 0,05). Ugotovili smo, da spremenljivka ni 

normalno porazdeljena, zato smo nadaljevali z uporabo neparametričnega Wilcoxonovega 

testa. Glede na pridobljene rezultate smo hipotezo potrdili. 

Pri drugi hipotezi smo preverili, ali je bila povprečna vrednost prodaje v letu 2017 višja kot v 

letu 2008. Tudi pri tej hipotezi smo najprej uporabili Shapiro-Wilkov test, nato pa smo s 

pomočjo neparametričnega Wilcoxonovega testa primerjali povprečne vrednosti 

spremenljivke v proučevanih letih. Glede na pridobljene rezultate hipoteze nismo mogli 

sprejeti. 

Pri tretji hipotezi nas je zanimalo, ali obstaja negativna povezanost med deležem obratnega 

kapitala v prihodkih iz poslovanja in ROA, ter deležem obratnega kapitala v prihodkih iz 

poslovanja in ROE. Tudi pri tej hipotezi smo primerjali spremenljivke iz leta 2008 in 2017. 

Testiranje smo izvedli z uporabo neparametričnega Spearmanovega testa povezanosti, kjer 

smo ugotovili, da povezanost obstaja, ta pa je šibka in pozitivna, zato tudi te hipoteze nismo 

mogli sprejeti.  

1.4 Raziskovalne metode za doseganje ciljev 

Teoretični del smo izdelali s pomočjo domače in tuje literature, dostopne v knjižnici in na 

spletu. Pri tem smo uporabili metodo kompilacije, kjer smo povzemali mnenja in znanja 

različnih avtorjev, metodo deskripcije, kjer smo opisali posamezne pojme in komparativno 

metodo, kjer smo posplošili določene trditve.  

V empiričnem delu smo opravili analizo uspešnosti poslovanja izbrane panoge, kjer smo 

uporabili statistično in deduktivno metodo. Podatke, ki se nanašajo na posamezna podjetja v 

panogi, smo zbirali iz baz podatkov (AJPES-a, Bisnoda, GVIN-a, GZS). Poleg tega smo tiste 

podatke, ki se nanašajo na celotno kovinsko panogo, pridobivali iz statističnih baz podatkov 

in uporabili rezultate že opravljenih raziskav. V tem delu prevladuje predvsem analitičen 

pristop raziskovanja dobaviteljev, kupcev, substitutov in konkurentov, ki nastopajo v kovinski 

panogi. Pri izračunavanju poslovnega uspeha kovinske panoge smo uporabili podatke podjetij 

in panoge glede prihodkov, odhodkov in čistega dobička/izgube.  

Pri analiziranju donosnosti panoge smo uporabili kazalnike donosnosti kapitala (ROE) in 

donosnosti sredstev (ROA), pri čemer smo si pomagali z Excelom, s katerim smo podatke 

prikazali tudi v preglednicah in grafih. Posluževali smo se prav tako koncentracijskega 

koeficienta ponudbe, kjer smo merili stopnjo koncentracije za izračun deleža prodaje 
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največjih štirih podjetij, in Herfindahl-Hirschmanovega indeksa (HHI), kjer smo upoštevali 

vsa podjetja v panogi (Pepall, Richards Jay in Norman 2014).  

1.5 Predpostavke in omejitve

Predpostavljamo, da so podatki, pridobljeni iz strokovne in znanstvene literature ter 

podatkovnih virov AJPES-a, GZS-ja in GVIN-a, točni, jasni in kakovostni ter izkazujejo 

resnične in poštene informacije o premoženjskem in finančnem stanju obravnavanih podjetij. 

Omejili smo se na analiziranje le ene panoge v Sloveniji v določenem časovnem obdobju od 

leta 2008 do 2017, zato pridobljenih podatkov ni mogoče posploševati na ostale panoge. S 

tem smo ugotovili, kako se je panoga spreminjala v zadnjih nekaj letih, in skušali napovedati, 

kakšni trendi se v prihodnje obetajo za panogo. Omejili smo se na velika in srednje velika ter 

mala podjetja iz statistične skupine SKD (2008) – C25, 28, 29, 30, 33 (Braunsberger idr. 

2010). 
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2 ANALIZA PANOGE 

Analiza panoge je ključna za podjetja, ki nameravajo na novo vstopiti v panogo, kot za tista, 

ki so že prisotna v njej. Za nova podjetja, ki si želijo vstopiti v panogo, je pomembno, da 

raziščejo trg in ugotovijo, ali so ovire zanje premagljive. Za podjetje, ki je v panogi že 

prisotno, pa je pomembno, da se zna prilagajati hitro spreminjajočim se razmeram, ki se 

pojavijo na trgu, saj je v nasprotnem primeru obsojeno na propad (Porter 1980).  

Pri analizi panoge gre za raziskovanje okolja podjetij (tako notranjega kot tudi zunanjega) ter 

ugotavljanje položaja podjetij v tem okolju. Z analizo panoge tako podjetja pridobijo potrebne 

informacije, bodisi o konkurentih, dobaviteljih, kupcih, zaposlenih itd., ki so pomembne za 

ključne odločitve pri nadaljnjem razvoju. Zaradi pestrosti in raznolikosti podjetij, njihovih 

izdelkov/storitev ter strukture kupcev so si podjetja različna, pa čeprav so uvrščena v isto 

panogo. Namen analize ni zgolj preštevanje podjetij v panogi, saj je pomembno spoznati 

ekonomske sile, ki določajo smer razvoja podjetij (Rebernik 2017).  

Pomembna je pravilna opredelitev panoge, saj lahko s preširokim definiranjem panoge analiza 

izgubi vrednost za podjetje. Panoga je skupina podjetij, ki ponuja podobne produkte ali nudi 

podobne storitve, ki jih opredeljujemo kot bližnje substitute. Ne smemo pa pozabiti tudi na 

geografsko opredelitev panoge, ki jo lahko razdelimo glede na nakupno obnašanje odjemalcev 

ali glede na območje prodaje posameznih prodajalcev (Duh 2015).  

Beseda analiza izvira iz grške besede analysis. Prvotni pomen besede je opredeljeval členitev 

neke enote ali celote na več sestavnih delov, kasneje pa je beseda dobila širši pomen, kot npr. 

pojasnjevanje, presojanje, ocenjevanje, ugotavljanje ali raziskovanje (Bergant 2007). Analiza 

panoge torej pomeni ocenjevanje, presojanje ali raziskovanje neke sorodne skupine podjetij, 

ki proizvaja istovrstno blago ali nudi istovrstne storitve.  

Analize ne smemo opravljati neposredno, pač pa potrebujemo podatke, ki izkazujejo realno 

sliko poslovanja podjetij. Podatki so lahko pridobljeni tako zunaj (podatki o konkurentih, 

dobaviteljih, kupcih, tujih trgih) kot znotraj podjetja, vendar morajo biti kakovostni in na 

razpolago.  

Z analiziranjem panoge želimo ugotoviti njeno strukturo (raven in stopnjo konkurenčnosti), 

ključne dejavnike uspeha poslovanja v tej panogi (kateri se razlikujejo od podjetja do 

podjetja) ter razvojne trende (nenadne spremembe in zasuke v panogi), ki so značilni za 

posamezno panogo ter določajo smer njenega razvoja.  

S pridobitvijo vseh teh podatkov o panogi vsako podjetje lažje pride do uspešnejših poslovnih 

rezultatov ter si poveča možnost, da zasede celo vodilni položaj v panogi. Pri tem pa ne 

smemo pozabiti na konkurenco, ki nas lahko kar se da hitro iz vodilnega položaja tudi 
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izpodrine. Pomembno je, da v podjetju pridobivamo nova znanja in zamisli, sledimo trendom 

v tehnologiji ter razvijamo nove produkte ali nadgrajujemo in izpopolnjujemo že obstoječe.  

V nadaljevanju tega poglavja smo tako opisali, kateri pristopi k analizi panoge so pomembni, 

da bodo podjetja v panogi kar se da uspešna. S pomočjo takšne analize se bodo že vnaprej 

pripravila in seznanila z razmerami, ki nastopajo v panogi in se je potrebno nanje pripraviti in 

z dejavniki, ki vplivajo na samo poslovanje podjetja ter s trendi, ki se spreminjajo skozi čas. 

2.1 Struktura panoge 

Med podjetji v panogi prihaja do konkurence, saj so si njihovi izdelki precej sorodni, ti pa se 

borijo za zadovoljevanje enakih ali vsaj podobnih potreb kupcev. Podjetje, ki bo zadovoljilo 

potrebo kupca, ni vnaprej določeno, zato si vsako izmed njih prizadeva, da bi potrošnik izbral 

prav njega. Pri tem mora vsako podjetje, ki že nastopa v posamezni panogi ali pa si želi vanjo 

šele vstopiti, poznati območje te panoge, torej strukturo panoge oz. stopnjo in raven njene 

konkurenčnosti, kar mu bo pomagalo, da bo razvilo svoje konkurenčne prednosti, ki bodo 

ključne pri odločitvah potrošnika, ter se bo ta odločil prav za njegove izdelke/storitev (Porter 

1980).  

Potrebno je zbrati osnovne podatke o panogi (število ponudnikov in njihova velikost, poznati 

vodilne v panogi in njihov tržni delež, distribucijske kanale, vstopne in izstopne ovire, 

velikost izbrane panoge v primerjavi z drugimi panogami, geografske meje – lokalne, 

regionalne, globalne, starost panoge, spoznati kupce, njihovo relativno velikost ter delež 

nabavnega trga, ki ga obvladujejo itd.), analitično povezati podjetja v strateške skupine (v isto 

skupino lahko razvrstimo podjetja, ki uporabljajo podobne vire, se spopadajo z enakimi 

zunanjimi vplivi, je njihova stroškovna struktura podobna, se srečujejo s podobnimi 

vstopnimi in izstopnimi ovirami) in opraviti analizo relevantnih strateških skupin podjetij (več 

kot je strateških skupin v panogi, močnejša je konkurenca, saj obstaja rivalstvo znotraj 

skupine kot tudi med njimi) (Rebernik 2017).  

S pridobitvijo podatkov o panogi in položajem podjetja v njej podjetja lažje razporedimo v 

tako imenovane strateške skupine, kjer so zbrana tista podjetja, ki so med seboj najbolj 

primerljiva ter med njimi vlada visoka stopnja konkurenčnosti. Takšna podjetja imajo številne 

skupne značilnosti, saj se srečujejo s podobnimi vstopnimi in izstopnimi ovirami ter nam v 

prihodnje pomagajo predvideti dogajanje v panogi.  

V nadaljevanju naloge smo tako izbrali nekatere pomembne podatke kovinske panoge, ki nam 

podajo širšo sliko o njenem delovanju tako znotraj Slovenije kot tudi zunaj njenih meja. 

Zavedati se moramo, da je tuji trg za našo kovinsko panogo zelo pomemben, saj se večji del 

prodaje izdelkov vrši prav na njem, zato je pomembno, da analiziramo tudi tuje trge, tako 

tiste, ki so nam že poznani, kot tudi še neznane (GZS 2018a).  
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Kovinska panoga je v Sloveniji ena od glavnih stebrov predelovalne industrije, ta pa se uvršča 

med vodilne gospodarske panoge, ki zaposluje več kot desetino delovne sile ter prispeva 

skoraj desetino celotnega prihodka k slovenskemu gospodarstvu (GZS 2018b).  

Slika 1 prikazuje odstotek vrednosti kovinske panoge znotraj predelovalne dejavnosti v letu 

2017. Lahko vidimo, da število podjetij v kovinski panogi predstavlja 40 % od vseh podjetij v 

predelovalni dejavnosti, teh je bilo namreč 8.138. Prihodki predelovalne dejavnosti so znašali 

28.927.141.482 €, od tega je kovinska panoga ustvarila 30 % od vseh prihodkov. Izvozili so 

za 20.220.461.879 € izdelkov, od tega je kovinska panoga prispevala 31 %. Vseh zaposlenih 

je bilo 177.836, od tega 34 % ljudi iz kovinske panoge, ki so ustvarili 31 % dodane vrednosti 

od 7.879.704.395 € (GZS 2018a). 

 

 

Slika 1: Kovinska panoga znotraj predelovalne dejavnosti v letu 2017 

Vir: GZS 2018a. 

Na sliki 2 lahko vidimo, da je panoga v letu 2008 ustvarila 7,28 mrd € prihodkov od prodaje, 

od tega 4,83 mrd € na tujem trgu in 2,45 mrd € na domačem. Prodaja je v letu 2009 tako na 

tujih trgih kot tudi na domačem zaradi gospodarske krize kar precej upadla ter se z letom 

2010 ponovno pričela dvigati. V letu 2017 se je povzpela na 7,76 mrd €, od tega je bilo na 

tujem trgu ustvarjenih kar 74 % prihodkov od prodaje, to je 5,71 mrd €, na domačem trgu pa 

2,05 mrd €. Leta 2017 se je prodaja dvignila za 15 % glede na leto prej, medtem ko se je izvoz 

povečal za rekordnih 19 %. V kolikor primerjamo leti 2008 in 2017, se je prodaja v tem 

obdobju povečala za 0,48 mrd €, od tega je na domačem trgu upadla za 0,4 mrd € ter se na 

tujih trgih povečala za 0,88 mrd € (GZS 2018a).  
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Slika 2: Prodaja na domačem in tujem trgu v stalnih cenah v mrd € (indeks cen 

industrijskih proizvodov s stalno bazo 2008 = 100) 

Vir: GZS 2018a. 

Na sliki 3 lahko vidimo, da je bil leta 2017 največji izvoz v Nemčijo, kar za 1.886 mio € (30 

%), sledi izvoz v Avstrijo za 893 mio € (14 %), v Francijo 697 mio € (11 %) in v Italijo 455 

mio € (7 %). Najmanjši pa je bil izvoz v sosednjo Hrvaško, Dansko, Švedsko, Poljsko in 

Veliko Britanijo. Tukaj bi bilo pomembno raziskati predvsem hrvaški trg, ki je za nas 

razmeroma blizu in bi lahko hkrati predstavljal višji delež v izvozu, kot ga ta trenutno 

predstavlja. 

Najvišji izvoz v letu 2017 je bil v skupini C 29 proizvodnja motornih vozil, prikolic in 

polprikolic, kjer je prodaja na tuje trge predstavljala 44,9 % (2.846.183.602 €) od vseh 

proizvedenih produktov, sledi skupina C 25 proizvodnja kovinskih izdelkov, razen strojev in 

naprav, kjer je izvoz predstavljal 27,8 % (1.761.347.390 €) ter skupina C 28 proizvodnja 

drugih strojev in naprav (z izjemo C 28.230 pisarniške naprave) z 20,3 % (1.285.771.009 €) 

(GZS 2018a). 
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Slika 3: Deleži izvoza slovenske kovinske panoge leta 2017 

Vir: GZS 2018a. 

Kot prikazuje slika 4, je bilo v kovinski panogi skozi celotno obdobje od leta 2008 do 2017 

prisotno največje število mikro podjetij, sledijo mala podjetja, srednje velika podjetja, 

najmanj je bilo velikih podjetij. V letu 2008 so 83 % od vseh podjetij predstavljala mikro 

podjetja. Skupno število mikro podjetjih je bilo 1.834, v njih je bilo zaposlenih 10.897 ljudi, v 

malih podjetjih je bilo 222 zaposlenih, v njih pa 9.896, srednje velikih podjetij je bilo 96 s 

12.411 zaposlenimi in 55 velikih podjetij s 24.473 zaposlenimi. V letu 2017 so mikro podjetja 

predstavljala 73,5 %. Skupno število mikro podjetij je bilo takrat 2.407, v katerih je bilo 

zaposlenih 7.409 ljudi, število malih podjetij je bilo 712 s 16.801 zaposlenimi, srednje velikih 

podjetij je bilo 146 z 18.274 ljudmi, ter 30 velikih podjetij z 18.868 zaposlenimi (GZS 

2018a).  

V kolikor primerjamo leti 2008 in 2017, lahko najbolj drastično povečanje števila podjetij 

zaznamo med malimi podjetji, ki se je povečalo iz 222 v letu 2008 na 712 v letu 2017, hkrati 

se je povečalo tudi število zaposlenih. Trend pri velikih podjetjih pa je ravno obraten kot pri 

malih, saj se je število le-teh v letu 2017 zmanjšalo skoraj za polovico glede na leto 2008, 

prav tako se je zmanjšalo tudi število zaposlenih.  

Čisti prihodki od prodaje so v kovinski panogi leta 2017 znašali 7.758.647.956 €. Iz priloge 3 

lahko vidimo, da so se kot vodilna podjetja v panogi glede na ustvarjene čiste prihodke od 

prodaje uvrstila: Revoz z 1.429.576.989 € čistih prihodkov (18,43 %), Adria Mobil z 

314.400.781 € (4,05 %), Carthago z 182.666.866 € (2,35 %), Odelo Slovenija z 161.532.701 € 

(2,08 %) in Unior z 148.720.155 € (1,92 %) (GZS 2019b).  
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Slika 4: Število podjetij po velikosti v kovinski panogi 

Vir: GZS 2018a. 

Zavedati se moramo, da se struktura panoge nenehno spreminja, saj se spreminjajo tudi 

potrebe in zahteve kupcev, gospodarske razmere, vladni ukrepi, informacijsko 

komunikacijska tehnologija itd. Potrebno je nenehno spremljanje teh značilnosti in 

prilagajanje le-tem ter s tem ohranjanje konkurenčnega položaja podjetja v panogi.  

2.2 Ključni dejavniki uspeha poslovanja v panogi 

Ključni dejavniki uspeha so tisti, na katerih moramo razvijati znanje, izkušnje, tehnologijo in 

veščine. Gre za dejavnike, ki vsakemu podjetju posebej omogočajo dolgoročni razvoj in 

obstoj v panogi. Žal teh dejavnikov ne moremo posplošiti na vse panoge, saj so si ti različni, 

kot je tudi z znanjem in veščinami, ki se razlikujejo od podjetja do podjetja. Vsako podjetje 

mora zase ugotoviti, kateri ključni dejavniki so potrebni za uvrstitev podjetja v konkurenčno 

okolje. Zanemarjanje dejavnikov lahko na dolgi rok pripelje do propada podjetja (Rebernik 

2017). 

Med glavne dejavnike uspeha v kovinski panogi lahko štejemo (GZS 2017b):  

· prepoznavanje potreb kupcev in nenehno prilagajanje le-tem. To lahko dosežemo na 

način, da kupcu ponudimo čim več storitev na enem mestu (proizvodnja, vgradna in 

vzdrževanje), ter ga na takšen način bolje spoznamo in razumemo njegove želje in 

potrebe; 
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· inovativnost – nenehen razvoj izdelkov in njihovo nadgrajevanje (uporaba pametnih 

materialov, robotov, informacijsko komunikacijske tehnologije), spreminjanje poslovnih 

modelov in organiziranost procesov (decentralizacija proizvodnih procesov);  

· sledenje tržnim razmeram – s tem pa prodiranje na svetovne trge, pridobivanje novih 

stikov ter znanj in izkušenj iz tujine; 

· oblikovanje novih študijskih programov – zagotovitev znanja, ki primanjkuje na trgu, 

prenos tega znanja v gospodarstvo (reševanje konkretnih problemov na podlagi 
seminarskih in diplomskih nalog), ustanovitev javno – zasebnih raziskovalnih 

partnerstev; 

· tehnološke spremembe – avtomatizacija strojev in orodij v proizvodnih procesih, ki so 

energetsko učinkovitejši ter proizvajajo okolju prijaznejše izdelke, ti pa vzpodbujajo 

krožno gospodarstvo in davčno razbremenitev za vlaganja v raziskave in razvoj. 

 

Slika 5: Glavni proizvajalci v kovinski panogi leta 2017 

Vir: Petroff 2018. 

Iz slike 5 lahko razberemo, da je bila v letu 2017 Kitajska ena glavnih proizvajalcev v 

kovinski panogi, njena proizvodnja je obsegala 49 % od celotne proizvodnje v panogi. Na 

drugo mesto največjega proizvajalca se je uvrstila Evropa z 11 %, sledita še Indija in 

Japonska s 6 %. Najmanjša proizvajalca na seznamu pa sta Brazilija in Turčija z 2 % 

proizvodnje.  
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2.3 Razvojni trendi panoge 

Vsaka panoga se srečuje s spremembami, ki so nepričakovane in nenadne ter vplivajo na 

položaj podjetij, ki v panogi nastopajo. Nekatera podjetja so na spremembe pripravljena 

nekoliko bolj, zato se lažje odzovejo nanje, medtem ko druga podjetja na spremembe niso 

pripravljena, kar lahko zelo močno vpliva na njihov obstoj na trgu.  

Podjetja morajo zato vlagati v raziskave in razvoj, iskati inovativne rešitve, slediti 

tehnološkim trendom in pri tem uvajati novo tehnologijo, razvijati nove materiale in iskati 

individualne rešitve, s katerimi bodo zadovoljila visoka pričakovanja kupcev (GZS 2017b).  

Slovenija ima dobre pogoje za nadaljnji razvoj panoge, saj imamo močno tradicijo ter širok 

spekter znanj, ki so potrebna za uspešno poslovanje. Znanje se razvija že med mladimi, kar 

dokazuje tudi podatek, kjer se je svetovnega prvenstva Steel Challenge 13 udeležil študent 

Univerze v Ljubljani in se uvrstil med finaliste (World Steel Association 2018). Slabost je le v 

tem, da zaradi togega trga dela prihaja do zaposlenosti ljudi za določen delovni čas, kar pa 

privede tudi do pomanjkanja kakovostnega kadra (inženirjev), ki se odloča za prenos svojega 

znanja v države, kjer je njihovo delo veliko bolj cenjeno in plačano.  

V kovinski panogi se tako kot v drugih panogah trend navezuje na svetovni splet in 

informacijsko tehnologijo. Nastajajo virtualne trgovine, ki omogočajo naročanje izdelkov brez 

neposrednega stika med kupcem in proizvajalcem, iščejo pa se tudi rešitve za hitrejšo in 

učinkovitejšo dostavo, katero naj bi v prihodnje opravljali droni. Vse več je avtomatiziranih 

tovarn in inteligentnih tehnologij, ki samostojno kontrolirajo tudi kompleksne proizvodne 

procese, trend pa se obrača tudi k aditivni proizvodnji in proizvodnji brez orodij (3D tiskanje), 

ki omogoča proizvodnjo recikliranih materialov in pa proizvodnjo brez izmeta (Laznik 2013). 

Vse večji je pritisk na nižanje stroškov, nižanje porabe goriva, zmanjševanje emisij, hibridne 

pogone, kar vpliva tudi na kovinsko panogo. Velika večina kupcev prihaja iz avtomobilske 

industrije, ti pa pričakujejo izboljšanje karakteristik sestavnih delov, dizajna in njihove 

funkcionalnosti, kar prinaša dodano vrednost pri njihovem končnem izdelku (GZS 2017b). 
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3 ANALIZA KOVINSKE PANOGE V SLOVENIJI 

Prva industrijska podjetja so se v Sloveniji razvila v začetku 19. stoletja, šlo je za podjetja, ki 

so masovno uporabljala stroje in energijo. Pred tem so obstajali večinoma obrtniki in 

manufakture. V drugi polovici 19. stoletja pride do razmaha industrije, takrat so se razvila 

usnjarska in papirna industrija, pa lesno-predelovalna industrija in podjetja s proizvodnjo 

gradbenega materiala ter rudniki in metalurgija. Slovenija je konec leta 1918 postala najbolj 

industrializirano ozemlje takratne Jugoslavije. V tem času se je postopno začela razvijati tudi 

kovinska panoga, takratno vodilno podjetje je bila Strojna tovarna in livarna v Ljubljani. O 

tisti pravi industrializaciji Slovenije pa je moč govoriti šele po vojnem času leta 1945, takrat 

so vodilno vlogo prevzele tekstilna, kovinska in lesna panoga. V slovenski kovinski panogi je 

bilo leta 1939 zabeleženih 88 podjetij s 5.859 zaposlenimi, leta 1950 pa 95 podjetij z 20.265 

zaposlenimi (Vrišer 1976). V tem času so nastala tudi nekatera podjetja, ki poslujejo še danes: 

Unior (leta 1919), Mariborska livarna Maribor (leta 1924), Kovinoplastika Lož (leta 1954), 

Tajfun Planina (leta 1967) idr. Panoga je krizo doživela v devetdesetih letih ob razpadu 

Jugoslavije, takrat je izgubila tudi precejšen del trga. V letu 1990 je bilo v proizvodnji kovin 

in kovinskih izdelkov zaposlenih že 59.787 ljudi, to število pa se je v letu 1995 skoraj 

prepolovilo na 29.696 (Vrišer 2008). Ponovni padec je panoga občutila leta 2009 v času 

finančne in gospodarske krize.  

Člani strateškega sveta za Metalurgijo (2014) so z raziskavo ugotovili, da ima slovenska 

kovinska panoga močno tradicionalno industrijo in znanje, vendar pa nas Kitajska dohaja z 

enako kvalitetnim jeklom, kar pomeni, da moramo še več vlagati v nove kompleksnejše 

produkte z višjo dodano vrednostjo ali pa začeti razvijati nova visokozmogljiva jekla. V 80. in 

90. letih je panoga veljala za energetsko potratno in okolju škodljivo industrijo, kar pa ne 

velja več. Podjetja v panogi so se znebila spornih točk, tako da je panoga prijaznejša do okolja 

ter upošteva trajno proizvodnjo brez odpadkov ali se ti reciklirajo. Še vedno se porabi veliko 

energije, kar pa posledično vpliva na višjo dodano vrednost ter visoko kakovost izdelkov ter 

nišne proizvajalce, ki prevladujejo na trgu. 

V analizo kovinske panoge so zajete vse tiste gospodarske družbe, ki so zavezane k oddaji 

letnih poročil, niso pa vključeni samostojni podjetniki, obrtniki in druga mala podjetja. 

Upoštevali smo podjetja, ki po Standardu klasifikacijske dejavnosti (v nadaljevanju SKD) kot 

svojo glavno dejavnost opravljajo eno izmed dejavnosti, katera jih uvršča v skupino, ki 

pripada kovinski panogi. V nadaljevanju tega poglavja smo tako najprej opisali, katere 

skupine po SKD spadajo med kovinsko panogo ter kakšne poslovne rezultate je panoga 

dosegala od leta 2008 do 2017. 
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3.1 Opredelitev kovinske panoge po SKD-ju 

Družbe so v okviru Združenja kovinske industrije razvrščene po Standardu klasifikacijske 

dejavnosti (SKD 2008), ki je v skladu z Uredbo o standardni klasifikaciji dejavnosti (Uradni 

list RS št. 69/07 in 17/08) začel veljati 1. januarja 2008. Kovinska panoga je razvrščena v 

skupino C – predelovalna dejavnost po naslednjih podskupinah (Braunsberger idr. 2010): 

· C 25 proizvodnja kovinskih izdelkov, razen strojev in naprav, 

· C 28 proizvodnja drugih strojev in naprav (z izjemo C 28.230 pisarniške naprave), 

· C 29 proizvodnja motornih vozil, prikolic in polprikolic (z izjemo C 29.310 elektro-

opremo za vozila), 

· C 30 proizvodnja drugih vozil in plovil, 

· C 33 popravila in montaža strojev in naprav (z izjemo C 33.130, C 33.140, C 33.190) in C 

33.200 popravila električnih in neelektričnih strojev in naprav. 

Iz preglednice 1 lahko razberemo, da je bilo od leta 2008 do 2017 največ podjetij prisotnih v 

skupini C 25 proizvodnja kovinskih izdelkov, sledi skupina C 28 proizvodnja drugih strojev 

in naprav, ki pa je imela od leta 2009 dalje precej podobno število kot skupina C33 popravila 

in montaža strojev in naprav. Skozi celotno obdobje je bilo najmanj podjetij prisotnih v 

skupini C30 proizvodnja drugih vozil in plovil, v tej skupini je število nekoliko nihalo. Prva 3 

leta je bilo število konstantno, nato se je v letu 2011 povečalo za 5 podjetij, leta 2013 pa je 

število ponovno upadlo.  

Skupno število podjetij je skozi leta ves čas naraščalo. V letu 2008 je bilo v panogi prisotnih 

2.207 podjetij, medtem ko se je to število v letu 2017 povečalo za 49,30 % in je obsegalo 

3.295 podjetij.  

Preglednica 1:  Število podjetij v panogi po posameznih skupinah 

 
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

C 25 1.400 1.447 1.502 1.564 1.619 1.668 1.725 1.815 1.854 1.900 

C 28 443 449 449 446 452 466 489 507 515 524 

C 29 94 93 96 102 100 107 113 121 131 133 

C 30 63 63 63 68 73 69 77 91 92 96 

C 33 207 214 392 422 467 517 540 589 615 642 

SKUPAJ 2.207 2.266 2.502 2.602 2.711 2.827 2.944 3.123 3.207 3.295 

Vir: GZS 2018a. 
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3.2 Ekonomske značilnosti panoge 

Okolje, v katerem poslujejo podjetja, je negotovo in se hitro spreminja, zato je pomembno, da 

se seznanimo s preteklim poslovanjem podjetij in se kasneje lahko bolje pripravimo na nove 

izzive, ki nas čakajo. Tudi poslovanje kovinske panoge se je v proučevanih letih precej 

spreminjalo, na njeno delovanje je npr. vplivala gospodarska kriza, inflacija, zakonodaja, 

nova naprednejša tehnologija ter drugi dejavniki, na katere se je bilo potrebno prilagoditi in se 

jim ni bilo moč izogniti (Ruzzier idr. 2008).  

V nadaljevanju tega poglavja smo podrobneje pregledali, koliko je bilo zaposlenih v tej 

panogi v obdobju od leta 2008 do 2017, kako so se gibali prihodki, odhodki in čisti poslovni 

izid, koliko je bilo družb v panogi skozi proučevano obdobje, ter kakšen je bil delež 

poslovnega uspeha glede na celotno gospodarstvo v Sloveniji.  

3.2.1 Število zaposlenih v panogi 

Vodilni v podjetjih se morajo zavedati, da njihovi zaposleni ustvarjajo dodano vrednost 

podjetju, ki predstavlja ključno prednost. Potrebno je skrbno načrtovanje potreb po sodelavcih 

(tako obstoječih kot tudi novih), saj se dogajanje v organizaciji znotraj programov in 

dejavnosti ter tudi v zunanjem okolju skozi leta spreminja. Načrtovanje potreb po sodelavcih, 

bodisi iz okolja bodisi znotraj organizacije, vpliva na intelektualni kapital podjetja, saj se med 

zaposlenimi v organizaciji razvija novo znanje, izkušnje in veščine ali nove kombinacije 

obstoječega znanja, ter prihaja do inovacij, ki pa so ključne za konkurenčno poslovanje 

podjetij (Biloslavo 2008).  

Vsak posamezen zaposleni v organizaciji, ki je del panoge, predstavlja delovni potencial, 

kateri pa pomembno vpliva na uspešnost delovanja te organizacije. Pomembno je, da skrbimo 

za zadovoljstvo zaposlenih, jim redno izplačujemo plače, jih usposabljamo, nagrajujemo in 

ponujamo možnosti napredovanja na zahtevnejša delovna mesta v organizaciji, ter jim 

nudimo varno delovno okolje. Le zaposleni, ki z veseljem opravljajo svoje delo, izpolnjujejo 

tudi svoje interese in se čutijo pripadle podjetju, se bodo maksimalno potrudili, da bo njihovo 

delo v največjo korist podjetja, ki ga zastopajo (Pučko 2001).  

Kot lahko vidimo iz preglednice 2, je število zaposlenih v kovinski panogi skozi leta precej 

nihalo, kar pomeni, da so se potrebe po razpoložljivosti zaposlenih prilagajale glede na 

razmere v okolju in na dogajanja, ki so se odvijala znotraj organizacij. V letu 2008 je bilo 

zaposlenih 57.677 ljudi, nato je to število v letu 2009 glede na leto prej upadlo za 11,09 %, ko 

je bilo zaposlenih 51.125 ljudi. Sledili so vzponi in padci do leta 2017, ko je bilo v panogi 

zaposlenih največ, že 61.352 ljudi.  

 



 

18 

 

Preglednica 2:  Število zaposlenih v kovinski panogi od leta 2008 do 2017 

Vir: GZS 2018a. 

3.2.2 Velikost trga in povpraševanje 

Velikost trga si lahko razlagamo na več načinov. V našem primeru govorimo o velikosti 

panoge, izražene v denarnih enotah. S pomočjo teh številk lahko panogo primerjamo z 

drugimi panogami v državi ali izven nje, lahko primerjamo poslovanje iste panoge v različnih 

državah ali panogo primerjamo s celotnim gospodarstvom v državi. V nadaljevanju naloge 

smo se odločili, da bomo prihodke, odhodke in čisti poslovni izid kovinske panoge primerjali 

z istimi računovodski kazalniki celotne Slovenije. 

V prilogi 2 so prikazani pomembni računovodski kazalniki za kovinsko panogo in za celotno 

gospodarstvo v Sloveniji od leta 2008 do 2017. Celotna kovinska panoga je v letu 2017 

ustvarila približno 8,8 milijard evrov prihodkov, ki so se glede na leto prej povečali za 17,09 

% in 8,4 milijard evrov odhodkov, ki so bili v letu 2017 za 17,55% višji kot leto prej. Čisti 

poslovni izid panoge je bil leta 2017 visok 395.857.899 € in je bil za 4,91 % višji kot leto 

prej. Slovensko gospodarstvo je v letu 2017 ustvarilo 93,6 milijarde € prihodkov za 10,63 % 

več kot leto prej, 89,6 milijarde odhodkov za 10,68 % več kot leto prej in 3,6 milijarde čistega 

poslovnega izida, ki se je povečal za 13,64 % glede na prejšnje leto.  

Kot lahko vidimo iz slike 6, je trg kovinske panoge v Sloveniji razmeroma majhen glede na 

celotno gospodarstvo. V letu 2008 so prihodki kovinske panoge predstavljali 9,01 % od 

celotnih prihodkov gospodarstva, odhodki 8,69 % in čisti poslovni izid 7,86 %. Prihodki 

kovinske panoge v letu 2017 pa so predstavljali 9,37 % v prihodkih celotnega gospodarstva, 

odhodki panoge so predstavljali 9,34 % in čisti poslovni izid je predstavljal 10,93 % od 

celotnega gospodarstva v Sloveniji. Izpostaviti gre tudi leto 2013, ko je imela kovinska 

panoga negativen čisti poslovni izid in leto 2010, ko je bil negativen čisti poslovni izid 

celotnega gospodarstva Slovenije.  

Leto Število zaposlenih 

2008 57.677 

2009 51.125 

2010 50.643 

2011 51.377 

2012 57.714 

2013 52.392 

2014 53.700 

2015 55.854 

2016 56.946 

2017 61.352 
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Slika 6: Deleži računovodskih kazalnikov kovinske panoge glede na celotno 

gospodarstvo Slovenije od leta 2008 do 2017 

Vir: GZS 2018a. 

3.2.3 Življenjski cikel panoge 

Življenjski cikel panoge je tesno povezan s Porterjevimi petimi silnicami, saj se panoga skozi 

čas spreminja in razvija ter prehaja skozi različne faze delovanja, kot se spreminjajo tudi 

konkurenčne sile. Pomembno je, da spremljamo panogo in prepoznamo, v katerem ciklu se ta 

nahaja, saj bomo na takšen način lahko izbrali tisti ključen moment, kateri nam bo omogočil 

ohranitev položaja na trgu. 

Slika 7 prikazuje teorijo življenjskega cikla panoge, ki je sestavljena iz štirih faz (pionir, rast, 

zrelost, upadanje), katere označujejo začetek in konec poslovanja neke panoge. Prva faza je za 

panogo najbolj težka, res da je tekmecev malo, pa vendar se je potrebno boriti za osvojitev 

trga, prodaja je nizka, stroški pa so visoki, potrebe po denarju so velike, zato panoga v tej fazi 

največkrat posluje z izgubo ali z zelo nizkim dobičkom. V drugi fazi se povpraševanje 
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povečuje, zato prodaja hitro raste, stroški so povprečni, viša se tudi dobiček, njeni produkti ali 

storitve so takšni, da se uporabnik še ni zavedal, da jih potrebuje. Tretja faza je faza zrelosti. 

Panoga je v fazi zrelosti, ko je v njej prisotnih nekaj velikih podjetij, ta diferencirajo svoje 

proizvode, kupci so zahtevni in je zanje ključna cena. Prodaja je v tej fazi najvišja, veča se 

tudi dobiček. Faza upadanja nastopi takrat, ko se rast prodaje upočasni ali ta začne upadati, 

konkurenca je majhna, tudi dobiček upada, kupci so večinoma zamudniki, podjetja pa se pri 

tem začnejo preoblikovati (Doyle 1976; Wasson 1978; Weber 1976).  

Slika 7: Življenjski cikel panoge

Vir: Hooke 1998. 

Na sliki 8 lahko vidimo, da se je število podjetij v kovinski panogi skozi leta ves čas večalo. 

V letu 2008 je bilo v panogi prisotnih 2.207 podjetij, medtem ko se je to število v letu 2017 

povečalo kar za 49,30 %, ko je bilo v panogi prisotnih že 3.295 podjetij.  

Slika 8: Število podjetij v kovinski panogi med leti 2008 in 2017

Vir: GZS 2018a. 
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Lahko bi rekli, da se kovinska panoga nahaja v fazi zrelosti, v njej se nahaja veliko število 

podjetij, vendar pa le nekaj ključnih velikih podjetij obvladujejo večji del trga, ostala podjetja 

pa se med seboj bojujejo za osvojitev čim večjega tržnega deleža. Podjetja v panogi so si med 

seboj odvisna, saj poteza enega konkurenta v panogi vpliva na odziv ostalih podjetij, ki so 

prisotna v panogi. Pri analiziranju konkurence si tako lahko pomagamo s Porterjevim 

modelom petih silnic ter z njim ocenimo stopnjo konkurence v okolju panoge. V modelu 

analiziramo intenzivnost konkurence, ki je v panogi že prisotna, možna podjetja, ki v panogo 

lahko vstopijo, ovire, ki onemogočajo vstop v panogo, pogajalsko moč dobaviteljev in kupcev 

ter substitute, ki lahko ogrozijo prodajo trenutnega izdelka/storitve, saj so za kupca lahko bolj 

zanimivi in bolje izpolnjujejo njegova pričakovanje ter želje in potrebe.  

3.3 Metode strateške analize 

Gre za instrumente, ki izboljšujejo učinkovitost in uspešnost strateških analiz, ter vodijo k 

učeči se organizaciji. S pomočjo teh metod spoznamo poslovno okolje ter razmere, v katerih 

se nahajamo, ter nam pomagajo, da lažje snujemo strategije (Biloslavo 2008). V teoriji in 

praksi so znane številne metode planiranja strategij, vendar želimo v tem poglavju poudariti le 

nekatere. Metodi, s katerima celovito presojamo podjetja in okolje, sta: SPIN analiza in 

portfeljska analiza, ter dve metodi, s katerima proučujemo zunanje okolje podjetja: analiza 

PESTEL in metoda scenarija.  

Za podrobnejše analize uporabljamo razvrstitev na: dejavnike širšega in ožjega zunanjega 

okolja ter dejavnike notranjega okolja. Dejavnike širšega zunanjega okolja smo podrobno 

opisali preko analize PESTEL, kjer smo okolje razdelili na šest podokolij ter navedli 

dejavnike, ki vplivajo na vsakega izmed njih. Za proučevanje dejavnikov ožjega zunanjega 

okolja se uporablja Porterjevo analizo panoge, ki jo imenujemo tudi model petih silnic: 

nevarnost novih konkurentov, rivalstvo med obstoječimi podjetji, nevarnost substitutov, 

pogajalska moč kupcev, pogajalska moč dobaviteljev (Rozman 2002). Dejavnike ožjega 

zunanjega okolja razdelimo na (Hočevar, Jaklič in Zagoršek 2003):  

· trg blaga: nabavni pogoji, kakovost materialov, distribucijske poti, promocija, 

reklamacije;  

· trg delovne sile: zaposlovanje/odpuščanje, plače, nagrajevanje, usposabljanje;  

· trg kapitala: plačilna disciplina, gibanje borznih indeksov, cena delnic;  

· trg poslovnih in tehničnih informacij: zanesljivost podatkov, sodelovanje med menedžerji, 

dostopnost do informacij, ocene trga.  

Dejavniki notranjega okolja (Duh 2015): 

· kultura: prevladujoče vrednote, pripadnost zaposlenih, medsebojni odnos zaposlenih, 

klima v podjetju, 

· kakovost: nadzor nad kakovostjo storitev in sestavnih delov, spremljanje izmeta, 

reklamacij in vračil, števila pritožb kupcev, izvajanje kontrol, 
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· management in vodenje: delitev odgovornosti, komunikacija med nadrejenimi in 

podrejenimi, timsko delo, upoštevanje mnenj sodelavcev, odnos med lastniki in 

managementom, 

· finančni dejavniki: likvidnost, rast prihodkov, nižanje stroškov, dobičkonosnost, plače 

zaposlenih,  

· tehnično-tehnološki dejavniki in informacijsko-komunikacijska tehnologija: sodobna 

tehnologija, dostop do inovacij in patentov, ustrezna strojna oprema, tehnološke novosti, 

investicije v tehnologijo itd. 

3.3.1 Portfeljska analiza  

Portfeljski analizi Wheelen in Hunger (2010) pripisujeta velik pomen. Gre za pripomoček, ki 

pomaga pri razvoju temeljne strategije v podjetjih, ki opravljajo raznovrstno dejavnost. 

Podjetja, ki imajo različno skupino proizvodov ali pa več poslovnih enot, morajo sprejeti 

odločitve, ki bodo vključevale vse proizvode in/ali enote tako, da se bo s tem povečala 

uspešnost celotnega podjetja in ne le posamezne enote ali proizvodi. Portfeljsko analizo 

prikažemo s pomočjo dvodimenzionalne matrike, kjer uporabimo kombinacijo odvisnih in 

neodvisnih dejavnikov. 

Portfeljsko analizo lahko opravimo s pomočjo matrike BCG (Boston Consulting Group) ter 

matrike GE (General Electric) oz McKinseyjeve matrike. Pri matriki BCG vsako skupino 

proizvodov ali poslovno enoto razvrstimo glede na tržno rast in relativni tržni delež, kjer 

dobimo štiri položaje v matriki: zvezde, vprašaje, molzne krave in pse. Na sliki 9 lahko 

vidimo, da pri visokem relativnem tržnem deležu in nizki rasti govorimo o molznih kravah, 

pri visokem ralativnem tržnem deležu in visoki rasti govorimo o zvezdah, pri nizki rasti in 

nizkem relativnem tržnem deležu govorimo o ubogih psih, medtem ko je nizek relativni tržni 

delež in visoka rast položaj vprašajev.  

V matriki GE pa posamezna strateška poslovna področja (v nadaljevanju SPP) razvrstimo 

glede na tržno atraktivnost in konkurenčne prednosti. Matrika vsebuje devet področij in 

številne dejavnike za določitev položaja posameznih SPP. Ključna razlika je ta, da je v 

matriki BCG prikazan sedanji položaj, medtem ko matrika GE kaže položaj SPP, ki se ga 

pričakuje v prihodnje pri nespremenjenem strateškem ravnanju (Duh 2015).  
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VISOKA 
R 

A 

S 

T 

 

T 

R 

G 

A 

 

Vlaganje v ohranjanje in rast tržnih deležev dejavnosti 

ter njena širitev. 

 

Veliko vlaganja v ustvarjanje tržnih 

deležev ali prenehanje prodaje. 

NIZKA 
 

Ohranjanje tržnih deležev in vlaganje preseženega 

denarja v razširjanje obstoječega trga in v razviijanje 

novih izdelkov ali dejavnosti. 

 

Zmanjšano vlaganje in postopno ali 

hitro opuščanje prodaje/dejavnosti. 

 RELATIVNI TRŽNI DELEŽ 

VISOK NIZEK 

Slika 9: Matrika BCG 

Vir: Duh 2015. 

3.3.2 SPIN-analiza  

SPIN analiza je kratica za opis slabosti, prednosti, izzivov in nevarnosti. Uporablja se tudi 

angleški izraz SWOT analiza (strenghts, weaknesses, opportunities, threats). Prednosti in 

slabosti izhajajo iz notranjosti podjetja v primerjavi s konkurenti, medtem ko izzivi in 

nevarnosti izhajajo iz zunanjega okolja podjetja. Glavna razlika je v tem, da na prednosti in 

slabosti lahko vplivamo, zato se lažje prilagodimo in ukrepamo, medtem ko na izzive in 

nevarnosti ne moremo vplivati, lahko le prilagodimo notranje lastnosti (Pučko 2008).  

Lynch (2009) pravi, da je kakovostna analiza opravljena takrat, ko je ta kratka, z jasno 

opredeljenimi izjavami in realističnimi pričakovanji, ko so prednosti in slabosti izražene v 

primerjavi s konkurenti in s ključnimi dejavniki uspeha panoge.  

V preglednici 3 je prikazana SPIN analiza za kovinsko panogo, kjer lahko vidimo, s katerimi 

prednostmi, slabostmi, priložnostmi in nevarnostmi se sooča omenjena panoga.  
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Preglednica 3:  SPIN analiza kovinske panoge 

Analiza  

notranjega  

okolja 

Slabosti: 

· težave pri iskanju kadra,  

· slab prenos znanja (vajeništvo, 
mentorstvo), 

· osredotočenost na proizvodne procese in 
ne na celovitost, 

· majhnost in lokalnost dobaviteljev,  

· slaba zagotovitev finančnih sredstev,  

· cenovna tveganja,  

· slabša zmožnost zadovoljevanja potreb 
nizkocenovnih proizvajalcev, 

· visoke nakupne in nizke prodajne cene. 

Prednosti: 

· visoka specializiranost podjetij, 

· učinkovitost pri rabi virov in 
energije,  

· vključenost slovenskih podjetij v 
globalne verige, 

· partnerske povezave z dobavitelji in 

kupci,  

· usmerjenost v inovacije,  

· visoka prilagodljivost in odzivnost 

na spremembe potreb, 

· poenostavitev postopkov – 

skrajšanje poslovnih ciklov, 

· prepoznavanje kupčevih potreb. 

Analiza  

zunanjega  

okolja 

Izzivi: 

· pojav novih tehnologij, 

· globalna rast,  

· širjenje storitev (večja dodana vrednost), 

· zahtevna okoljska zakonodaja,  

· energetsko učinkovitejši izdelki, 

· novi poslovni modeli, 

· visoke tehnične in tehnološke zahteve 
(zeleno gospodarstvo), 

· sodelovanje in združevanje (dostop do 

znanja, nižanje cen surovin). 

Nevarnosti: 

· pomanjkanje kakovostnega kadra 

(inženirjev), 

· vstop azijskih konkurentov, 

· nižji stroški delovne sile po svetu 

(Kitajska),  

· pritisk na zniževanje cen na trgu 

(upad lojalnosti kupcev), 

· nihanje cen surovin,  

· demografske spremembe, 

· hiter razvoj konkurenčnih trgov, 

· tog trg dela (veliko število 
zaposlenih za določen čas). 

Vir: GZS 2017b. 

3.3.3 Analiza PESTEL 

Analiza PESTEL je metoda, s katero proučujemo zunanje okolje podjetja. Usmerjena je v 

proučevanje političnih (angl. political), gospodarskih (angl. economic), družbeno-kulturnih 

(angl. sociocultural), tehnoloških (angl. technological), ekoloških (angl. ecological) in pravnih 

dejavnikov (angl. legal forces). Za vsako področje je potrebno oceniti ključne smeri razvoja v 

zadnjih nekaj letih, saj s tem predvidimo, katere ključne razvojne smeri je pričakovati v 

prihodnosti (Duh 2015).  

Politični dejavniki pojasnjujejo vladne posege v ekonomijo (davčna politika, delovno pravo, 

okoljska zakonodaja, carinske dajatve itd.); ekonomski dejavniki kažejo vpliv ekonomske 
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rasti, obrestne mere, menjalnih tečajev in stopnje inflacije na delovanje podjetij; socialni 

dejavniki obravnavajo stopnjo rasti populacije in starostno razporeditev, odnos do 

napredovanja ter skrb za zdravje in varnost; tehnološki dejavniki se nanašajo na raziskave in 

razvoj, avtomatizacijo, inovacije in tehnološke napredke; ekološki dejavniki obravnavajo 

okoljske spremembe ter vpliv podnebnih in vremenskih vplivov na industrijo; pravni 

dejavniki pa se nanašajo na delovno pravo, varnost in zdravje pri delu, protimonopolno 

zakonodajo ter varstvo potrošnikov (Ruzzier idr. 2008).  

3.3.4 Scenariji  

Metoda scenarija je namenjena proučevanju zunanjega okolja podjetja, saj z njo lahko 

predvidimo ključne nevarnosti in priložnosti. Ko se podjetje znajde v negotovi situaciji, lahko 

s pomočjo te metode predvidi različne možnosti, ki bi privedle do razvoja podjetja v 

prihodnosti. Metoda scenarija spodbuja logično razmišljanje, ki daje pogled na različne 

možnosti in vključuje ključne dejavnike uspeha (Pučko 2008).  

Lombriser in Abplanalpa (2005) metodo opredeljujeta kot razvoj prihodnjih scenarijev s 

pomočjo opisa tedanjega stanja, kar pomeni, da razvijemo dva do tri scenarije, ki bi se lahko 

zgodili v prihodnje, ter se s tem pripravimo na nepredvidljive dogodke, ki bi lahko ogrozili 

poslovanje podjetja. Po korakih napovemo in pojasnimo kvantitativne in kvalitativne možne 

dogodke, ki se povezujejo med seboj in vplivajo na uspešnost podjetja (Duh 2015).  

S to metodo skušamo odgovoriti na naslednja vprašanja: Kaj se bo zgodilo v prihodnje? Kdaj 

in kje se bo zgodilo? Kdo bo dogodek povzročil? Zakaj se bo dogodek sploh zgodil oz. kaj 

mu bo omogočilo? Z odgovori na zastavljena vprašanja bomo lažje predvideli dogajanje v 

prihodnosti ter pripravili možne scenarije, ki se lahko pripetijo (Biloslavo 2008).  
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4 TRŽNE STRUKTURE IN USPEŠNOST POSLOVANJA 

Cilj vsakega pridobitnega podjetja na dolgi rok je ustvarjanje dobička ter povečevanje 

premoženja ali vsaj ohranjanje njegove vrednosti. Na ustvarjeni dobiček pa močno vpliva 

stopnja konkurenčnosti, ki je odvisna od števila podjetij, ki ponujajo enake ali podobne 

izdelke. Podjetja tako delujejo v različnih tržnih strukturah, ki so opredeljene kot stopnja in 

raven konkurenčnosti, katera je prisotna na trgu, kjer se ponujajo določeni izdelki ali storitve. 

S tržno strukturo tako dobimo odgovor na vprašanje o tem, kako močna je konkurenčnost v 

posamezni panogi, ta pa je odvisna od tega, koliko podjetij je uvrščenih v posamezno panogo 

ter kakšne razmere so v panogi prisotne (Pevcin 2018).  

Na eni strani lahko individualno podjetje s svojim izdelkom ali storitvijo popolnoma 

obvladuje celoten trg, medtem ko na drugi strani lahko gigantsko podjetje s svojimi 

kooperanti izdeluje le delček končnega izdelka. Pri tem ločimo štiri tržne strukture (popolna 

konkurenca, monopolna konkurenca, oligopol, monopol), ki se razlikujejo glede na število 

podjetij, ki ponujajo takšen ali podoben izdelek/storitev na trgu (lahko gre za veliko število 

ponudnikov, mnogo, nekoliko ali je ta le eden), glede na tip izdelka/storitve (je ta lahko 

standardiziran, diferenciran, edini), vplive na prodajno ceno (lahko da tega vpliva ni, je ta 

znaten ali nekolikšen), pogoje za vstop na trg (z ovirami ali brez) ter necenovne dejavnike 

(reklamiranje, odnosi z javnostjo, blagovna znamka) (Rebernik 2017).  

Poleg tega pa na panogo vplivajo tudi druge konkurenčne sile, bodisi so to dobavitelji 

(vplivajo z dvigom cen surovin, z zamudami pri dobavi, nekakovostnimi surovinami), 

družbeno-ekonomske razmere (gospodarska kriza, inflacija, obrestna mera, stopnja rasti 

populacije in starostna razporeditev), nova tehnologija, kupci (se odločijo za nakup 

konkurenčnejšega izdelka), država (z zakoni, podzakonskimi akti, programi) ali možni novi 

konkurenti (s substituti ali inovativnejšimi izdelki), ki nam lahko preprečijo vstop v panogo 

(Ruzzier idr. 2008). 

V nadaljevanju naloge smo najprej podrobneje opredelili tržne strukture ter s pomočjo 

Herfindahl-Hirschmanovega indeksa izračunali stopnjo koncentracije top štirih in osmih 

podjetij, ki so imela v kovinski panogi leta 2017 najvišje celotne prihodke. Nato pa smo s 

pomočjo kazalcev uspešnosti poslovanja izračunali še donosnost, gospodarnost in 

produktivnost kovinske panoge od leta 2008 do 2017.  

V celotni nalogi so v preglednicah podane skupne značilnosti podjetij, medtem ko smo pri 

preverjanju hipotez uporabili podatke za posamezna podjetja, ki so bila prisotna v kovinski 

panogi tako v letu 2008 kot tudi v letu 2017. Pri vseh podatkih smo upoštevali tudi inflacijo 

ter cene preračunali iz tekočih v stalne, pri čemer je leto 2008 veljalo za bazno. V preglednici 

4 lahko vidimo, kakšen je bil skupni indeks cen industrijskih proizvodov skozi leta. Ker je 

bilo leto 2008 bazno, je indeks v tem letu enak 100, v letu 2017 pa se je povzpel na 111,13. 
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Preglednica 4:  Skupni indeks cen industrijskih proizvodov pri proizvajalcih 

Leto 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Skupni 

indeks cen 

industrijskih 

proizvodov 

102,13 101,7 101,38 102,63 101,2 100,53 100,98 100,55 99,8 101,88 

Indeks cen s 

stalno bazo 

2008  

100 101,7 103,1 105,8 107,07 107,64 108,7 109,3 109,08 111,13 

Vir: SiStat 2020. 

4.1 Popolna in nepopolna konkurenca 

Podjetja se srečujejo z raznimi konkurenčnimi situacijami. Na eni strani se srečuje velika 

skupina podjetij, ki skušajo prodati identičen proizvod, medtem ko na drugi strani eno samo 

podjetje prodaja unikaten proizvod, kateri nima konkurence. Tako lahko prikažemo štiri tržne 

strukture (Pevcin 2018): 

· Čista ali popolna konkurenca – je tržna struktura, kjer kupci in prodajalci ne morejo 

vplivati na ceno, ki se oblikuje na trgu. V panogi sodeluje veliko število podjetij, ki 

ponujajo homogene izdelke, ter lahko prosto vstopajo in izstopajo iz panoge.  

· Čisti ali popolni monopol – nastane takrat, ko eno samo podjetje ponuja izdelek ali 

storitev, ki na trgu nima nadomestka, saj gre za popolne unikate. Pomembna je tudi 

diferenciacija izdelkov, saj lahko proizvajalci s pomočjo dizajna, distribucije ali 

oglaševanja svoj izdelek napravijo tako, da ta ni videti kot substitut. Druga podjetja v 

panogo nimajo vstopa, saj posamezen monopolist odloča o cenah in outputih.  

· Monopolna konkurenca – gre za podobno situacijo kot pri popolni konkurenci, vendar s 

to razliko, da se izdelek, ki se prodaja v panogi, nekoliko razlikuje od izdelkov, ki jih 

prodajajo druga podjetja. Temelj konkuriranja ni cena temveč diferenciacija izdelkov in 

pa blagovna znamka ter lojalnost kupcev.  

· Oligopol – je tržna struktura, kjer je manjše število podjetij soodvisnih med seboj, kar 

pomeni, da bo sprememba cene pri enem podjetju vplivala na spremembo cen vseh 

podjetij v panogi. Podjetja ponujajo izdelke in storitve, ki so popolnoma identični ali pa 

so si vsaj podobni med seboj. 

Monopol, monopolno konkurenco in oligopol tako uvrščamo med nepopolno konkurenco, saj 

gre za tržne razmere, katere niso enake čistemu konkurenčnemu tržnemu modelu (Rebernik 

2017). 
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Rivalstvo oz. boj med konkurenti znotraj panoge pa lahko izračunamo na podlagi mer 

koncentracije, kjer tržni delež izračunamo po naslednji formuli (Hrovatin 1996, 126): 

Tr�ni!dele� = celotni!prihodek!podjetja
celotni!prihodek!panoge . 

Stopnjo tržne koncentracije pa najpogosteje izračunamo s pomočjo koeficienta koncentracije 

(Sleuwaegen in Dehandschutter 1986, 194): 

"#$ =%&'
$

'()
 

kjer se uporabi vsoto tržnih deležev največjih n podjetij iz panoge. Največja slabost pri 

izračunu tega koeficienta je ta, da se ne upošteva vseh podjetij ampak le največja štiri ali 

največjih osem podjetij iz panoge. Velikost tržne koncentracije je razdeljena v štiri skupine 

(Bird 1999): 

• ko je koeficient koncentracije med 0 in 24, govorimo o zelo nizki koncentraciji, 

• ko je ta med 25 in 49, je govora o nizki koncentraciji,  

• ko je med 50 in 74, je koncentracija srednja ter  

• med 75 in 100 je koncentracija visoka.  

V nadaljevanju tako sledi izračun koeficienta koncentracije v kovinski panogi, tako za 

največja štiri kot tudi za največjih osem podjetij v letu 2017. Izračuni posameznih tržnih 

deležev so prikazani v Prilogi 1. 

"#* = 0,18 + 0,04 + 0,02 + 0,02 = 0,26 

"#- = 0,18 + 0,04 + 0,02 + 0,02 + 0,02 + 0,01 + 0,01 + 0,01 = 0,31 

Glede na zgornji izračun lahko trdimo, da je bila koncentracija v kovinski panogi leta 2017 

nizka, kar pomeni, da je med podjetji znotraj panoge vladal velik konkurenčni boj za 

osvojitev tržnih deležev. Prevladuje le eno podjetje z nekoliko višjim tržnim deležem, ostala 

pa imajo tako manjše deleže. 

Poznamo pa tudi Herfindahl-Hirschmanov indeks (HHI), ki se izračuna na podlagi vsote 

kvadratov tržnih deležev podjetij v panogi (Sleuwaegen in Dehandschutter 1986, 194): 

HHI =%&'/
5

'()
. 

S pomočjo izračuna indeksa pridobimo veliko bolj jasno sliko o dogajanju med konkurenti v 

panogi. Kadar je tržni delež izražen v odstotkih, vrednost HHI niha med 0 in 10.000.  
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Koncentracija je (Pepall, Richards Jay in Norman 2014): 

• nizka, ko je HHI < 1.000, 

• srednja, ko je HHI med 1.000 in 1.800 ter 

• visoka, ko je HHI > 1.800. 

Na podlagi internih dokumentov, ki smo jih pridobili pri GVIN-u, smo izra�unali, da je HHI 

za vsa podjetja, ki so bila v letu 2017 prisotna v panogi, znašal 379,97. Rezultat nam pove, da 

je bila koncentracija v kovinski panogi leta 2017 izredno nizka ter je zato vladala velika 

tekmovalnost med podjetji v panogi (GVIN 2019b). 

4.2 Analiza uspešnosti poslovanja 

Analiza poslovanja je opravilo, kjer se seznanimo s poslovanjem konkretnega podjetja ali 

panoge, ter nam pomaga, da v bodo�e izboljšamo uspešnost tega poslovanja (Pu�ko 2008). 

Gre za pomembno in zahtevno nalogo, ki nam pomaga pri oblikovanju merljivih in 

primerljivih ciljev, v kolikor je analiza opravljena kakovostno. V literaturi najdemo številne 

razlage o analizi poslovanja, vendar se ve�ina avtorjev oprijema opredelitve Lipovca (1983), 

ki pravi, da je to proces, ki nam pomaga pri poglobljenem spoznavanju podjetja in njegovih 

zna�ilnosti ter služi kot pripomo�ek pri odlo�itvah, ki vodijo k poslovni uspešnosti. Njen 

namen je, da podjetju omogo�imo narediti takšne poteze, ki bodo vodile k doseganju 

najboljših rezultatov.  

Uspešnost sestavljata dva elementa, in sicer uspešnost v ožjem smislu (izpolnitev zadanih 

ciljev) ter u�inkovitost (na�in doseganja tega cilja). Uspešnost tako pomeni delati prave stvari, 

medtem ko u�inkovitost pomeni, stvari delati na pravi na�in. Uspešna organizacija je torej 

tista, ki dela prave stvari na pravi na�in, pri tem pa je potrebno prepoznati, kaj so prave stvari 

ter kateri na�ini so najbolj u�inkoviti. Podjetja bodo lahko uspešna, �e si bodo postavila 

ustrezen sistem, s katerim bodo merila uspešnost (zbiranje in obdelava podatkov bo 

ovrednotila u�inkovitost in uspešnost aktivnosti v preteklosti), uporabljala ustrezna merila 

(enote, s katerimi merimo uspešnost/u�inkovitost) ter upoštevala zna�ilnosti okolja (kupci, 

dobavitelji, država, konkurenti), v katerem se podjetja iz posamezne panoge nahajajo 

(Tekav�i� in Megušar 2008).  

Temeljno merilo uspešnosti poslovanja podjetja je dodana vrednost k investiranim sredstvom 

podjetja. Nanjo vpliva splet fizi�nih, vrednostnih in vodstvenih dejavnikov (Rebernik 2017). 

Podjetje je uspešno tedaj, ko izkazuje zadostno višino dobi�ka, se mu viša premoženje in je 

ob tem nenehno priskrbljeno z denarnimi sredstvi (Žibert 2007).  

Za presojanje uspešnosti poslovanja lahko uporabimo razli�ne metode. Ena izmed najbolj 

enostavnih je primerjava razli�nih kategorij iz ra�unovodskih izkazov, kjer na podlagi 

razli�nih kazalnikov dobimo podrobnejši vpogled v samo poslovanje podjetja. Ti kazalniki so: 
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rentabilnost ali donosnost, ekonomi�nost ali gospodarnost, produktivnost ali proizvodnost 

(Rebernik 2017). 

4.2.1 Rentabilnost ali donosnost 

Rentabilnost ali donosnost izraža razmerje med dolo�enim donosom in za to potrebnimi 

povpre�nimi vlaganji. Koeficient donosa se pove�uje takrat, ko se pove�uje produktivnost in s 

tem tudi ekonomska u�inkovitost. Donosnost je potrebno lo�iti od dobi�konosnosti. 

Donosnost izraža pogled investitorja in primerja donos z vrednostjo svojega vložka, medtem 

ko dobi�konosnost razumemo kot u�inkovitost delovanja, merjeno z dobi�kom v primerjavi z 

vložkom (Bergant 2007).  

V našem primeru smo izra�unali donosnost kapitala (ROE – return-on-equity) in sredstev 

(ROA – return-on-assets). Donosnost kapitala nam pove, koliko odstotkov od vrednosti 

kapitala predstavlja vrednost ustvarjenega dobi�ka.  

Izra�unamo jo po naslednji formuli (Igli�ar in Ho�evar 2011, 277): 

��� �
����	
�

����
	��������
���������
� ���� 

Ve�ja vrednost kazalnika pomeni uspešnejše poslovanje. ROE kaže, kako uspešno podjetje 

uporablja vložke delni�arjev, da ustvarja dobi�ek.  

V preglednici 5 smo izra�unali donosnost kapitala za kovinsko panogo od leta 2008 do 2017. 

Kot lahko vidimo, je v letu 2008 6,64 % od vrednosti kapitala predstavljala vrednost 

ustvarjenega dobi�ka, medtem ko je bila ta vrednost 14,79 % v letu 2017. V letu 2017 se je 

donosnost sredstev tako pove�ala kar za 122,74 % glede na leto 2008, kapital pa se je v istem 

prou�evanem obdobju pove�al za 29,06 %. Izpostaviti gre tudi leto 2013, takrat je bila �ista 

donosnost kapitala negativna ter je predstavljala -2,77 %, do tega je prišlo, ker so v panogi 

poslovali z izgubo.  

V preglednici 5 smo prikazali tudi izra�un stalnih cen pri �istem dobi�ku glede na indeks cen 

s stalno bazo za leto 2008. Ob upoštevanju inflacije so se vrednosti skozi obdobje po stalnih 

cenah glede na teko�e cene zniževale, saj se je indeks skozi obdobje pove�eval, izjema je le 

leto 2008, takrat so bile teko�e cene enake kot stalne. Za izra�un teko�ih cen vzamemo najprej 

stalno ceno teko�ega leta, jo pomnožimo s 100 in nato znesek delimo z indeksom s stalno 

bazo 2008 za teko�e leto, ki je prikazan v preglednici 1. �isti dobi�ek po teko�ih cenah je v 

letu 2009 znašal 78.043.809 €, medtem ko je bil po stalnih cenah ob upoštevanju inflacije ta 

znesek visok 76.739.242 €. �isti dobi�ek v letu 2017 se je glede na leto 2008 pove�al za 

173,42 % in je znašal 356.211.553 €. Poglejmo si še leto 2013, ko je podjetje poslovalo z 
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izgubo. Takrat so bile tekoče cene izgube enake -55.918.315 €, medtem ko so bile stalne cene 

izgube enake -51.949.382 €. 

Preglednica 5:  ROE od leta 2008 do 2017 (indeks cen industrijskih proizvodov s stalno 

bazo 2008 = 100) 

Leto Čisti dobiček/izguba (v 

tisoč €) 

Kapital (v tisoč €) Povprečen kapital (v 

tisoč €) 

ROE v 

% 

Tekoče cene  Stalne cene  Tekoče cene  Stalne cene  Tekoče 

cene 

Stalne 

cene  

2008 130.278 1.957.674 1.962.018 6,64 

2009 78.044 76.739 1.972.456 1.939485 1.965.065 1.932.217 3,97 

2010 106.472 103.270 2.118.689 2.054.984 2.045.573 1.984.067 5,21 

2011 104.546 98.815 2.090.065 1.975.487 2.104.377 1.989.014 4,97 

2012 56.719 52.974 2.112.347 1.972.865 2.101.206 1.962.460 2,70 

2013 -55.918 -51.949 1.918.843 1.782.649 2.015.595 1.872.533 -2,77 

2014 188.400 173.321 2.018.668 1.857.100 1.968.756 1.811.183 9,57 

2015 243.811 223.066 2.323.739 2.126.019 2.171.204 1.986.462 11,23 

2016 377.342 345.931 2.545.530 2.333.636 2.434.635 2.231.972 15,50 

2017 395.858 356.212 2.807.809 2.526.599 2.676.670 2.408.594 14,79 

Indeks 

2017/2008 

273,42 129,06 122,76 222,74 

Vir: GZS 2013, 2014, 2015, 2016, 2017a, 2018a. 

Donosnost sredstev pa nam pove, koliko odstotkov od vrednosti sredstev predstavlja vrednost 

ustvarjenega dobička. Izračunamo jo po naslednji formuli (Igličar in Hočevar 2011, 276): 

 !" =
#$%&'()

*$+*,('-$./01-2(./,(#/0(+
× 3445 

Čista donosnost sredstev kaže razmerje med čistim dobičkom in za to potrebnimi sredstvi. 

Rezultat izražen v odstotkih nam pove, koliko enot dobička smo ustvarili s 100 enotami 

sredstev. Višja vrednost kazalnika donosnosti sredstev pomeni uspešnejše poslovanje podjetij 

v panogi. Na donosnost sredstev ne vplivajo le prihodki in odhodki, kot je to pri 

gospodarnosti, temveč tudi poslovna sredstva, pri tem pa zanemarjamo sestavo financiranja 

teh sredstev (Turk 1985).  
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Pri izračunu donosnosti sredstev upoštevamo tako lastniški kot tudi dolžniški kapital, saj nam 

količnik pove, kako podjetja upravljajo z vsemi viri in ne le z lastniškim kapitalom. Če 

vrednost kazalnika znaša 1 ali več, pomeni, da podjetje običajno posluje z dobičkom, ki ima 

vrednost enako ali večjo od zabeleženih sredstev. V kolikor je vrednost kazalnika negativna, 

pomeni, da podjetja poslujejo z izgubo. 

Preglednica 6:  ROA od leta 2008 do 2017 (indeks cen industrijskih proizvodov s stalno 

bazo 2008 = 100) 

Leto Čisti dobiček/izguba  

(v tisoč €) 

Sredstva (v tisoč €) Povprečna sredstva  

(v tisoč €) 

ROA  

(v %) 

Tekoče cene  Stalne cene  Tekoče cene  Stalne cene  Tekoče cene  Stalne cene  

2008 130.278 5.548.236 5.567.436 2,34 

2009 78.044 76.739 5.409.824 5.319.394 5.479.031 5.387.444 1,42 

2010 106.472 103.270 5.990.245 5.810.131 5.700.035 5.528.647 1,87 

2011 104.546 98.815 5.569.810 5.264.471 5.780.028 5.463.164 1,81 

2012 56.719 52.974 5.727.008 5.348.845 5.648.409 5.275.436 1,00 

2013 -55.918 -51.949 5.627.995 5.228.535 5.677.502 5.274.528 -0,98 

2014 188.400 173.321 5.523.539 5.081.453 5.575.767 5.129.500 3,38 

2015 243.811 223.066 5.415.106 4.954.351 5.469.323 5.003.955 4,46 

2016 377.342 345.931 5.540.339 5.079.152 5.477.723 5.021.748 6,89 

2017 395.858 356.212 6.179.415 5.560.528 5.859.877 5.272.993 6,76 

Indeks 

2017/08 

273,42 100,22 94,71 293,91 

Vir: GZS 2013, 2014, 2015, 2016, 2017a, 2018a. 

V preglednici 6 smo izračunali donosnost sredstev za obdobje 2008–2017. Kot lahko vidimo, 

je bila v kovinski panogi leta 2008 vrednost kazalnika čiste donosnosti sredstev 2,34 %, 

medtem ko je bila ta vrednost leta 2017 za 193,91 % večja glede na leto 2008 in je znašala 

6,76 %. Tudi tu gre izpostaviti leto 2013, ko je bila vrednost čiste donosnosti sredstev 

negativna in je znašala -0,98 %, kar lahko pripišemo negativnemu poslovanju podjetij v 

panogi. Čisti dobiček se je v letu 2017 glede na leto 2008 povečal za 173,42 %, medtem ko so 

se sredstva v istem obdobju povečala za 0,22 %. 
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Na donosnost sredstev ter s tem tudi na donosnost kapitala vpliva tudi hitrost obračanja 

sredstev. Kazalnik obračanja sredstev meri delež celotnih prihodkov v sredstvih ter nam pove, 

koliko prihodkov je neka panoga ustvarila s povprečnimi sredstvi. Izračunamo ga po naslednji 

formuli (Igličar in Hočevar 2011): 

6$(7&8&(-0.$%,1'1-21./,(#/0(+ =
*,&9$#)&

*$+*,('-$./01-2(./,(#/0(+
5 

Na kazalnik vpliva tudi poslovni obrat, krajši kot je, bolj likvidno je podjetje, ter manjša je 

možnost, da bi podjetje zabredlo v težave. Krajši poslovni obrat torej pomeni hitrejše 

prehajanje sredstev iz nelikvidnega stanja v likvidno (GVIN 2019a).  

Preglednica 7:  Količnik prihodkov iz poslovanja in sredstev panoge od leta 2008 do 

2017 (indeks cen industrijskih proizvodov s stalno bazo 2008 = 100) 

Leto Prihodki (v tisoč €) Povprečno stanje sredstev (v tisoč 

€) 

Količnik 

prihodkov 

iz 

poslovanja 

in sredstev 

Tekoče cene  Stalne cene  Tekoče cene  Stalne cene  

2008 7.705.680 5.567.436 1,38 

2009 6.505.971 6.397.218 5.479.031 5.387.444 1,19 

2010 6.960.046 6.750.772 5.700.035 5.528.647 1,22 

2011 7.418.603 7.011.912 5.780.028 5.463.164 1,28 

2012 7.238.738 6.760.753 5.648.409 5.275.436 1,28 

2013 7.078.589 6.576.170 5.677.502 5.274.528 1,25 

2014 7.529.124 6.926.517 5.575.767 5.129.500 1,35 

2015 7.302.659 6.681.298 5.469.323 5.003.955 1,34 

2016 7.491.513 6.867.907 5.477.723 5.021.748 1,37 

2017 8.771.977 7.893.437 5.859.877 5.272.993 1,50 

Indeks 

2017/2008 

102,44 94,71 108,70 

Vir: GZS 2013, 2014, 2015, 2016, 2017a, 2018a. 

V preglednici 7 lahko vidimo, da je bil količnik obračanja sredstev v celotnem proučevanem 

obdobju višji od 1. V leta 2008 so v panogi z eno enoto sredstev ustvarili 1,38 enote 

prihodkov, medtem ko so v letu 2017 z 1 enoto sredstev ustvarili največ, kar 1,50 enote 
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prihodkov, za 8,7 % več kot v letu 2008. Najmanj ugodno je bilo leto 2010, takrat so z eno 

enoto sredstev ustvarili le 1,22 enote prihodkov. Celotni prihodki so se v letu 2017 povečali 

za 2,44 % glede na leto 2008.  

4.2.2 Ekonomičnost ali gospodarnost 

Ekonomičnost ali gospodarnost kaže razmerje med prihodki in odhodki. O gospodarnosti 

govorimo takrat, ko je znesek prihodkov višji od odhodkov. Višji kot so prihodki, višja je tudi 

gospodarnost. Izračunamo jo s pomočjo naslednje formule (Bojnec idr. 2007, 238): 

 !"#$%$"&'(%")!'&"(*!+,!-./&!+'$ =
%")!'&$(,/$0!-1$

%")!'&$(!-0!-1$
2 

Bizjak (2008) navaja naslednje vrednosti kazalnika: 

· E > 1 panoga je ustvarila več, kot je potrošila,  

· E < 1 panoga je porabila več, kot je ustvarila, 

· E = 1 panoga je potrošila ravno toliko, kot je ustvarila. 

Preglednica 8:  Izračun celotne gospodarnosti (indeks cen industrijskih proizvodov s 

stalno bazo 2008 = 100) 

Leto Prihodki (v tisoč €) Odhodki (v tisoč €) E 

Tekoče cene Stalne cene  Tekoče cene  Stalne cene  

2008 7.705.680 7.231.941 1,07 

2009 6.505.971 6.397.218 6.164.959 6.061.907 1,06 

2010 6.960.046 6.750.772 6.381.124 6.189.257 1,09 

2011 7.418.603 7.011.912 7.292.788 6.892.994 1,02 

2012 7.238.738 6.760.753 7.199.974 6.724.548 1,00 

2013 7.078.589 6.576.170 7.117.892 6.612.683 1,00 

2014 7.529.124 6.926.517 7.281.280 6.698.510 1,03 

2015 7.302.659 6.681.298 7.055.433 6.455.108 1,04 

2016 7.491.513 6.867.907 7.120.682 6.527.945 1,05 

2017 8.771.977 7.893.437 8.370.398 7.532.078 1,05 

Indeks 2017/08 102,44 104,15 98,35 

Vir: GZS 2013, 2014, 2015, 2016, 2017a, 2018a. 
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Iz preglednice 8 lahko razberemo, kako se je gibal koeficient celotne gospodarnosti skozi 

obdobje 2008–2017. Kot lahko vidimo, je bil ta v celotnem proučevanem obdobju višji od 1, 

to pomeni, da so v panogi več ustvarili, kot so potrošili, saj so bili prihodki višji od odhodkov. 

V letu 2008 so tako na 1 enoto odhodkov realizirali 1,07 enote prihodkov, medtem ko so v 

letu 2017 na eno enoto odhodkov realizirali 1,05 enote prihodkov, kar pomeni, da se je 

gospodarnost v letu 2017 glede na leto 2008 zmanjšala za 1,65 %. Izpostaviti moramo tudi 

leto 2013, ko je bil koeficient celotne gospodarnosti enak ena, kar pomeni, da so v panogi 

potrošili ravno toliko, kot so ustvarili, do tega je prišlo zaradi znižanja prihodkov za 2,58 % 

glede na leto prej. Lahko pa vidimo, da so se prihodki v letu 2017 glede na leto 2008 povečali 

za 2,44 %, medtem ko so se odhodki v istem obdobju povečali za 4,15%. 

4.2.3 Produktivnost ali proizvodnost 

Produktivnost ali proizvodnost kaže razmerje med količinsko izraženim vložkom in za to 

potrebnimi količinami potroškov, ki so bili uporabljeni za ta vložek. Večja ko je vrednost 

kazalnika produktivnosti, bolj učinkovito je bil vložek izkoriščen, saj je podjetje uspešneje 

poslovalo. Produktivnost dela izračunamo po naslednji formuli (Bojnec idr. 2007, 236): 

 !"#$%$"&'()*!+,-'$.&!/'$(+"01 =
)!/0!.&$()*$2!+-$

)!.)*"3&!(�'".$0!(41)!/0"&$2
5 

Produktivnost dela je pravzaprav tehnološka učinkovitost poslovanja. Ugotavljanje 

produktivnosti v podjetju ni enostavno, zato poslovne učinke izrazimo vrednostno. Pri 

računanju količnika se srečujemo s težavami izražanja obsega uresničenih poslovnih učinkov, 

zato produktivnost ponavadi računamo kot razmerje med poslovnimi prihodki in povprečnim 

številom zaposlenih (Pučko 2008).  

V preglednici 9 smo izračunali koeficient produktivnosti dela za kovinsko panogo v obdobju 

2008–2017. V letu 2008 je tako en zaposleni v povprečju ustvaril 129 tisoč € prihodkov, 

medtem ko se je produktivnost v letu 2017 povečala za 1,55 % in je vsak izmed zaposlenih v 

povprečju ustvaril za 131 tisoč € prihodkov. Poslovni prihodki so se v letu 2017 glede na leto 

2008 povečali za 6,57 %, povprečno število zaposlenih pa se je v letu 2017 povečalo za 4,75 

% glede na leto 2008. V tem obdobju se je povečalo tako število zaposlenih kot tudi čisti 

prihodki od prodaje. 
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Preglednica 9:  Izračun produktivnosti dela (indeks cen industrijskih proizvodov s 

stalno bazo 2008 = 100)  

Leto Poslovni prihodki (v tisoč €) Produktivnost dela (v tisoč €) Povprečno 

število 

zaposlenih Tekoče cene  Stalne cene  Tekoče cene  Stalne cene  

2008 7.280.385 129 56.469 

2009 6.215.151 6.111.260 114 113 54.314 

2010 6.737.707 6.535.118 132 128 50.884 

2011 7.206.906 6.811.820 141 134 51.010 

2012 7.068.909 6.602.138 130 121 54.546 

2013 6.923.356 6.431.955 126 117 55.053 

2014 7.316.929 6.731.305 138 126 53.046 

2015 7.142.857 6.535.093 131 119 54.719 

2016 7.343.612 6.732.318 130 119 56.342 

2017 8.622.185 7.758.648 146 131 59.149 

Indeks 

2017/2008 

106,57 101,55 104,75 

Vir: GZS 2013, 2014, 2015, 2016, 2017a, 2018a. 
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5 PREVERJANJA ZASTAVLJENIH HIPOTEZ 

V empiričnem delu raziskave smo preverjali postavljene hipoteze. Podatke smo pridobili na 

GVIN-u, jih obdelali s pomočjo programa SPSS in ustrezno interpretirali. Pri preverjanju 

hipotez smo uporabili podatke tistih podjetij, ki so bila v panogi prisotna tako v letu 2008 kot 

tudi 2017, takih je bilo 1.691. Vseh podjetij v panogi leta 2008 je bilo 2.207, leta 2017 pa 

3.295. 

Preglednica 10 prikazuje formule, po katerih smo izračunali spremenljivke, ki so bile 

uporabljene pri preverjanju zastavljenih hipotez. Pri prvi hipotezi smo preverjali povprečno 

vrednost čistega dobička, pri hipotezi dva nas je zanimala povprečna vrednost prodaje, pri 

tretji hipotezi pa smo se spraševali o povezanosti med ROA, ROE in deležem OBK v 

prihodkih iz poslovanja.  

Preglednica 10:  Formule za izračun spremenljivk 

 Formule 

H1 
Povpre en !isti dobi!ek =  celoten dobi!ek " davek iz dobi!ka

�tevilo podjetij  

Wilcoxonov test 

 

W = # ri " 
$%

&'%
n% (n% + 1)

2  

 

p = W/(n% × n*) 

Shapiro-Wilkov test 

 

, = (- .030)*40'%
- (30 " 35)*40'%

 

 

H2 Povpre!na vrednost prodaje =  !isti prihodki od prodaje
�tevilo podjetij  

H3 ROA =  dobi!ek
povpre!no stanje sredstev × 166 

ROE =  dobi!ek
povpre!no stanje kapitala × 166 

OBK =  zaloge + terjatve do kupcev
" obveznosti do dobaviteljev 

Dele� OBK v prihodkih iz poslovanja
=  OBK

!isti prihodki od prodaje × 166 

Spearmanov test 

 

7 = 1 " 8 - d*

n(n* " 1) 

Vir: Igličar in Hočevar 2011; Field 2009. 

V preglednici 11 smo predstavili gibanje povprečnega čistega dobička, povprečne prodaje, 

donosnosti sredstev in kapitala ter deleže obratnega kapitala v prihodkih iz poslovanja za vsa 

podjetja v panogi skozi obdobje 2008–2017. Povprečen čisti dobiček je bil najvišji prav v 

zadnjem proučevanem letu, torej v letu 2017, ko je bil visok 108.107 €, najnižji pa je bil leta 

2012, ko je bil visok komaj 19.540 €. Izpostaviti gre tudi leto 2013, takrat je panoga poslovala 

z izgubo in je bila ta v povprečju visoka -18.376 €. Najvišje povprečne prihodke od prodaje je 

panoga imela v letu 2008, ko so bili ti visoki 3.298.770 €, medtem ko so bili ti najnižji v letu 

2015 pri 2.092.569 €. Delež OBK je leta 2008 predstavljal 26,10 % v prihodkih iz poslovanja, 
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medtem ko je bil ta delež 15,26 % v letu 2017. Donosnost kapitala in sredstev je skozi 

obdobje precej nihala ter bila negativna le v letu 2013, ko so podjetja poslovala z izgubo.  

Preglednica 11:  Povprečen ČD, povprečna prodaja ter delež OBK v prihodkih iz 

poslovanja (indeks cen industrijskih proizvodov s stalno bazo 2008 = 

100) 

Leto Povprečen čisti 

dobiček/izguba (v tisoč €) 

Povprečna prodaja (v tisoč €) Delež OBK v 

prihodkih iz 

poslovanja (v 

%) 

ROA 

(v %) 

ROE 

(v %) 

Tekoče cene  Stalne 

cene  

Tekoče cene  Stalne cene  

2008 59.029 3.298.770 26,10 2,34 6,64 

2009 34.441 33.865 2.742.785 2.696.937 / 1,42 3,97 

2010 42.555 41.275 2.692.928 2.611.958 / 1,87 5,21 

2011 40.179 37.977 2.769.756 2.617.917 / 1,81 4,97 

2012 20.922 19.540 2.607.491 2.435.315 / 1,00 2,70 

2013 -19.780 -18.376 2.449.012 2.275.187 / -0,98 -2,77 

2014 63.995 58.873 2.485.370 2.286.449 / 3,38 9,57 

2015 78.069 71.427 2.287.178 2.092.569 / 4,46 11,23 

2016 117.662 107.867 2.289.870 2.099.257 / 6,89 15,50 

2017 120.139 108.107 2.616.748 2.354.673 15,26 6,76 14,79 

Vir: GZS 2013, 2014, 2015, 2016, 2017a, 2018a. 

V analizo so bile vključene vse tiste gospodarske družbe, ki so zavezane k oddaji letnih 

poročil, niso pa bili vključeni samostojni podjetniki, obrtniki in druga mala podjetja. Pri 

preverjanju hipotez smo izbrali le tista podjetja iz kovinske panoge, ki so poslovala tako v letu 

2008 kot v letu 2017. Pri tem je bilo vključenih le 1.691 podjetij, ki so bila v obeh letih 

prisotna v eni od skupin, ki se po SKD-ju uvrščajo v kovinsko panogo.  

Pri hipotezi 1 in 2 smo primerjali podatke iz leta 2008 in 2017 na eni spremenljivki. Pri 

hipotezi 1 nas je zanimalo povečanje povprečnega čistega dobička v teh dveh letih, medtem 

ko nas je pri hipotezi 2 zanimalo povečanje povprečne vrednosti prodaje. Za preverjanje obeh 

hipotez smo uporabili najprej Shapiro-Wilkov test, ki je alternativni test, s katerim preverjamo 

ali naša porazdelitev odstopa od normalne. Uporabimo ga takrat, ko je naš vzorec majhen, saj 

pri velikih vzorcih test vedno pokaže normalnost porazdelitve. V primeru, ko je test 

neznačilen (stopnja značilnosti ali tveganja p > 0,05), tedaj ničelne hipoteze ne zavrnemo, 
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ampak sklepamo, da se porazdelitev spremenljivke ne razlikuje od normalne porazdelitve. 

Spremenljivka ni normalno porazdeljena, ko je test statistične značilnosti p < 0,05.  

Nato se odločamo o uporabi Wilcoxonovega test ali t-testa. Ker je Shapiro-Wilkov test 

pokazal, da ne gre za normalno porazdelitev, saj krivulja ni zvonaste oblike, smo se odločili, 

da bomo uporabili Wilcoxonov test predznačnih rangov. Ta test uporabimo, ko porazdelitev 

podatkov odstopa od normalne, izračun povprečja ne temelji na dejanskih vrednostih dobička 

ali izgube, ampak na rangih. T-test pa bi uporabili, če bi bila porazdelitev normalna oz. po 

Gaussovi krivulji, ter bi bili varianci pri določeni stopnji značilnosti enaki. 

Pri H3 pa je bilo potrebno narediti dve analizi korelacije: delež obratnega kapitala v prihodkih 

iz poslovanja primerjamo najprej z ROA in nato še delež obratnega kapitala v prihodkih iz 

poslovanja primerjamo z ROE. Za vsako smo najprej s Shapiro-Wilkovim testom preverili, če 

ustrezata normalni porazdelitvi, v kolikor ustrezata, se izvede Pearsonov test korelacije, 

drugače pa se izvede Spearmanov test korelacije. S Pearsonovim testom korelacije 

ugotavljamo stopnjo linearne povezanosti med dvema intervalnima spremenljivkama, medtem 

ko s Spearmanovim koeficientom korelacije merimo moč monotonosti med pari podatkov.  

Pri obeh testih koeficient lahko zavzame vrednost med -1 in 1. Takrat ko je vrednost 

koeficienta enaka -1, govorimo o popolni negativni povezanosti spremenljivk, medtem ko pri 

vrednosti 1 govorimo o popolni pozitivni povezanosti. Spearmanov test uvrščamo med 

neparametrične statistične teste, saj predpogoj za izračun ni normalna porazdelitev podatkov. 

Pri analiziranju hipoteze 3 smo ugotavljali, ali povezanost med spremenljivkama obstaja ter 

kako močna je. Želeli smo ugotoviti, ali gre za šibko, srednjo ali močno linearno povezanost 

in ali gre za statistično značilnost (Sig < 0,05) pri stopnji tveganja manjši od 5 %. 

Spremenljivki sta lahko negativno (vrednost prve spremenljivke je visoka, druge 

spremenljivke pa nizka ali obratno) ali pozitivno (vrednost prve in druge spremenljivke je 

visoka ali nizka – koeficient je pozitiven in blizu 1) povezani med seboj. V primeru, da ne 

moremo govoriti niti o pozitivni niti o negativni povezanosti med spremenljivkama, rečemo, 

da ti nista povezani (Field 2009).  

Takrat ko je vrednost koeficienta (Field 2009): 

• enaka 0, ni povezanosti, 

• od 0,01 do 0,19 neznatna povezanost, 

• od 0,20 do 0,39 nizka/šibka povezanost, 

• od 0,40 do 0,59 srednja/zmerna povezanost, 

• od 0,60 do 0,79 visoka/močna povezanost, 

• od 0,80 do 1 zelo visoka/močna povezanost. 
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5.1 Hipoteza 1 

S pomočjo statistične analize smo preverili, ali se je povprečen čisti dobiček med letoma 2008 

in 2017 razlikoval oz. je bil v letu 2017 višji kot v letu 2008. To smo naredili s primerjanjem 

povprečnih vrednosti spremenljivke v proučevanih letih. 

H1 se glasi: Povprečni čisti dobiček podjetij v panogi se je povečal med letoma 2008 in 2017. 

Ker nas je zanimalo, ali gre za statistično značilno razliko v povprečnem čistem dobičku, smo 

v nadaljevanju naloge najprej prikazali opisno statistične vrednosti za obe proučevani leti, 

nato pa smo še s pomočjo Shapiro-Wilkovega ter Wilcoxonovega testa opravili analizo 

postavljenih hipotez.  

Pri opisu statističnih vrednosti za vse tri hipoteze smo navedli tako vrednosti za podjetja, ki so 

poslovala samo v letu 2008 ter samo v letu 2017, kot tudi za skupna podjetja, ki so preživela 

celotno obdobje poslovanja od leta 2008 do 2017. S pomočjo indeksa cen pa primerjali 

spremembo vrednosti v letu 2017 glede na leto 2008. 

Preglednica 12:  Statistične vrednosti čistega dobička (indeks cen industrijskih 

proizvodov s stalno bazo 2008 = 100) 

 Čisti dobiček leta 2008 (v 

tisoč €)  

Čisti dobiček leta 2017 (v tisoč €)   

N (število podjetij) 2.207 1.691 3.295 1.691 

 Stalne in 

tekoče cene 

Stalne in 

tekoče cene 

Tekoče 

cene 

Stalne 

cene 

Tekoče cene Stalne 

cene 

Indeks 

2017/08 

Povprečni čisti 

dobiček  

59.029 57.145 120.139 108.107 181.170 163.025 285,28 

Mediana  8.057 8.052 7.935 7.140 14.419 12.975 161,14 

Standardni odklon  564.276 557.412 955.713 859.996 998.914 898.870 161,26 

Minimum  -10.214.000 -10.214.000 -8.258.176 -7.431.095 -8.258.176 -7.431.095 72,75 

Maksimum  8.822.000 8.822.000 34.770.000 31.287.681 18.771.119 16.891.136 191,47 

Vir: GVIN 2020. 

Preglednica 12 prikazuje opisno statistične vrednosti čistega dobička za vsa podjetja, ki so 

bila prisotna v panogi (teh je bilo 2.207 v letu 2008 in 3.295 v letu 2017), kot tudi za podjetja, 

ki so bila prisotna v panogi v obeh proučevanih letih (takih je bilo 1.691). Kot smo ugotovili 

že prej, je bil povprečni čisti dobiček višji v letu 2017. V letu 2008 je imelo podjetje najvišjo 

izgubo v višini -10.214.000 €, najvišji dobiček pa je znašal 8.822.000 €, medtem ko je v letu 

2017 izkazovalo najvišjo izgubo v vrednosti -7.431.095 €, najvišji dobiček pa je znašal 
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31.287.681 €. V letu 2017 je bil povprečni čisti dobiček podjetij, ki so preživela celotno 

obdobje 2008–2017 za 185,28 % višji kot v letu 2008. Tukaj lahko pogledamo še indeks 

2017/2008, kjer smo primerjali čisti dobiček podjetij, ki so bila v kovinski panogi prisotna 

tako v letu 2008 kot tudi 2017. Povprečen čisti dobiček se je v letu 2017 glede na leto 2008 

povečal za 185,28 %, prav tako sta se povečala tudi mediana in standardni odklon, oba za 

okoli 61 %.  

S pomočjo statističnega testa smo ugotavljali, ali prihaja do razlik v dobičku podjetij zgolj 

zaradi naključja ali je ta razlika statistično značilna oz. ali so razlike čistega dobička med 

obema letoma porazdeljene normalno ali ne. Gre za pomemben podatek, ki nam pomaga pri 

izbiri testa. Pri preverjanju normalne porazdelitve smo uporabili Shapiro-Wilkov test. Z njim 

smo preverili, ali so spremenljivke normalno porazdeljene (p ≥ 0,05) ali pa se statistično 

značilno razlikujejo od normalne porazdelitve (p < 0,05). 

V preglednici 13 smo s pomočjo Shapiro-Wilkovega testa pokazali, da porazdelitev podatkov 

odstopa od normalne, saj je vrednost statistične značilnosti p < 0,05. S tem se krši ena izmed 

zahtev za uporabo parametričnega testa primerjave, zato smo uporabili neparametrični 

Wilcoxonov test predznačenih rangov.  

Preglednica 13:  Shapiro-Wilkov test normalne porazdelitve 

  W Stopnja značilnosti (p) 

Čisti dobiček 2008 Čisti dobiček 2017 0,248 < 0,001 

Vir: GVIN 2020. 

Rezultat, ki ga prikazuje preglednica 14, kaže, da je razlika v čistem dobičku med letoma 

2008 in 2017 statistično značilna v prid višjemu čistemu dobičku v letu 2017. Vrednost 

statistične značilnosti p je namreč pod mejo statistične značilnosti 0,05 (p < 0,001). 

Preglednica 14:  Wilcoxonov test predznačenih rangov 

  W Stopnja značilnosti (p) 

Čisti dobiček 2008 Čisti dobiček 2017 974.372 < 0,001 

Vir: GVIN 2020. 

Hipotezo 1 lahko potrdimo, saj je bila vrednost povprečnega čistega dobička v letu 2017 višja 

kot leta 2008. 

5.2 Hipoteza 2 

Preverili smo, ali se je povprečna vrednost prodaje v letu 2017 povečala glede na leto 2008. 

To smo naredili s primerjanjem povprečnih vrednosti spremenljivke v proučevanih letih. 
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H2: Povprečna vrednost prodaje kovinske panoge se je povečala med letoma 2008 in 2017. 

Ker nas je zanimalo, ali gre za statistično značilno razliko v povprečni vrednosti prodaje, smo 

v nadaljevanju naloge najprej prikazali opisno statistične vrednosti za obe proučevani leti, 

nato pa smo še s pomočjo Shapiro-Wilkovega ter Wilcoxonovega testa opravili analizo 

postavljenih hipotez. 

V preglednici 15 smo ponovno najprej prikazali opisno statistične vrednosti, tokrat za čiste 

prihodke od prodaje za leto 2008 in 2017. Kot lahko vidimo, je bila povprečna vrednost 

prodaje v letu 2008 za vsa podjetja 3.298.770 €, ta je bila višja kot leta 2017, ko je znašala 

2.354.673 €. Za skupna podjetja pa je povprečni dobiček v letu 2008 znašal 3.123.857 €, 

medtem ko je bil ta v letu 2017 nižji in je znašal 3.069.819 €. Najvišjo vrednost čistih 

prihodkov v letu 2008 je doseglo podjetje z vrednostjo 389.155.836 €, medtem ko je ta 

vrednost v letu 2017 znašala 1.429.576.989 €. Povprečni prihodki od prodaje so se v letu 

2017 glede na leto 2008 pri skupnih podjetjih, ki so v panogi poslovala tako v letu 2008 kot 

tudi 2017, zmanjšali za 1,73 %, zmanjšala se je tudi vrednost standardnega odklona za 28,73 

%, povečala pa se je vrednost mediane, za 11,31 %.  

Preglednica 15:  Statistične vrednosti čistih prihodkov od prodaje (indeks cen 

industrijskih proizvodov s stalno bazo 2008 = 100) 

 Čisti prihodki od prodaje v letu 

2008 (v tisoč €) 

Čisti prihodki od prodaje v letu 2017 (v tisoč €) 

N (število 

podjetij) 

2.207 1.691 3.295 1.691 

 Stalne in 

tekoče cene 

Stalne in 

tekoče cene 

Tekoče cene Stalne cene Tekoče cene Stalne cene Indeks 

2017/08 

Povprečni čisti 

prihodki od 

prodaje  

3.298.770 3.123.857 2.616.748 2.354.673 3.411.490 3.069.819 98,27 

Mediana  346.502 345.569 257.782 231.964 427.472 384.659 111,31 

Standardni 

odklon  

19.785.816 18.007.808 29.673.152 26.701.298 14.262.959 12.834.481 71,27 

Minimum  0 0 0 0 0 0 0 

Maksimum  389.155.836 349.875.236 1.588.688.908 1.429.576.989 349.961.048 314.911.408 90,01 

Vir: GVIN 2020. 

Sledi izvedba statističnega testa, kjer smo ponovno uporabili Shapiro-Wilkov test, da smo 

preverili, ali lahko govorimo o normalni porazdelitvi. V preglednici 16 smo pokazali, da se 

razlike v povprečnih prihodkih od prodaje leta 2008 in 2017 ne porazdeljujejo normalno, saj 

je vrednost statistične značilnosti p tega testa manjša od 0,05. Ker je pri tem kršeno pravilo 
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uporabe parametričnega testa, smo ponovno uporabili neparametrični Wilcoxonov test 

predznačenih rangov. 

Preglednica 16:  Shapiro-Wilkov test normalne porazdelitve 

  W Stopnja značilnosti (p) 

Čisti prihodki od 

prodaje v letu 2008 

Čisti prihodki od prodaje 

v letu 2017 

0,146 < 0,001 

Vir: GVIN 2020. 

Preglednica 17 prikazuje, da obstaja statistično značilna razlika v povprečnem čistem 

prihodku med letoma 2008 in 2017, v prid letu 2008. To smo ugotovili s primerjanjem 

vrednosti statistične značilnosti p, ki je nižja od 0,05 (p < 0,001). 

Preglednica 17:  Wilcoxonov test predznačenih rangov 

  W Stopnja značilnosti (p) 

Čisti prihodki od 

prodaje v letu 2008 

Čisti prihodki od prodaje 

v letu 2017 

1,47*10
6 

< 0,001 

Vir: GVIN 2020. 

Povprečna vrednost prodaje je bila leta 2008 višja kot leta 2017, zato hipoteze 2 ne moremo 

sprejeti. 

5.3 Hipoteza 3 

Pri hipotezi 3 nas je zanimalo, ali obstaja negativna povezanost med deležem obratnega 

kapitala v prihodkih iz poslovanja in ROA ter deležem obratnega kapitala v prihodkih iz 

poslovanja in ROE. Obe povezanosti smo ločeno preverili za obe leti, tako 2008 kakor tudi 

2017. 

H3 se glasi: Delež obratnega kapitala v prihodkih iz poslovanja je negativno povezan s čisto 

donosnostjo sredstev (ROA) in čisto donosnostjo lastniškega kapitala (ROE). 

V tabeli 18 smo tudi za H3 predstavili opisno statistične značilnosti spremenljivk. V letu 2008 

je bila povprečna donosnost sredstev 0,0297, povprečna donosnost kapitala pa je bila 

negativna ter je znašala -0,015, medtem ko je bil povprečen delež obratnega kapitala v 

prihodkih iz poslovanja 0,0154 pri vseh podjetjih v panogi.  
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Preglednica 18:  Opisno statistične značilnosti deleža obratnega kapitala v prihodkih iz 

poslovanja ROA in ROE v letu 2008 (indeks cen industrijskih 

proizvodov s stalno bazo 2008 = 100) 

 ROA v letu 2008 ROE v letu 2008 Delež obratnega kapitala v prihodkih iz 

poslovanja v letu 2008 

N (število 

podjetij) 

2.207 1.691 2.207 1.691 2.207 1.691 

 Stalne in 

tekoče 
cene 

Stalne in 

tekoče 
cene 

Indeks 

2017/08 

Stalne 

in 
tekoče 

cene 

Stalne in 

tekoče 
cene 

Indeks 

2017/08 

Stalne in 

tekoče cene 

Stalne in 

tekoče cene 

Indeks 

2017/08 

Povprečje 

(stalne cene v 

€) 

0,0297 0,05425 62,49 -0,0150 0,0889 346,46 0,0154 -0,21 -676,19 

Mediana  0,0322 0,04 79,75 0,0967 0,112 59,11 0,137 0,157 129,49 

Standardni 

odklon 

0,390 0,308 81,17 1,42 1,17 108,55 16,7 17,87 124,85 

Minimum  -10,68 -9,63 58,46 -19,8 -19,8 146,82 -72,67 -72,67 115,95 

Maksimum 4,30 4,30 66,28 9,25 9,25 240,76 195 157,0 357,36 

Vir: GVIN 2020. 

Pred izvedbo analize povezanosti (korelacije) smo preverili, ali so spremenljivke normalno 

porazdeljene, saj to vpliva na izbiro testa povezanosti. Ponovno smo uporabili Shapiro-

Wilkov test, katerega rezultati so predstavljeni v preglednici 19. S testom smo ugotovili, da 

porazdelitev podatkov odstopa od normalne (p < 0,05). Posledično smo za preverjanje 

povezanosti uporabili neparametrični Spearmanov test povezanosti. 

Preglednica 19:  Shapiro-Wilkov test normalne porazdelitve 

 W Stopnja značilnosti (p) 

ROA v letu 2008 0,302 < 0,001 

ROE v letu 2008 0,348 < 0,001 

Delež obratnega kapitala v prihodkih iz poslovanja v letu 2008 0,028 < 0,001 

Vir: GVIN 2020. 

Rezultati Spearmanovega testa, ki so prikazani v preglednici 20, kažejo, da je med deležem 

obratnega kapitala v prihodkih iz poslovanja in ROA statistično značilna povezanost, saj je 

vrednost p nižja od 0,05. Podobno velja tudi za povezanost med deležem obratnega kapitala v 

prihodkih iz poslovanja in ROE. V obeh primerih gre za pozitivno in šibko povezanost, saj je 

koeficient povezanosti pozitiven (to pove, da je povezanost pozitivna) in je pod 0,2 (to pove, 



 

45 

da je povezanost šibka). Rezultati so v nasprotju s postavljeno hipotezo, ki predvideva 

negativno povezanost.  

Preglednica 20:  Spearmanov test povezanosti 

  ROA v letu 2008 ROE v letu 2008 

Delež obratnega kapitala v prihodkih iz 

poslovanja v letu 2008 

Spearmanov koeficient 0,169 0,080 

 Stopnja zna�ilnosti (p) <�0,001 <�0,001 

Vir: GVIN 2020. 

V nadaljevanju naloge smo preverili, kakšne so povezave med spremenljivkami v letu 2017. 

Najprej smo v preglednici 21 predstavili opisno statisti�ne vrednosti za leto 2017, kjer lahko 

vidimo, da je bila povpre�na donosnost sredstev negativna in je znašala -0,916, medtem ko je 

povpre�na donosnost kapitala znašala 0,0231, povpre�en delež obratnega kapitala v prihodkih 

iz poslovanja pa je znašal 6,8 za vsa podjetja, prisotna v kovinski panogi. V primerjavi z 

letom 2008 lahko vidimo, da je bila v letu 2017 negativna povpre�na donosnost sredstev, 

medtem ko je bila v letu 2008 negativna povpre�na donosnost kapitala.  

Preglednica 21:  Opisno statisti�ne vrednosti deleža obratnega kapitala v prihodkih iz 

poslovanja ROA in ROE v letu 2017 (indeks cen industrijskih 

proizvodov s stalno bazo 2008 = 100) 

 ROA v letu 2017 ROE v letu 2017 Delež obratnega kapitala v prihodkih 

iz poslovanja v letu 2017 

N (število 

podjetij) 

3.295 1.691 3.295 1.691 3.295 1.691 

 Teko�e 
cene 

Stalne 
cene 

Teko�e 
cene 

Stalne 
cene 

Teko�e 
cene 

Stalne 
cene 

Teko�e 
cene 

Stalne 
cene 

Teko�e 
cene 

Stalne 
cene 

Teko�e 
cene 

Stalne 
cene 

Povpre�je  -0,916 -0,824 0,0377 0,0339 0,0231 0,0208 0,3426 0,308 6,8 6,11 1,58 1,42 

Mediana 0,0400 0,03599 0,0355 0,0319 0,0940 0,0846 0,0736 0,0662 0,151 0,136 0,2259 0,2033 

Standardni 
odklon 

42,3 38,06 0,27798 0,250 9,97 8,97 1,42 1,27 117,62 105,84 24,79 22,31 

Minimum  -75,78 -68,19 -6,26 -5,63 -55,14 -49,62 -32,30 -29,07 -212 -190,8 -93,64 -84,26 

Maksimum 7,74 6,96 3,17 2,85 24,75 22,27 24,75 22,27 623,5 561,05 623,5 561,05 

Vir: GVIN 2020. 
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Ponovno preverimo, ali so spremenljivke normalno porazdeljene, za kar se poslužujemo 

Shapiro-Wilkovega testa. V preglednici 22 lahko ponovno vidimo, da porazdelitev podatkov 

odstopa od normalne, saj je vrednost p nižja od 0,05. Ponovno se poslužujemo uporabe 

Spearmanovega testa povezanosti. 

Preglednica 22:  Shapiro-Wilkov test normalne porazdelitve 

 W Stopnja zna�ilnosti (p) 

ROA v letu 2017 0,008 <�0,001 

ROE v letu 2017 0,030 <�0,001 

Delež obratnega kapitala v prihodkih iz poslovanja v letu 2017 0,007 <�0,001 

Vir: GVIN 2020. 

Spearmanov test povezanosti, ki je prikazan v preglednici 23, je pokazal, da ponovno obstaja 

statisti�no zna�ilna povezanost, saj je v obeh primerih vrednost statisti�ne zna�ilnosti p pod 

mejo 0,05. Podrobnejši pregled koeficienta povezanosti pove, da gre v obeh primerih za šibko 

pozitivno (premo sorazmerno) povezanost, saj je v obeh primerih koeficient pozitivnega 

predznaka (kar kaže na pozitivno povezanost) in pod 0,2 (kar kaže na šibko povezanost). 

Preglednica 23:  Spearmanov test povezanosti 

  ROA v letu 2017 ROE v letu 2017 

Delež obratnega kapitala v prihodkih iz 

poslovanja v letu 2017 

Spearmanov koeficient 0,142 0,047 

 Stopnja zna�ilnosti (p) <�0,001 <�0,007 

Vir: GVIN 2020. 

Podatki iz obeh let, tako 2008 kot 2017 kažejo, da med deležem obratnega kapitala v 

prihodkih iz poslovanja in ROA ter deležem obratnega kapitala v prihodkih iz poslovanja in 

ROE obstaja statisti�na zna�ilnost, vendar pa lahko govorimo o pozitivni šibki povezanost 

danih spremenljivk. V postavljeni hipotezi smo hoteli dokazati, da gre za negativno 

povezanost med spremenljivkami, vendar smo s pomo�jo testov ugotovili, da je ta povezanost 

šibka ter pozitivna, kar pomeni, da hipoteze 3 ne moremo sprejeti. 
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6 UGOTOVITVE, PRISPEVEK K STROKI IN MOŽNOSTI ZA NADALJNJE 

RAZISKOVANJE  

V nadaljevanju tega poglavja smo najprej navedli ključne ugotovitve pri analiziranju kovinske 

panoge, na koncu pa smo dodali še prispevek k stroki in možnosti za nadaljnje raziskovanje. 

Analiza zaposlenih je pokazala, da se je število ljudi v kovinski panogi skozi leta precej 

spreminjalo. Največ ljudi je bilo zaposlenih v letu 2017, takrat jih je bilo 61.352, najmanj pa 

jih je bilo v letu 2010, ko je število padlo na 50.643.  

Koeficient produktivnosti dela se je med leti spreminjal, saj je nihalo tudi število zaposlenih v 

panogi. V letu 2008 je tako en zaposlen v panogi v povprečju ustvaril za 128.927,12 € 

prihodkov, medtem ko je v letu 2017 v povprečju ustvaril za 131.171,25 € prihodkov.  

V panogi pa se je število podjetij konstantno povečevalo, tako je bilo leta 2008 v panogi 

prisotnih 2.207 podjetij, največ je bilo mikro podjetij iz dejavnosti SKD 25 proizvodnja 

kovinskih izdelkov, razen strojev in naprav, leta 2017 pa je bilo v panogi prisotnih že 3.295 

podjetij, prav tako je bilo največ mikro podjetij iz dejavnosti SKD 25. Od vseh podjetij pa je 

bilo 1.691 podjetij, ki so dejavnost opravljala v letu 2008 kot tudi v letu 2017 in so bila 

uporabljena v vzorcu pri preverjanju hipotez. 

Med podjetji v panogi je v letu 2017 vladala precej nizka koncentracija, kar smo izračunali s 

pomočjo Hirfindahl-Hirschmanovega indeksa, ta je bil namreč manjši od tisoč in je znašal 

379,97, kar pomeni, da so se podjetja borila za osvojitev tržnih deležev ter je med njimi vladal 

velik konkurenčni boj.  

Pri analizi uspeha poslovanja panoge smo analizirali prihodke, odhodke ter celotno 

gospodarnost. Tako prihodki kot odhodki so od leta 2008 do 2017 konstantno nihali. V letu 

2008 je panoga izkazovala 7.705.680.148 € prihodkov in 7.231.940.704 € odhodkov, takrat je 

koeficient celotne gospodarnosti znašal 1,07, kar pomeni, da je panoga na 1 enoto odhodkov 

realizirala 1,07 enote prihodkov. V letu 2017 pa so prihodki znašali 7.893.437.161 €, odhodki 

pa 7.532.077.719 €, koeficient celotne gospodarnosti pa je bil nekoliko nižji in je znašal 1,05. 

Prihodke panoge, njene odhodke in poslovni izid smo primerjali tudi s prihodki celotnega 

gospodarstva v Sloveniji, njenimi odhodki in poslovnim izidom. Ugotovili smo, da so 

prihodki v letu 2008 predstavljali 9,01 % v prihodkih celotnega gospodarstva, v letu 2017 pa 

9,37 %. Odhodki so v letu 2008 predstavljali 8,69 % v odhodkih celotne gospodarnosti, v letu 

2017 pa 9,34 %, medtem ko je bil poslovni izid v letu 2008 7,86 %, v letu 2017 pa 10,93 %. 

Tukaj gre še izpostaviti leti 2010 in 2013, saj je bil takrat poslovni izid negativen.  

V analizi uspešnosti poslovanja smo primerjali količnik prihodkov iz poslovanja in sredstev, 

čisto donosnost kapitala in čisto donosnost sredstev. Količnik prihodkov iz poslovanja in 

sredstev je bil povsod višji od ena, v letu 2008 je tako znašal 1,39, kar pomeni, da je panoga z 
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1 enoto sredstev ustvarila 1,39 enote prihodkov, ta koeficient je v letu 2017 znašal 1,42. Pri 

čisti donosnosti kapitala smo največjo spremembo opazili v letu 2013, takrat je bila ta 

negativna in je znašala -2,77 %, to pa zato, ker je bil čisti poslovni izid panoge negativen, 

najvišjo donosnost pa so v panogi dosegli leta 2016, ko je bila ta 15,5 %. Donosnost sredstev 

je bila prav tako negativna v letu 2013 in je znašala -0,98 %, medtem ko je bila ta najvišja leta 

2016 z 6,89 %.  

Z analizo prodaje smo ugotovili, da je bilo v letu 2017 kar 74 % prihodkov od prodaje 

ustvarjenih na tujih trgih. Leta 2017 se je prodaja dvignila za 15 % glede na leto prej, medtem 

ko se je izvoz povečal za rekordnih 19 %. V letu 2017 je imela kovinska panoga največji 

izvoz v Nemčijo (30 %), sledi izvoz v Avstrijo (14 %), v Francijo (11 %) in v Italijo (7 %). 

Na podlagi testiranih hipotez pa lahko izrazimo naslednje sklepe, ki smo jih strnili v spodnji 

preglednici. 

Preglednica 24:  Ugotovitve in interpretacija hipotez 

Hipoteze Potrditev hipoteze 

Hipoteza 1 Hipotezo smo najprej preverili s pomočjo Shapiro-Wilkovega testa, ki je pokazal, da ne 

gre za normalno porazdelitev. Nato smo uporabili Wilcoxonov test. Izkazalo se je, da je 

vrednost statistične značilnosti p pod mejo 0,05 (p < 0,001), kar pomeni, da H1 lahko 

sprejmemo. 

 

Hipoteza 2 Tudi pri preverjanju te hipoteze smo najprej uporabili Shapiro-Wilkov test in nato 

Wilcoxonov test. Tudi tu je bila vrednost statistične značilnosti p pod mejo 0,05, vendar 

pa hipoteze nismo mogli sprejeti.  

Hipoteza 3 Tudi pri testiranju te hipoteze smo sprva uporabili Shapiro-Wilkov test, kjer smo 

ugotovili, da porazdelitev podatkov odstopa od normalne (vrednost p je manjša od 0,05). 

Posledično smo za preverjanje povezanosti uporabili neparametrični Spearmanov test 

povezanosti, kjer smo ugotovili, da povezanost obstaja, ta pa je šibka in pozitivna. Zato 

tudi te hipoteze nismo mogli potrditi.  

 

V preglednici 24 lahko vidimo, da smo prvo hipotezo potrdili, saj je bil povprečen čisti 

dobiček v letu 2017 večji kot leta 2008. Pri drugi hipotezi smo testirali povprečno vrednost 

prodaje, ki pa ni bila večja v letu 2017 v primerjavi z letom 2008, zato te hipoteze nismo 

mogli potrditi, saj je bila ta nižja. 
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Pri tretji hipotezi pa smo analizirali negativno povezanost med deležem obratnega kapitala v 

prihodkih iz poslovanja in čisto donosnostjo sredstev ter čisto donosnostjo kapitala, kjer smo 

ugotovili, da je ta povezanost šibka ter pozitivna, zato tudi te hipoteze nismo mogli sprejeti.  

Možnosti za nadaljnje raziskovanje je veliko, tukaj pa ne smemo pozabiti na majhnost 

slovenskega trga ter težavnost pri pridobitvi podatkov iz mednarodnih baz, v kolikor želimo 

analizo razširiti izven države. Lahko bi se lotili analize panoge iz druge perspektive in bi 

panogo analizirali po Porterjevem modelu petih silnic, ali pa bi analizo panoge omejili znotraj 

posameznih regij v Sloveniji ali celo znotraj ene občine. Zanimivo bi bilo podjetja analizirati 

tudi sedaj, ko smo zašli v »korona krizo« in se je gospodarstvo za hip ustavilo, kar je vplivalo 

na omejen uvoz in izvoz surovin ter končnih izdelkov, posledično pa tudi na proizvodnjo in 

prodajo v panogah.  
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7 SKLEP 

Na koncu lahko zaključimo z oceno, da je panoga od leta 2008 do 2017 poslovala uspešno. 

Moč je bilo sicer opaziti manjša nihanja med leti, najbolj drastična sprememba je bila v času 

gospodarske krize, ki je tako kot druge panoge prizadela tudi kovinsko panogo. Panoga je le v 

letu 2013 imela negativen poslovni izid ter s tem tudi negativno donosnost sredstev in 

kapitala, takrat je bilo poslovno leto zanjo najmanj ugodno. V vseh drugih proučevanih letih 

pa so se podjetja v panogi dobro prilagajala razmeram, ki so vladale na trgu.  

V Sloveniji imamo dobre pogoje za nadaljnji razvoj panoge, saj imamo močno tradicijo ter 

širok spekter znanj, ki so potrebna za uspešno poslovanje. Slabost je le v tem, da imamo tog 

trg dela, saj je veliko ljudi zaposlenih za določen delovni čas, kar pa lahko privede tudi do 

pomanjkanja kakovostnega kadra (inženirjev), ki se odloča za prenos svojega znanja v države, 

kjer je njihovo delo veliko bolj cenjeno in plačano. Kot velikega konkurenta lahko tukaj 

izpostavimo Kitajsko, ki nas s cenejšo delovno silo dohaja z enako kvalitetnim jeklom, kar 

pomeni, da moramo še več vlagati v nove kompleksnejše produkte z višjo dodano vrednostjo 

ali pa začeti razvijati nova visokozmogljiva jekla.  

Smo sredi četrte industrijske revolucije, ki ima tudi na kovinsko panogo močan vpliv, saj 

kliče po spremembi obstoječih poslovnih modelov in reorganizaciji poslovnih procesov 

(robotika, senzorika). Potrebno se je prilagoditi na tehnološke spremembe ter v dodano 

vrednost vključevati tudi druge poprodajne storitve, ki so včasih ključne, da se kupec odloči 

za nakup nekega izdelka. Slovenska kovinska panoga je izrazito izvozno usmerjena ter vezana 

na svetovne odjemalce, ti pa od svojih dobaviteljev pričakujejo tudi storitve, ki temeljijo na 

naprednih tehnoloških rešitvah. Kupci so vse bolj zahtevni, želijo si energetsko učinkovite ter 

okolju prijazne izdelke, ki temeljijo na inovativnih rešitvah. Kljub vsemu bodo morala 

slovenska podjetja vložiti še veliko truda in naporov, da si bodo zagotovila mesto pred 

azijskimi proizvodnimi konkurenti. 
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Priloga 1: Izračun tržnih deležev podjetij v kovinski panogi za leto 2017 
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Priloga 2: Računovodski kazalniki za kovinsko panogo in celotno gospodarstvo v 

Sloveniji od leta 2008 do 2017 (indeks cen industrijskih proizvodov s stalno 

bazo 2008 = 100) 

 

 Prihodek (v tisoč €) Odhodek (v tisoč €) Čisti poslovni izid 
(v tisoč €) 

Tekoče cene Stalne 

cene 

 

Tekoče 
cene 

Stalne cene 

 

Tekoče 
cene 

Stalne 

cene 

 

2008 

Celotno gospodarstvo 

(v EUR) 

85.555.124 83.247.816 1.656.533 

Kovinska panoga 

(v EUR) 

7.705.680 7.231.941 130.278 

Delež kovinske 
panoge glede na 

celotno gospodarstvo 

(v %) 

9,01 8,69 7,86 

2009 

Celotno gospodarstvo 

(v EUR) 

71.842.228 70.641.325 70.844.281 69.660.060 549.426 540.242 

Kovinska panoga (v 

EUR) 

6.505.971 6.397.218 6.164.959 6.061.907 78.044 76.739 

Delež kovinske 
panoge glede na 

celotno gospodarstvo 

(v %) 

9,05 8,70 14,21 

2010 

Celotno gospodarstvo 

(v EUR) 

75.317.646 73.053.003 75.131.078 72.872.045 -256.497 -

248.785 

Kovinska panoga (v 

EUR) 

6.960.046 6.750.772 6.381.124 6.189.257 106.472 103.271 

Delež kovinske 
panoge glede na 

celotno gospodarstvo 

(v %) 

9,24 8,49 -41,51 

2011 

Celotno gospodarstvo 

(v EUR) 

78.630.659 74.320.094 77.716.606 73.456.149 457.168 432.106 

Kovinska panoga (v 

EUR) 

7.418.602 7.011.911 7.292.788 6.892.994 104.546 98.815 

Delež kovinske 
panoge glede na 

celotno gospodarstvo 

(v %) 

9,43 9,38 22,87 

2012 

Celotno gospodarstvo 

(v EUR) 

78.773.504 73.571.966 78.011.666 72.860.433 332.381 310.433 

Kovinska panoga (v 

EUR) 

7.238.738 6.760.753 7.199.974 6.724.548 56.719 52.974 

Delež kovinske 
panoge glede na 

celotno gospodarstvo 

(v %) 

9,19 9,23 17,06 

2013 

Celotno gospodarstvo 

(v EUR) 

77.181.800 71.703.642 76.643.428 71.203.482 169.212 157.202 

Kovinska panoga (v 

EUR) 

7.078.589 6.576.170 7.117.892 6.612.683 -55.918 -51.949 

Delež kovinske 
panoge glede na 

celotno gospodarstvo 

(v %) 

9,17 9,29 -33,05 
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 Prihodek (v tisoč €) Odhodek (v tisoč €) Čisti poslovni izid (v 
tisoč €) 

Tekoče 
cene 

Stalne 

cene 

 

Tekoče 
cene 

Stalne cene 

 

Tekoče 
cene 

Stalne 

cene 

 

2014 

Celotno gospodarstvo 

(v EUR) 

79.449.022 73.090.177 78.119.441 71.867.011 887.369 816.347 

Kovinska panoga (v 

EUR) 

7.529.124 6.928.517 7.281.280 6.698.510 188.400 173.321 

Delež kovinske 
panoge glede na 

celotno gospodarstvo 

(v %) 

9,48 9,32 21,23 

2015 

Celotno gospodarstvo 

(v EUR) 

81.780.549 74.822.094 79.669.384 72.890.562 1.640.010 1.500.467 

Kovinska panoga (v 

EUR) 

7.302.659 6.681.298 7.055.433 6.455.108 243.811 223.066 

Delež kovinske 
panoge glede na 

celotno gospodarstvo 

(v %) 

8,93 8,86 14,87 

2016 

Celotno gospodarstvo 

(v EUR) 

84.616.664 77.573.033 80.931.822 74.194.923 3.186.827 

 

2.921.550 

Kovinska panoga (v 

EUR) 

7.491.513 6.867.907 7.120.682 6.527.945 377.343 345.932 

Delež kovinske 
panoge glede na 

celotno gospodarstvo 

(v %) 

8,85 8,80 11,84 

2017 

Celotno gospodarstvo 

(v EUR) 

93.614.266 84.238.519 89.572.904 80.601.911 3.621.504 3.258.800 

Kovinska panoga (v 

EUR) 

8.771.977 

 

7.893.437 8.370.398 7.532.078 395.858 356.212 

Delež kovinske 
panoge glede na 

celotno gospodarstvo 

(v %) 

9,37 9,34 10,93 

Vir: GZS 2013, 2014, 2015, 2016, 2017a, 2018a; AJPES 2019. 
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Priloga 3: Top 100 podjetij kovinske panoge po prihodkih iz poslovanja v letu 2017 

(indeks cen industrijskih proizvodov s stalno bazo 2008 = 100) 

Rang Število 
zaposlenih 

Čisti prihodki od prodaje (v 

tisoč €) 

Rast (v 

%) 

Delež 
prodaje na 

tujih trgih (v 

%) 

Dodana vrednost na 

zaposlenega (v tisoč 
€) Tekoče cene Stalne cene 

Tekoče 
cene 

Stalne 

cene 

1 2.321 1.588.688.908 1.429.576.989 47,1 99,2 75.756 68.169 

2 925 349.393.588 314.400.781 8,6 98,5 73.302 65.961 

3 741 202.997.688 182.666.866 33,2 100,0 32.859 29.568 

4 1.032 179.511.291 161.532.701 46,2 99,8 45.646 41.074 

5 1.793 165.272.708 148.720.155 -1,6 89,0 35.177 31.654 

6 1.947 115.736.641 104.145.272 3,4 8,4 38.260 34.428 

7 441 111.655.822 100.473.159 7,9 94,1 82.720 74.435 

8 600 111.543.278 100.371.887 21,3 98,9 43.476 39.122 

9 935 106.178.436 95.544.350 15,0 99,0 57.110 51.390 

10 378 99.157.210 89.226.321 -4,4 88,4 46.679 42.004 

11 546 96.745.763 87.056.387 17,7 94,8 48.128 43.308 

12 409 86.884.603 78.182.852 17,7 78,4 60.416 54.365 

13 300 85.650.946 77.072.749 33,8 97,7 54.969 49.464 

14 394 82.795.449 74.503.239 6,4 90,8 51.896 46.698 

15 852 82.118.421 73.894.017 6,3 86,3 33.310 29.974 

16 290 81.248.139 73.110.896 33,4 0,2 56.476 50.820 

17 453 73.538.500 66.173.401 1,2 0,0 37.269 33.536 

18 653 66.123.943 59.501.433 -4,6 99,0 30.430 27.382 

19 829 60.666.205 54.590.304 2,2 99,8 30.004 26.999 

20 87 59.904.148 53.904.569 18,8 54,4 32.684 29.411 

21 278 55.964.819 50.359.776 -4,3 0,0 41.670 37.497 

22 594 53.578.858 48.212.776 6,2 91,2 30.913 27.817 

23 239 47.156.697 42.433.814 12,3 92,8 130.563 117.487 

24 396 44.719.715 40.240.903 13,9 93,7 42.302 38.065 

25 97 44.445.873 39.994.487 16,4 35,3 61.498 55.339 

26 227 43.648.981 39.277.406 13,1 99,9 36.359 32.718 

27 493 39.522.361 35.564.079 3,4 94,7 24.963 22.463 

28 522 36.955.914 33.254.669 71,3 59,3 34.418 30.971 

29 223 36.743.410 33.063.448 47,2 97,3 41.481 37.327 

30 265 36.698.115 33.022.690 18,3 87,7 35.182 31.658 

31 144 36.671.054 32.998.339 16,5 95,8 62.616 56.345 

32 284 34.979.796 31.476.465 15,9 90,6 36.980 33.276 

33 272 33.611.147 30.244.891 9,9 90,0 47.927 43.127 

34 117 33.363.120 30.021.704 23,9 97,3 56.745 51.062 

35 141 32.669.121 29.397.211 6,3 94,1 61.497 55.338 

36 97 30.968.044 27.866.502 2,3 99,9 38.247 34.416 

37 225 30.208.200 27.182.759 35,9 79,2 29.859 26.869 

38 55 30.141.653 27.122.877 19,8 44,5 66.307 59.666 

39 221 29.893.261 26.899.362 11,3 99,4 31.514 28.358 

40 143 28.668.581 25.797.337 -20,2 79,1 47.820 43.031 



Priloga 3 

 

 

Rang Število 
zaposlenih 

Čisti prihodki od prodaje (v tisoč 
€) 

Rast (v 

%) 

Delež 
prodaje  

na tujih trgih 

(v %) 

Dodana vrednost na 

zaposlenega (v tisoč €) 

Tekoče cene Stalne cene Tekoče 
cene 

Stalne 

cene 

41 199 27.796.671 25.012.752 34,0 81,5 38.386 34.542 

42 257 27.077.057 24.365.209 13,4 31,7 27.005 24.300 

43 377 24.815.895 22.330.509 8,8 74,9 24.906 22.412 

44 177 24.320.927 21.885.114 -22,8 27,8 61.821 55.629 

45 13 23.636.063 21.268.841 -21,2 96,5 329.302 296.321 

46 227 23.505.737 21.151.568 -0,7 69,4 51.879 46.683 

47 203 23.288.089 20.955.718 20,4 90,1 40.582 36.518 

48 95 23.144.710 20.826.698 11,6 98,4 73.471 66.113 

49 229 22.757.503 20.478.271 33,5 77,5 38.756 34.874 

50 267 22.605.893 20.341.846 26,8 84,0 16.698 15.026 

51 713 22.437.253 20.190.095 3,7 0,0 36.723 33.045 

52 122 21.897.465 19.704.369 19,0 98,7 -8.129 -7.315 

53 113 21.613.958 19.449.256 33,0 77,5 100.402 90.346 

54 229 21.560.500 19.401.152 4,8 93,6 37.449 33.698 

55 107 21.319.913 19.184.660 44,3 99,2 35.934 32.335 

56 172 20.974.369 18.873.724 18,1 97,9 48.382 43.536 

57 133 20.391.171 18.348.935 23,4 54,2 44.501 40.044 

58 67 20.377.401 18.336.544 17,3 98,2 47.048 42.336 

59 89 20.301.291 18.268.056 -1,0 88,9 48.723 43.843 

60 200 20.247.530 18.219.680 5,0 17,0 40.052 36.041 

61 220 20.225.953 18.200.264 14,7 95,5 41.160 37.038 

62 259 19.922.687 17.927.371 2,9 94,4 40.731 36.652 

63 108 19.648.332 17.680.493 7,3 94,9 61.020 54.909 

64 178 19.446.420 17.498.803 -13,7 87,5 28.123 25.306 

65 116 19.316.428 17.381.830 19,2 38,0 51.699 46.521 

66 101 19.011.923 17.107.822 15,1 98,2 53.665 48.290 

67 210 18.935.651 17.039.189 10,2 70,7 35.595 32.030 

68 141 18.701.944 16.828.889 14,6 81,2 37.790 34.005 

69 28 18.135.431 16.319.114 35,4 17,1 155.240 139.692 

70 106 17.991.073 16.189.214 22,9 95,6 55.689 50.112 

71 90 17.606.454 15.843.115 6,7 93,0 75.302 67.760 

72 144 17.299.659 15.567.047 2,2 84,5 26.563 23.903 

73 189 17.132.306 15.416.455 1,1 99,1 29.247 26.318 

74 202 16.941.866 15.245.088 9,3 97,1 30.513 27.457 

75 108 16.848.289 15.160.883 10,4 97,7 56.385 50.738 

76 106 16.842.715 15.155.867 42,9 96,7 49.450 44.497 

77 204 16.835.486 15.149.362 8,0 94,1 29.124 26.207 

78 238 16.612.486 14.948.696 -9,4 61,7 33.907 30.511 

79 98 16.567.180 14.907.928 7,4 57,9 41.845 37.654 

80 74 16.496.791 14.844.588 17,5 68,0 60.989 54.881 

81 209 16.181.986 14.561.312 21,6 97,6 49.459 44.506 

82 102 15.856.648 14.268.558 17,0 92,9 64.613 58.142 

83 101 15.821.340 14.236.786 -4,2 97,6 74.241 66.806 
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Rang Število 
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Čisti prihodki od prodaje (v tisoč 
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84 179 15.630.947 14.065.461 0,9 72,7 27.200 24.476 

85 97 15.406.586 13.863.571 14,9 50,0 51.577 46.411 

86 148 15.083.807 13.573.119 11,6 95,7 15.771 14.191 

87 143 15.080.784 13.570.399 13,0 94,6 35.277 31.744 

88 171 15.076.469 13.566.516 26,6 34,2 43.954 39.552 

89 104 15.012.891 13.509.305 11,0 97,8 36.033 32.424 

90 209 14.973.884 13.474.205 28,6 22,1 40.158 36.136 

91 93 14.702.253 13.229.779 3,9 97,2 64.329 57.886 

92 112 14.652.994 13.185.453 26,2 99,1 56.250 50.616 

93 47 14.542.041 13.085.612 36,0 55,5 36.265 32.633 

94 83 14.473.482 13.023.920 -4,7 88,9 37.157 33.436 

95 154 14.215.310 12.791.604 18,6 83,3 27.679 24.907 

96 59 13.850.814 12.463.614 16,2 88,6 58.963 53.058 

97 42 13.719.507 12.345.458 51,0 6,5 51.860 46.666 

98 127 13.701.598 12.329.342 -1,9 18,1 39.333 35.394 

99 28 13.654.354 12.286.830 28,5 98,6 48.433 43.582 

100 109 13.615.774 12.252.114 4,9 99,9 62.793 56.504 

Vir: GZS 2019b. 

 


