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POVZETEK 

Naloga temelji na analizi učinkovitosti upravljanja z obratnim kapitalom 86 podjetij 

predelovalne dejavnosti, natančneje proizvodnje živil, električnih naprav in motornih vozil, 

prikolic ter polprikolic. Podjetja smo ločili na skupine po velikosti na velika, srednje velika in 

mala v skladu z Zakonom o gospodarskih družbah (ZGD-1). Analizo smo izvedli za desetletno 

obdobje (2007 do leta 2017), ki zajema tudi finančno in gospodarsko krizo. Podatke smo v 

celoti pridobili s spletnega portala Gvin. V nalogi smo učinkovitost obvladovanja obratnega 

kapitala analizirali na podlagi kazalnikov dnevi vezave zalog, terjatev do kupcev in obveznosti 

do dobaviteljev ter kazalnika ROCE, ki kaže donosnost vloženega kapitala.  

Ključne besede: obratni kapital, zaloge, terjatve do kupcev, obveznosti do dobaviteljev, ROCE, 

likvidnost. 

SUMMARY 

This assignment is based on analysis of working capital which was carried out on behalf of 86 

companies in manufacturing industry - more precisely in food industry, electrical devices 

manufacturing and automotive industry. We divided companies in groups of large, medium and 

small enterprises according to Companies act (ZGD-1) and performed an analysis for 10-years 

period (2007-2017) which encompasses the economic crisis as well. We gathered the required 

information from a financial portal Gvin. Our analysis of working capital is based on comparing 

several indicators such as days inventory outstanding, days sales outstanding, days payables 

outstanding and return on capital employed which is used to measure working capital 

management performance. 

Key words: working capital, inventory, receivables, liabilities, ROCE, liquidity. 
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1 UVOD 

Obstoj podjetja na vse bolj zasičenem trgu je vedno pogojen z dobro načrtovanim poslovanjem, 

s plačilno disciplino svojih kupcev in z dobrim upravljanjem obratnega kapitala. Temeljni cilji 

vsakega podjetja so dolgoročna rast, obvladovanje stroškov in posledično povečanje njegove 

vrednosti. Močna konkurenca in cena virov financiranja silita podjetja v izboljšave poslovnih 

procesov, med drugim v učinkovitejše obvladovanje obratnega kapitala. Obratni kapital obsega 

pomemben del sredstev, zato je njegovo obvladovanje pomembno z vidika zagotavljanja 

plačilne sposobnosti podjetja, poleg tega pa vpliva tudi na stroške financiranja. Sposobnost 

podjetja, da ohranja nizko raven obratnega kapitala in še vedno izpolnjuje poslovne zahteve, 

lahko privede do višjih dobičkov in več denarja za financiranje rasti (Glavina in Peterlin 2007).  

Dobro obvladovanje obratnega kapitala podjetju zagotavlja konkurenčno prednost in je temeljni 

del strategije ustvarjanja vrednosti podjetja. Višina in struktura potrebnih gibljivih sredstev sta 

v določenem podjetju in pri danem obsegu poslovanja odvisni predvsem od dejavnosti, s katero 

se podjetje ukvarja, saj ta vpliva na dolžino proizvodnega procesa, obseg proizvodne dejavnosti, 

višine in strukture stroškov proizvodnje, likvidnosti in solventnosti kupcev. Ne glede na to, 

kolikšen vpliv ima podjetje na višino potrebnih gibljivih sredstev, mora obstajati določen obseg 

potrebnih gibljivih sredstev za vzdrževanje nepretrganega poslovanja. Poslovanje v današnjih 

razmerah zahteva namreč od podjetja fleksibilnost, prilagodljivost in stalno strmenje k novim 

izzivom (Filipič in Mlinarič 1999).  

V predelovalni dejavnosti je povezava med obratnim kapitalom, prihodki in investicijami 

močna (PwC 2018b). Za učinkovito delovanje in generiranje visokih trajnostnih donosov 

morajo podjetja veliko investirati. Dobro upravljanje z obratnim kapitalom zmanjša potrebe po 

virih financiranja obratnih sredstev in sprosti denar za investiranje. V nalogi se osredotočamo 

na skupino podjetij predelovalne dejavnosti in analizo njihovega upravljanja z obratnim 

kapitalom. Ugotoviti želimo, kako se je obratni kapital glede na svojo sestavo spreminjal v 

obravnavanem obdobju, ali je obvladovanje obratnega kapitala povezano z uspešnostjo 

poslovanja podjetja, ali velika podjetja bolje upravljajo z obratnim kapitalom, predvsem pa 

želimo poiskati prednosti in slabosti, ki jih dovede dobro oziroma slabo upravljanje z obratnim 

kapitalom. Upoštevali bomo tudi vpliv gospodarske krize, ki smo jo zajeli v obravnavano 

obdobje.  

1.1 Opredelitev obravnavanega problema in teoretična izhodišča 

Učinkovitost obvladovanja obratnega kapitala presojamo s spremljavo obvladovanja zalog in 

terjatev, s politiko sodelovanja z dobavitelji, z analizo kratkoročnega financiranja ter prek 

obvladovanja denarnih tokov. To pomeni skrajševanje krogotoka denarja, ki je vezan v 

poslovnem procesu od nabave prek proizvodnega procesa in končno do prodaje kupcu. Čim 



 

2 

 

hitreje unovčujemo terjatve in pospešujemo obrat zalog, hitreje obračamo vezan denar, po drugi 

strani pa podaljševanje plačilnih rokov pri dobaviteljih pomeni daljše financiranje terjatev in 

zalog z obveznostmi do dobaviteljev (Glavina in Peterlin 2007). A za nemoteno poslovanje 

podjetje potrebuje določen obseg obratnih sredstev ter vire financiranja teh sredstev. Odločitev 

o obsegu obojega vpliva tako na zadolženost kot na donosnost družbe. Torej manjša, kot je 

potreba po obsegu obratnega kapitala, manj virov financiranja potrebuje podjetje. V tem 

primeru je bolje razmisliti, kako ohraniti potreben obseg obratnega kapitala s čim manj viri 

financiranja in posledično nižjimi stroški. Brigham in Houston (2004) pravita, da zmanjševanje 

potrebe po obratnem kapitalu podjetja bistveno prispeva k večjemu razpoložljivemu denarnemu 

toku in s tem tudi k boljši plačilni sposobnosti, večjemu ekonomskemu dobičku ter večji tržni 

vrednosti podjetja. 

Odločili smo se, da bomo v naši nalogi preučili učinke upravljanja obratnega kapitala na 

donosnost in hkrati tudi zadolževanje podjetij. V ta namen smo v analitičnem delu naloge 

analizirali vzorec skoraj devetdesetih slovenskih podjetij predelovalne dejavnosti, ki v Sloveniji 

velja za eno največjih panog.  

1.2 Namen in cilji raziskave 

Namen magistrske naloge je bil preučiti, kako naj podjetja izbrane panoge upravljajo z obratnim 

kapitalom. Njihov namen bi moral biti učinkovito upravljanje z obratnim kapitalom, kar vodi v 

povečanje vrednosti podjetja. Želeli smo preučiti sestavine obratnega kapitala in ugotoviti, 

kakšna je potreba po obratnem kapitalu pri danem obsegu poslovanja, da lahko podjetje posluje 

čim bolj učinkovito. Raziskava vključuje tudi predloge za izboljšanje poslovanja in posledično 

obvladovanja obratnega kapitala. Zanimalo nas je tudi, kakšne so posledice slabega 

obvladovanja in strukture obratnega kapitala oziroma kakšne so stroškovne posledice za 

podjetje. 

Ugotoviti želimo najboljši način upravljanja obratnega kapitala za podjetja predelovalne 

dejavnosti, tako da bodo podjetja s čim manjšimi stroški virov financiranja obratnega kapitala 

dosegala čim večjo rast, visoke prihodke in bila učinkovita.  

Za dosego namena naloge smo si zastavili naslednje cilje: 

- opredeliti in predstaviti pojem obratni kapital, 

- proučiti in opredeliti sestavo obratnega kapitala, 

- teoretično določiti optimalni delež obratnega kapitala, 

- opisati načine doseganja optimalnega obsega obratnega kapitala in na podlagi našega vzorca 

raziskati in analizirati vpliv dobrega/slabega upravljanja obratnega kapitala, 

- raziskati prednosti dobrega upravljanja obratnega kapitala, 

- izvesti analizo upravljanja obratnega kapitala na vzorcu izbranih podjetij in  
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- na osnovi rezultatov opisati možnosti izboljšav poslovanja ter upravljanja obratnega 

kapitala za izbrani vzorec. 

1.3 Hipoteze  

Raziskava bo temeljila na izbranemu vzorcu podjetij predelovalne dejavnosti, natančneje 

proizvodnje živil, proizvodnje električnih naprav in proizvodnje motornih vozil, prikolic in 

polprikolic. Ker gre za različne predelovalne dejavnosti, predvidevamo, da se dnevi vezave 

denarja in tudi donosnost teh razlikujejo, predvsem zaradi lastnosti posameznih dejavnosti in 

tveganj. Načrtovali smo, da bomo za vsako od naštetih dejavnosti izbrali trideset podjetij, in 

sicer deset največjih med velikimi, deset največjih med srednje velikimi in deset največjih med 

majhnimi, ter hipoteze testirali za vsako dejavnost posebej in jih tudi primerjali. Vzorec naj bi 

torej vseboval 90 podjetij. Ker smo se odločili, da bomo podjetja v skupine od največjih do 

majhnih razvrstili v skladu z Zakonom o gospodarskih družbah (ZGD-1, Uradni list RS, št. 

65/09), za nekatere dejavnosti nismo uspeli pridobiti vseh trideset podjetij, ki bi vsa ustrezala 

kriterijem, in sicer: 

- majhna družba je tista, katere število delavcev ne presega 50 zaposlenih, čisti prihodki od 

prodaje ne presegajo 8.000.000 evrov in vrednost aktive ne presega 4.000.000 evrov, 

- srednje velika družba je tista, katere število delavcev ne presega 250 zaposlenih, čisti 

prihodki od prodaje ne presegajo 40.000.000 evrov in vrednost aktive ne presega 

20.000.000 evrov, 

- velika družba je tista, ki je ne moremo uvrstiti med mikro, majhne ali srednje velike družbe. 

Sem sodijo tudi subjekti javnega interesa, borze vrednostnih papirjev ter družbe, ki morajo 

pripravljati konsolidirano letno poročilo. 

 

V skladu z zakonom smo izbrali 86 podjetij, na podlagi katerih smo izvedli analizo. 

H1 – Podjetja izbrane dejavnosti, ki so bolj učinkovita pri upravljanju z obratnim kapitalom 

imajo višjo stopnjo donosa vloženega kapitala – ROCE 

Na osnovi teorije pričakujemo, da imajo podjetja, ki bolj učinkovito upravljajo z obratnim 

kapitalom, tudi višjo donosnost vloženega kapitala. Vloženi kapital je količina kapitala, ki ga 

podjetje potrebuje za generiranje profita. Donosnost vloženega kapitala (angl. Rate of return on 

capital employed – v nadaljevanju ROCE) je finančni kazalnik, ki kaže dobičkonosnost podjetja 

in učinkovitost uporabe kapitala. Višji ROCE pomeni bolj ekonomično uporabo kapitala 

oziroma, če je ROCE višji od stroškov kapitala pred davki, potem mora biti kapital prodan s 

premijo. V obratnem primeru pa mora biti prodan z diskontom. ROCE izračunamo po spodnji 

formuli (Burja 2013): 
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𝑅𝑂𝐶𝐸 =
𝑑𝑜𝑏𝑖č𝑒𝑘 𝑖𝑧 𝑝𝑜𝑠𝑙𝑜𝑣𝑎𝑛𝑗𝑎 (𝐸𝐵𝐼𝑇)

𝑣𝑙𝑜ž𝑒𝑛𝑖 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙
 

Analizirali smo vzorec podjetij predelovalne dejavnosti, in sicer za vsako dejavnost posebej. 

Podjetja posameznih dejavnosti smo najprej razvrstili od tistih z najkrajšimi dnevi vezave 

denarja do tistih z najdaljšimi dnevi vezave denarja in nato ugotavljali povezanost z 

donosnostjo. Donosnost smo merili s kazalnikom ROCE. Na podlagi dobljenih rezultatov smo 

ugotavljali, ali so podjetja z visokim ROCE tudi učinkovita pri upravljanju z obratnim 

kapitalom in obratno. Učinkovitost upravljanja z obratnim kapitalom smo merili z dnevi vezave 

denarja.  

Podatke smo v večini črpali iz podatkovne baze Gvin. Ker smo preverjali soodvisnost 

posameznih spremenljivk, smo uporabili Pearsonov koeficient korelacije, ki meri linearno 

povezanost med dvema spremenljivkama (ROCE in učinkovitost upravljanja z obratnim 

kapitalom, ki smo jo merili z dnevi vezave denarja, ki jih izračunamo kot seštevek dni vezave 

zalog in terjatev, od katerega odštejemo dneve vezave obveznosti do dobaviteljev). Pri tem smo 

predpostavljali, da z obratnim kapitalom učinkovitejše upravljajo podjetja s krajšimi dnevi 

vezave denarja. Nato smo hipotezo testirali z uporabo T-testa neodvisnih vzorcev in Levenovim 

testom enakost varianc. 

H2 – Večja podjetja v posamezni dejavnosti bolje upravljajo z obratnim kapitalom in 

dosegajo višji ROCE  

Ravno tako kot pri prvi hipotezi smo tudi pri tej uporabili vzorec izbranih podjetij, razdeljen v 

skupine glede na dejavnost in velikost podjetij, ter hipotezo preverjali za vsako dejavnost 

posebej. Za preverjanje smo uporabili Pearsonov koeficient korelacije za vsako skupino po 

velikosti podjetij posebej, nato smo uporabili še neparametrični Kruskal-Wallisov test, s 

katerim smo primerjali razlike povprečij med skupinami, posebej za mero upravljanja z 

obratnim kapitalom (dnevi vezave denarja) in mero učinkovitosti ROCE. V primeru, da 

rezultati niso podali statistično značilnih razlik, smo izvedli še post-hoc analizo, da bi ugotovili, 

med katerimi skupinami glede na velikost podjetij obstajajo statistično značilne razlike.  

Predvidevali smo, da bomo hipotezo potrdili, saj velika podjetja običajno dosegajo boljše 

rezultate z večjo osredotočenostjo in disciplino v procesih obratnega kapitala. To trditev so v 

analizi Pressure on the production line – Working Capital in Global Manufacturing (PwC 

2018b) tudi potrdili in na globalnem vzorcu predelovalnih podjetij dokazali, da imajo manjša 

podjetja predvsem daljše dneve vezave zalog in terjatev ter posledično dosegajo nižji ROCE. 

Rezultate smo tabelarično prikazali ter argumentirali. Podatke smo črpali s spletnega portala 

Gvin. 
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H3 – Dnevi vezave zalog, terjatev in obveznosti do dobaviteljev podjetij v posamezni 

dejavnosti se med posameznimi leti v obravnavanem obdobju od leta 2007 do leta 2017 

razlikujejo 

Pri tretji hipotezi smo želeli preveriti, kako so se za obravnavan vzorec (za vsako dejavnost 

glede na velikost podjetij posebej) spreminjali dnevi vezave zalog, terjatev in obveznosti do 

dobaviteljev v izbranem obdobju. Predvidevali smo, da so se dnevi vezave denarja v izbranem 

obdobju zmanjšali, bodisi s strožjo disciplino postavljanja pogojev pri zbiranju denarnih 

sredstev, ki jih dolgujejo stranke, ali s prehodom na svetovno gospodarstvo in s tem na 

standardne ter bolj poostrene plačilne pogoje. Poleg tega lahko na podlagi rezultatov raziskave 

PwC (2018a) sklepamo, da se dnevi vezave denarja razlikujejo tudi v posameznih dejavnostih. 

Iz poročila PwC (2018b) je jasno razvidno, da so se dnevi vezave zalog, terjatev in obveznosti 

do dobaviteljev v obravnavanem obdobju povišali, predvsem so se močno povišali dnevi vezave 

obveznosti do dobaviteljev, kar vpliva na zmanjšanje dni vezave v celoti. Osnova za izračun so 

dnevi vezave denarja oziroma konverzijski cikel denarja – Glavina in Peterlin (2007) v svojem 

delu pravita, da je z vidika denarnih tokov idealno dosegati negativen obratni kapital oziroma 

negativne dneve vezave denarja. To pomeni, da z obveznostmi do dobaviteljev financiramo 

celotne zaloge in terjatve do kupcev. Takšno stanje je težko doseči, saj gre za precej agresivno 

politiko upravljanja z obratnim kapitalom in lahko doprinese večje težave, na primer izgubo 

kupcev, dobaviteljev … 

Pri preverjanju te hipoteze smo za celoten vzorec podjetij za izbrano obdobje analizirali, kako 

se je spreminjal krogotok denarja, in sicer smo za vsako leto posebej izračunali povprečne 

dneve vezave zalog, terjatev do kupcev in obveznosti do dobaviteljev ter ugotavljali razlike 

povprečij med leti z neparametričnim Kruskal-Wallisovim testom. V primeru, da s Kruskal-

Wallisovim testom nismo dobili statistično značilnih razlik, smo izvedli še post-hoc analizo. 

Rezultate smo prikazali tabelarično in grafično za lažjo predstavitev ter jih ustrezno 

argumentirali. Tudi pri tej hipotezi smo podatke črpali iz podatkovne baze Gvin.  

1.4 Predvidene metode raziskovanja za doseganje ciljev naloge  

Naloga je sestavljena iz teoretičnega in empiričnega dela. Prvi del naloge predstavlja 

obravnavano tematiko in opredelitev teoretičnih izhodišč – tu smo si pomagali s povzemanjem 

iz strokovne literature, znanstvenih člankov in podatkovnih baz. V empiričnem delu naloge smo 

analizirali vzorec šestinosemdesetih podjetij predelovalne dejavnosti, natančneje proizvodnje 

živil, proizvodnje električnih naprav in proizvodnje motornih vozil, prikolic in polprikolic. 

Podatke smo črpali iz baze Gvin. V analizo smo vključili podatke iz desetletnega obdobja, in 

sicer od leta 2007 do leta 2017.  
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S pri hipotezah opredeljenimi spremenljivkami in statističnimi metodami smo testirali 

postavljene hipoteze za vsako dejavnost posebej ter rezultate argumentirali in primerjali. 

Metodologija raziskave vključuje oblikovanje vzorca in znotraj njega oblikovanje skupin 

podjetij glede na dejavnost in velikost, tako kot je opisano v odstavku »HIPOTEZE«, zbiranje 

podatkov iz podatkovnih baz, izračune spremenljivk, preverjanje hipotez, interpretacijo 

dobljenih rezultatov, primerjanje rezultatov med skupinami in iskanje vzrokov ter možnosti 

izboljšav. Ta del temelji predvsem na statistični analizi podatkov v programih SPSS in Excel. 

1.5 Predvidene omejitve in predpostavke pri obravnavanju problema 

Pri analizi obravnavanega problema smo se omejili zgolj na izbrane skupine podjetij 

predelovalne dejavnosti, razvrščene po standardni klasifikaciji dejavnosti v skladu z Zakon o 

gospodarskih družbah (ZGD-1), saj je to ena največjih dejavnost v Sloveniji. Predpostavljali 

smo, da je vzorec izbranih podjetij dovolj velik in časovna serija dovolj dolga za izvedbo 

analize, da bomo dobljene rezultate lahko interpretirali, sklepali o stanju ter na podlagi tega 

podali možnosti izboljšav. Predpostavljali smo tudi, da je baza podatkov Gvin verodostojna in 

da dobljeni vzorčni podatki prikazujejo prave vrednosti stanj.  
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2 OBRATNI KAPITAL 

V nadaljevanju bomo opredelili pojem obratni kapital, njegovo sestavo, pomembnost in proces 

kroženja denarja. 

2.1 Opredelitev obratnega kapitala 

Obstaja več definicij obratnega kapitala. V naši nalogi bomo sledili definiciji Brighama in 

Houstona (2004), ki pri opredelitvi obratnega kapitala izhajata iz dveh ključnih vprašanj – 

kolikšna je zadostna količina obratnih sredstev za podjetje in kako bi morala biti trenutna 

sredstva financirana. Obratni kapital sta definirala kot investicijo podjetja v kratkoročna 

sredstva, in sicer denar, vrednostne papirje, zaloge in terjatve do kupcev. Tej definiciji smo tudi 

sledili v naši nalogi, saj se pri vprašanju učinkovitega upravljanja obratnega kapitala ukvarjamo 

z upravljanjem kratkoročnih naložb in kratkoročnih obveznosti. 

Sicer poznamo tudi druge definicije. Kodeks poslovnofinančnih načel opredeljuje obratni 

kapital kot presežek kapitala nad dolgoročnimi naložbami podjetja, natančneje, kratkoročne 

naložbe, zmanjšane za kratkoročne finančne naložbe (Kodeks PFN, točka 6.1, Slovenski inštitut 

za revizijo 1997).  

V finančno-bančnem slovarju (A Dictionary of Finance and Banking 2014) je zapisano, da je 

obratni kapital tisti del kapitala, ki ga podjetje uporablja za dnevno poslovanje. Sestoji iz zalog, 

terjatev do kupcev in obveznosti do dobaviteljev. Cikel tega kapitala se začne z dobavo surovin, 

izdelkov ali polizdelkov s strani dobaviteljev, nadaljuje s prodajo le-teh kupcem, sledi pa 

izterjava terjatev in plačilo dobaviteljem. Obratni kapital je agregat neto sredstev, ki mu lahko 

rečemo tudi delovni kapital ali neto obratna sredstva. 

Po Bergantu (2012) je obratni kapital računsko opredeljen kot razlika med kratkoročnimi 

sredstvi in kratkoročnimi obveznostmi, vsebinsko gledano pa je obratni kapital del obveznosti 

do dolgoročnih virov sredstev, ki financira del kratkoročnih naložb. Potreba po obratnem 

kapitalu je posledica vložka podjetja v surovine, proizvodni proces, gotove izdelke in terjatve, 

da lahko posluje brez problemov v zvezi s plačilno sposobnostjo.  

Glavina in Peterlin (2007) v svoji knjigi opredeljujeta pojem bruto obratni kapital, in sicer kot 

višino obratnih sredstev, ki jih sestavljajo kratkoročna sredstva podjetja in kratkoročni poslovni 

dolgovi. 

2.2 Proces kroženja denarja 

Obratni kapital je, v primerjavi z dolgoročnimi postavkami bilance stanja, področje tekočega 

upravljanja premoženja podjetja. Z vsakodnevnimi odločitvami povečujemo ali zmanjšujemo 
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obratni kapital in posledično vplivamo na obseg potrebnega financiranja. Denar uporabljamo 

za pridobitev novih kratkoročnih sredstev, na primer zalog in terjatev, ki ustvarjajo prihodke in 

pozitiven denarni tok. Kot prikazuje slika 1, gre pri obratnem kapitalu za ciklično kroženje 

denarja v poslovnem procesu podjetja. 

 

Slika 1: Krogotok obratnega kapitala 

Vir: Glavina in Peterlin 2007, 65. 

Krogotok se začne z nabavo materiala ali blaga pri dobaviteljih – s tem nastanejo obveznosti 

do njih. Nadaljuje se skozi proizvodni proces z nastankom zalog polizdelkov in gotovih 

izdelkov, nato sledi prodaja blaga kupcu ter s tem nastanek terjatev. Proces se sklene s plačilom 

kupca. Pri storitvenih podjetjih je krogotok denarja zaradi neobstoja zalog krajši. Višina in 

sestava obratnega kapitala se med podjetji razlikujeta glede na dejavnost, prodajne trge, 

proizvodni proces … Cilj podjetja je skrajševanje časa vezave obratnega kapitala v poslovnem 

procesu, in sicer skrajševanje krogotoka denarja, ki je vezan v poslovnem procesu od nabave 

prek proizvodnega procesa in končno do prodaje kupcu. Dnevi vezave denarja nam pokažejo 

ročnost potrebnega zunanjega financiranja obratnega kapitala, da se denar, ki smo ga vložili v 

zaloge z namenom zadovoljitve povpraševanja na trgu, zopet povrne v denar (Slika 2).  

 

  Slika 2: Sestava obratnega kapitala 

Vir: Dolenc in Stubelj 2011, 198. 

Čim hitreje unovčujemo terjatve in pospešujemo obrat zalog, hitreje obračamo denar, ki je 

vezan v terjatvah in zalogah, na drugi strani pa s podaljševanjem plačilnih rokov pri dobaviteljih 

podaljšujemo financiranje terjatev in zalog z obveznostmi do dobaviteljev. Kakšne plačilne 

pogoje lahko podjetja dobijo od dobaviteljev in kako kreditirajo kupce, je odvisno od trga, na 

katerem podjetja delujejo. Uspeh podjetja je v končni fazi odvisen od njegove sposobnosti 

ustvarjanja denarnih prejemkov, ki presegajo denarna izplačila. V primeru, da denarni cikel ne 
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privede do razpoložljivega denarnega toka, se mora podjetje zadolževati, da zadosti svoje 

potrebe po obratnem kapitalu (Padachi 2006).  

2.3 Pomembnost obratnega kapitala 

Strokovnjaki na področju poslovnih financ se običajno osredotočajo na sprejemanje 

dolgoročnih finančnih odločitev, čeprav so kratkoročna sredstva in obveznosti pomembna 

sestavina celotnih sredstev in jih je treba skrbno analizirati. Upravljanje teh kratkoročnih 

sredstev in obveznosti zahteva skrbno analizo, saj ima upravljanje z obratnim kapitalom 

pomembno vlogo v dobičkonosnosti in tveganju podjetja. Učinkovito upravljanje z obratnim 

kapitalom je temeljni del splošne strategije podjetja za ustvarjanje vrednosti delničarjev. Na 

splošno se kratkoročna sredstva štejejo za eno pomembnejših sestavin bilančne vsote podjetja 

(Afza in Nazir 2001). 

Politika obratnega kapitala se nanaša na odločitve podjetja glede obsega obratnega kapitala in 

njegovega financiranja. Obratni kapital obsega velik del vseh sredstev podjetja, še posebej 

podjetij, ki se ukvarjajo s proizvodno in trgovsko dejavnostjo, zato ima upravljanje obratnega 

kapitala preko prihodkov in odhodkov vpliv na izid poslovanja podjetja, preko višine potrebnih 

virov za poslovanje pa na donosnost lastniškega kapitala. Sproščena oziroma konservativna 

politika obratnega kapitala običajno pozitivno vpliva na prihodke iz poslovanja, povečuje pa 

stroške in znižuje donosnost na kapital. Pretirano omejena oziroma agresivna politika običajno 

negativno vpliva na prihodke od prodaje. Doseganje optimalne politike je odvisno od lastnosti 

podjetja in stabilnosti trga, na katerem podjetje deluje (Dolenc in Stubelj 2011). 

Finančne odločitve o obratnem kapitalu so večinoma povezane s financiranjem in z 

upravljanjem kratkoročnih naložb. Učinkovitost pri upravljanju obratnega kapitala je 

pomembna zlasti pri proizvodnih podjetjih. Večji obseg obratnega kapitala podjetju omogoča 

lažje izpolnjevanje kratkoročnih obveznosti, to pomeni povečanje sposobnosti zadolževanja in 

zmanjšanje tveganja neplačila. Tako je mogoče trditi, da učinkovitost upravljanja z obratnim 

kapitalom ne vpliva le na kratkoročno finančno uspešnost, ampak tudi na dolgoročno finančno 

uspešnost (Samiloglu in Demirgunes 2006). 

2.4 Komponente obratnega kapitala 

Učinkovitost obvladovanja obratnega kapitala presojamo s spremljavo obvladovanja zalog, 

terjatev do kupcev, s politiko sodelovanja z dobavitelji, z analizo kratkoročnega financiranja in 

z obvladovanjem denarnih tokov. V nadaljevanju bomo predstavili dejavnike, ki vplivajo na 

obseg obratnega kapitala. 

https://www.researchgate.net/profile/Kesseven_Padachi
http://ascidatabase.com/author.php?author=F.&last=Samiloglu
http://ascidatabase.com/author.php?author=K.&last=Demirgunes
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2.4.1 Denarna sredstva 

Denar je najbolj likvidna naložba podjetja, s katero je mogoče neposredno plačevati blago in 

storitve. S stališča likvidnosti je v podjetju smotrno imeti čim več denarnih sredstev, vendar pa 

je denar kot najbolj likvidna tudi najmanj donosna naložba. Še bolj pomembno od določitve 

optimalne količine denarja je načrtovanje denarnih tokov podjetja, in sicer načrtovanje plačanih 

in prejetih denarnih zneskov v izbranem obdobju, na podlagi katerih lahko podjetje načrtuje 

realno potrebo po denarnih sredstvih. Pri načrtovanju denarnih tokov je treba upoštevati vse 

načrtovane prejemke glede na plačilne navade kupcev, kreditne politike podjetja, po drugi strani 

pa glede na vse izdatke, ki so odvisni od plačilnih navad dobaviteljem, njihove kreditne politike, 

od rokov plačevanja plač, davkov in prispevkov (Dolenc in Stubelj 2011). 

Najprej nastanejo izdatki, tem pa sledijo prejemki, ki morajo presegati izdatke. Denarni tok iz 

financiranja sestavljajo prejemki in izdatki zaradi zagotavljanja finančnih virov financiranja in 

zaradi nalaganja prostih finančnih sredstev v razne finančne naložbe. V ta sklop lahko 

prištejemo tudi prejemke in izdatke pri obvladovanju obratnega kapitala. Načrtovanje denarnih 

tokov je podlaga za kakovostno opravljanje finančnih nalog, obvladovanje obratnega kapitala 

in zmanjševanje potreb po likvidnostnih rezervah (Glavina in Peterlin 2007).  

Optimalno je imeti čim manjši obseg denarja, saj ta zmanjšuje donosnost lastniškega kapitala 

in ceno delnice. Prednosti, ki jih ima podjetje z držanjem denarja, so zmožnosti izkoriščanja 

ugodnih gotovinskih popustov dobaviteljev, ohranitev visoke kreditne sposobnosti, 

izkoriščanje posebnih poslovnih priložnosti, boljše obvladovanje izrednih dogodkov (Berk, 

Lončarski in Zajc 2006). 

Brigham in Houston (2004) sta navedla dva glavna razloga za držanje denarja, in sicer: 

- transakcije: podjetje potrebuje zadostno količino denarja za tekoče poslovanje. Višini 

denarnih sredstev na računu, povezani z vsakodnevnimi prejemki in izdatki, pravimo 

transakcijsko stanje; 

- nadomestilo bankam za zagotavljanje posojil in drugih storitev: banka ustvarja dobiček s 

posojilom depozitov njenih komitentov, torej je dobiček banke pogojen s količino 

depozitov. Če banka nudi storitve svojim strankam, lahko od njih zahteva vzdrževanje 

minimalnega stanja na računu, ki je potreben za plačilo storitev banki. Temu pravimo 

kompenzacijsko stanje. 

Poleg teh sta Brigham in Houston (2004) navedla še varnostno in špekulacijsko stanje denarja. 

Prejemki in izdatki so lahko nepredvidljivi, zato morajo podjetja imeti nekaj denarja v rezervi 

za nepredvidljiva nihanja v prejemkih in izdatkih pri tekočem poslovanju. Poleg tega podjetje 

potrebuje denarna sredstva za reševanje nepredvidljivih situacij, kot so stavke, požari, sezonsko 

nihanje povpraševanja. Tem »varnostnim« zalogam pravimo preventivno stanje. Manj kot je 

predvidljiv denarni tok podjetja, višje mora biti preventivno stanje. V kolikor ima podjetje 
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enostaven dostop do posojil na kratek rok, je potreba po preventivnem stanju manjša. Podjetja, 

ki bi sicer morala imeti visoko preventivno stanje, se raje odločajo za manj tvegane finančne 

naložbe, kot so na primer zakladne menice, komercialni zapisi ter drugi finančni instrumenti 

denarnega trga. Špekulativno stanje pa omogoča podjetjem investiranje v nepredvidene 

naložbe, ki zahtevajo takojšnje plačilo in omogočajo visok donos. Na primer podjetje lahko 

izkoristi popuste za takojšnje plačilo dobavitelju. Poleg vsega navedenega pa stanje denarja 

lahko izboljša bonitetno oceno podjetja, ki prinaša podjetju boljše kreditne pogoje pri 

dobaviteljih in bankah ter druge poslovne priložnosti. 

2.4.2 Terjatve 

Ko podjetje proda blago in namesto plačila v denarju prejme obljubo, da bo plačilo opravljeno 

na dogovorjeni prihodnji datum, odobri kupcu kredit, ki ga podjetje pripozna kot terjatev do 

kupca. S terjatvijo podjetje pridobi pravico zahtevati plačilo za opravljeno storitev ali dobavo 

blaga. V primeru, da podjetje ob prodaji blaga prejme takojšnje plačilo, ne pripozna terjatev do 

kupcev, saj se prodaja prikaže v obliki prejemkov na računu in ustvarjenih prihodkov od 

prodaje. Terjatve do kupcev se večinoma pojavljajo do kupcev z naslova prodanih proizvodov 

in opravljenih storitev, lahko pa imamo terjatve tudi do dobaviteljev, zaposlenih in udeležencev 

pri razporejanju poslovnega izida. Če se podjetja odločijo za prodajo na kredit, morajo določiti 

obseg in čas financiranja kupcev. Bistvo pri prodaji na kredit sta ocena kreditne sposobnosti 

kupca in določitev ravni tveganja, ki jo lahko še sprejmemo – to pomeni določitev višine kredita 

kupcu oziroma maksimalne višine odprtih terjatev do kupca. Cilj podjetja je povečati prodajo 

brez dodatnih stroškov, povezanih z izterjavo terjatev do kupcev. Če je kreditna politika 

ohlapna, bo podjetje imelo vedno več »naložb« v terjatvah, kar prinaša večjo potrebo po 

financiranju ter sredstev. Poleg tega je rast terjatev povezana tudi z rastjo deleža neizterljivih 

terjatev, kar slabo vpliva na plačilno sposobnost podjetja, saj denarnega toka od teh terjatev 

najverjetneje nikoli ne bo prejelo. Rešitev, kako doseči redna plačila kupcev, je aktivno 

obvladovanje terjatev, ki vključuje jasno postavljeno kreditno politiko. Cilj obvladovanja 

terjatev je skrajšati dneve vezave terjatev in tako zmanjšati potrebni obseg sredstev, ki ga je 

treba financirati (Glavina in Peterlin 2007). 

Pred sklenitvijo vsake pogodbe in nasploh opravo kateregakoli pravnega posla, je treba preveriti 

lastne želje in pričakovanja ter zanesljivost našega bodočega poslovnega partnerja. S pogodbo 

stranki prevzameta obveznosti in odstranita morebitne dvome o vsebini svojega dogovora. 

Temeljno pravilo je, da je treba stranko najprej spoznati, kar vključuje pridobivanje informacij 

o boniteti, referencah, pogojih poslovanja in seznanitev s posebnostmi ter z značilnostmi 

pravnega in poslovnega okolja morebitnega poslovnega partnerja. Na ta način se podjetja 

učinkovito zaščiti pred rizikom neplačila (Knez idr. 2012, 7).  
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Torej prvi korak v smeri varnega poslovanja je pridobivanje informacij o poslovanju 

poslovnega partnerja. Vsako podjetje je odvisno tako od dobaviteljev kot od kupcev, zato 

informacija o finančnem stanju, v katerem se nahaja poslovni partner, omogoči pravočasne 

ukrepe za zaščito lastnega poslovanja. Nujno potrebno je preverjati bonitetno oceno poslovnih 

partnerjev in se ne zanašati na lastne občutke. 

Za obvladovanje denarnih tokov podjetja in s tem njegove likvidnosti ter plačilne sposobnosti 

sta izrednega pomena obseg in višina terjatev do kupcev. Podjetja imajo glede na dejavnosti 

poslovanja različne deleže terjatev do kupcev – v povprečju 15–25 % celotnih sredstev (Zalar 

2005, 86).  

Če želijo imeti podjetja vzpostavljen dober sistem, s katerim učinkovito kontrolirajo in 

nadzirajo terjatve, je pomembno, da vzpostavijo bazo podatkov o vsaki posamezni terjatvi, 

datumu njenega nastanka, kupcu, do katerega je terjatev zastavljena, datumu zapadlosti ter 

informacijo, kaj se je v preteklosti dogajalo s terjatvijo do posameznega kupca (Zalar 2005, 87). 

Pravilen nadzor odprtih postavk bo znižal tveganje lastnih likvidnostnih vprašanj, saj se 

dogovorjeni plačilni roki pogosto ne spoštujejo, zato je kontrola, kateremu poslovnemu 

partnerju se dovolijo daljši plačilni roki oziroma daljše zamude, izjemno pomembna. 

Najpogostejši kazalnik učinkovitosti obvladovanja terjatev je podatek o povprečnem številu dni 

vezave terjatev do kupcev. Dnevi vezave kažejo, koliko časa v povprečju podjetje kreditira 

svoje kupce. Daljši kot je čas kreditiranja kupcev, več sredstev potrebuje podjetje za 

financiranje terjatev. Cilj obvladovanja terjatev je skrajšati povprečne dneve vezave oziroma 

izboljšati obračanje terjatev, saj se tako zmanjša potrebni obseg sredstev, ki ga je treba 

financirati (Glavina in Peterlin 2007). 

V nadaljevanju smo podali dva načina, s katerima povečamo učinkovitost izterjave, in sicer 

(Primath 1996, 58): 

 sistematsko sestavljanje in pošiljanje e-maila za opominjanje: sprva gre za vljudno 

opozarjanje na obveznosti, pri nadaljnjem pošiljanju opominov pa se običajno stopnjuje tudi 

»ostrina« teksta, 

 telefonska podpora izterjave dolga: veliko večji učinek se doseže, če vsako pošiljanje 

opominov in dopisov za izterjavo podjetje podpre tudi s telefonskimi klici, ki jih izvaja 

klicni center v podjetju. 

Če dolžnik po vseh dejavnostih upnika še vedno ne izpolni svojih obveznosti, je upnik primoran 

sprožiti sodni oziroma izvršilni postopek (Kovač 2011, 109). Izvršilni postopek je definiran kot 

tisto delovanje, ki naj ob pomoči državnih prisilnih sredstev med dolžnikom in upnikom ustvari 

takšno zunanje stanje, kakršno ima upnik pravico zahtevati na podlagi izvršilnega naslova 

(Volk 2015, 13). V primeru sodnega postopka mora sodišče v skladu z veljavnimi predpisi 

opraviti številna dodatna dejanja zaradi samega vsebinskega razčiščevanja zadeve ter dodatna 
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procesna dejanja zaradi zagotavljanja možnosti nadaljevanja postopka. Takšno mnogokrat 

nepotrebno podaljševanje sodnih postopkov ne more uresničiti hitre uveljavitve pravic upnika 

(Volk 2015, 12).  

Pomembno je, da začnemo z izterjavo čimprej, saj se s staranjem le-ta otežuje in postaja manj 

učinkovita. Priporočljivo je upoštevati dodatne nasvete, in sicer: kontrola solventnosti pri 

kupcu, fleksibilni plačilni roki, telefonsko in pisno opominjanje naj bo vedno zabeleženo, 

zaračunavanje zakonitih zamudnih obresti in stroškov opominjanja, doslednost pri 

dogovarjanju z dolžnikom glede poplačila dolga, fleksibilnost pri dogovorjenem obročnem 

odplačilu. 

2.4.3 Zaloge 

Zaloge so sredstva v opredmeteni obliki, ki so porabljena pri ustvarjanju proizvodov, 

opravljanju storitev ali pa so prodana v okviru rednega poslovanja. Zaloge so pomemben del 

obratnih sredstev proizvodnih in trgovskih podjetij, saj so v zalogah vezani denarna sredstva, 

ki vplivajo na prodajo, denarni tok in zadovoljstvo kupcev. Brez zalog običajno ni prodaje, zato 

obvladovanje oziroma optimiziranje zalog vpliva na prodajne rezultate in stroške poslovanja. 

Skrbeti je treba za ravnotežje med prednostmi in slabostmi prevelikih ali premajhnih zalog. 

Običajno se problema velikih zalog in njihovih stroškov sploh ne zavedamo, a se tržniki bojijo 

predvsem premajhnih zalog in s tem izpada prodaje. Politika velikih varnostnih zalog deluje 

toliko časa, dokler se ne pojavijo težave z denarnim tokom. Ko se začnejo težave s plačilno 

sposobnostjo, se najprej oceni obseg potrebnih zalog, kjer takoj ugotovimo, da imamo na zalogi 

več sredstev, kot je potrebnih za nemoteno poslovanje. Sredstva, vezana v zalogah, so 

pravzaprav neproduktiven del podjetja, saj sama po sebi podjetju ne prinašajo dobička (Glavina 

in Peterlin 2007).  

Poznamo več vrst zalog. Najpogosteje jih delimo glede na fazo poslovnega procesa, in sicer 

ločimo zaloge surovin in materialov, zaloge nedokončane proizvodnje in zaloge dokončanih 

proizvodov. S finančnega vidika pa je pomembna ločitev zalog glede na funkcijo, ki jo 

opravljajo. Z vidika funkcije ločimo serijske, sezonske, varnostne in špekulativne zaloge. 

Serijske se nabavljajo in proizvajajo v ekonomsko optimalnih količinah, saj omogočajo 

razporeditev stroškov naročanja in priprave proizvodnje na večje število enot. Sezonske zaloge 

se nanašajo na sezonska nihanja v povpraševanju, zaradi česar pride do časovnih neusklajenosti 

proizvodnih zmogljivosti in povpraševanja. Varnostne zaloge so oblika varnosti pred tveganji, 

povezanimi z dobavitelji, kot so negotovi dobavni roki, kakovost dobavljenih materialov in 

podobno. Zaloge nedokončane proizvodnje se uporabljajo zaradi tveganj, kot so okvare strojev, 

slabi proizvodi, spremembe v naročilih. V kolikor zmanjšamo našteta tveganja, lahko 

zmanjšamo tudi varnostne zaloge. Špekulativne zaloge se uporabljajo ob pričakovanju večjih 
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sprememb na trgu, na primer zvišanje cen in materialov, pomanjkanje nekega materiala v 

prihodnosti (Glavina in Peterlin 2007). 

Cilj obvladovanja zalog je minimizirati stroške držanja zalog in stroške naročanja. Stroški 

držanja zalog upoštevajo skladiščenje, zavarovanje in zastaranje zalog – to so vsi stroški, ki 

nastanejo s hrambo sredstev na zalogi. Sem spada tudi oportunitetni strošek kapitala, saj so 

sredstva podjetja vezana v zalogah, čeprav bi lahko bil vloženi kapital lastnika naložen v bolj 

donosnih naložbah. Med stroške naročanja pa spadajo stroški, povezani z izvedbo naročila – to 

so stroški analiz, pridobitve dovoljenj, certifikatov, vzorcev. Skupaj se celotni stroški glede na 

obseg zalog ne gibljejo enako. Nekateri stroški s povečanjem zalog naraščajo, nekateri pa se 

znižujejo, zato je pomembno, da se nabavna služba ne osredotoča le na izboljšanje nabavnih 

pogojev (popusti na velika naročila), ampak velikost naročila presoja tudi z vidika dodatnih 

stroškov držanja zalog (Glavina in Peterlin 2007). 

Prevelike zaloge zahtevajo tudi dodatna sredstva za plačilo zapadlih obveznosti, dodatne 

naložbe v skladiščne prostore; povezane so z višjimi stroški odpisov, ki nastanejo zaradi 

poškodb, kvarjenja, kraje ali zastarelosti. Če pa vodimo politiko majhnih zalog, nas lahko doleti 

izguba kupcev zaradi ozkega prodajnega asortimana in daljših dobavnih rokov. Načeloma velja, 

da pri visokih stroških enote na zalogi uporabimo politiko minimalnih zalog in zato pogosteje 

naročamo manjše količine (Glavina in Peterlin 2007). 

2.4.4 Obveznosti do dobaviteljev 

Politika obvladovanja obveznosti do dobaviteljev je podobna politiki obvladovanja terjatev, 

razlikuje se le v tem, da na dolg ne gledamo s strani prodajalca, ampak se postavimo na stran 

kupca. Poslovanje podjetja je odvisno od kakovostnih in pravočasnih dobav dobavitelja, zato 

je pomembno tudi poslovanje dobavitelja. Dobavitelj, ki ima težave z zagotavljanjem plačilne 

sposobnosti, je za podjetje večje tveganje kot plačilno sposoben dobavitelj. Podjetje se mora 

zanimati tudi za poslovanje dobavitelja, saj je od njega odvisna kakovostna in pravočasna 

dobava (Glavina in Peterlin 2007). 

Obveznosti do dobaviteljev običajno predstavljajo največji del kratkoročnih obveznosti 

podjetja (približno 40 %). Tak način zadolževanja je spontani vir financiranja v smislu, da 

nastane iz vsakodnevnih poslovnih transakcij. Financiranje z dolgom je lahko ugodno v 

primeru, da prodajalec ne ponuja popustov, torej ni implicitnih stroškov financiranja (Brigham 

in Houston 2004).  

Povprečni čas, v kolikšnem plačujemo dobaviteljem, merimo z dnevi vezave obveznosti do 

dobaviteljev. Ti se med podjetji razlikujejo, kar je predvsem posledica dejavnosti poslovanja, 

zato moramo učinkovitost ravnanja z dobavitelji presojati glede na dneve vezave konkurentov. 

Dneve vezave obveznosti do dobaviteljev izračunamo z enačbo (Glavina in Peterlin 2007): 
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𝑑𝑛𝑒𝑣𝑖 𝑣𝑒𝑧𝑎𝑣𝑒 𝑜𝑏𝑣𝑒𝑧𝑛𝑜𝑠𝑡𝑖 𝑑𝑜 𝑑𝑜𝑏𝑎𝑣𝑖𝑡𝑒𝑙𝑗𝑒𝑣 =
365

𝑘𝑜𝑒𝑓. 𝑜𝑏𝑟𝑎č𝑎𝑛𝑗𝑎 𝑜𝑏𝑣. 𝑑𝑜 𝑑𝑜𝑏.
 

Politika podaljševanja rokov plačil mora upoštevati tudi morebitne negativne vplive oziroma 

oportunitetne stroške, ki so s tem povezani. Dobavitelji lahko zaradi daljših rokov plačil 

poslabšajo ostale kreditne pogoje, zahtevajo dodatne oblike zavarovanja, spremenijo popuste 

za predčasna plačila … Za podjetje je seveda najbolje, da si zagotovi financiranje terjatev do 

kupcev z obveznostmi do dobaviteljev, vsekakor pa skrajševanje obrata denarja ne sme biti 

osredotočeno le na podaljševanje rokov plačil dobaviteljem, kar ima lahko tudi visoko ceno 

(Glavina in Peterlin 2007). 

Podjetja, ki prodajajo na kredit, imajo določene pogoje, na primer: stranke, ki račun poravnajo 

v desetih dneh, imajo 2 % popusta, rok za plačilo pa je 30 dni. Cena izdelka je sestavljena iz 

dveh komponent, in sicer 98 % je resnične cene, 2 % pa je cena za financiranje za dodatnih 20 

dni do roka plačila. Spodnja enačba se uporablja za izračun nominalnih stroškov na letni ravni, 

če ne upoštevamo ponujenih ugodnosti: 

𝑁𝑜𝑚𝑖𝑛𝑎𝑙𝑛𝑖 𝑙𝑒𝑡𝑛𝑖 𝑠𝑡𝑟𝑜š𝑘𝑖

=
𝑝𝑜𝑝𝑢𝑠𝑡 (𝑣 %)

100 − 𝑝𝑜𝑝𝑢𝑠𝑡 (𝑣 %)

∗
365

𝑑𝑛𝑒𝑣𝑖 𝑑𝑜 𝑧𝑎𝑝𝑎𝑑𝑙𝑜𝑠𝑡𝑖 𝑝𝑙𝑎č𝑖𝑙𝑎 − 𝑑𝑛𝑒𝑣𝑖 𝑐𝑒𝑛𝑒𝑗š𝑒𝑔𝑎 𝑝𝑙𝑎č𝑖𝑙𝑎
 

𝑁𝑜𝑚𝑖𝑛𝑎𝑙𝑛𝑖 𝑙𝑒𝑡𝑛𝑖 𝑠𝑡𝑟𝑜š𝑘𝑖 =  
2

98
∗

365

30−10
= 2,04 ∗ 18,25 % = 37,2 %, 

pri čemer je 2,04 strošek na obdobje za kreditiranje (periodična obrestna mera), 18,25 pa nam 

pove, kolikokrat letno nastanejo stroški (obrestna obdobja). Iz izračunanih podatkov lahko 

dobimo efektivno letno stopnjo, in sicer (Brigham in Houston 2004): 

𝐸𝑓𝑒𝑘𝑡𝑖𝑣𝑛𝑎 𝑙𝑒𝑡𝑛𝑎 𝑠𝑡𝑜𝑝𝑛𝑗𝑎 = 1,020418,25 − 1,0 = 1,4459 − 1,0 = 44,6 % 

Cena kreditiranja se torej lahko razdeli na dve komponenti: brezplačno kreditiranje, ki se ga 

odplača v ugodnejšem obdobju, in plačljivo kreditiranje, ki se ga izplača v obdobju, ko ni več 

na razpolago cene s popustom. Večina podjetij se bo drugi komponenti skušala izogniti, saj je 

lahko relativno draga (Brigham in Houston 2004). 

2.5 Upravljanje obratnega kapitala 

Učinkovitost upravljanja obratnega kapitala se meri v dnevih vezave zalog, terjatev in 

obveznosti. Težnje v gibanju obratnih sredstev glede na obseg poslovanja kažejo tudi 

koeficienti likvidnosti, s katerimi lahko do neke mere ocenimo vpliv terjatev ali zalog na 

spremenjeno likvidnost podjetja. Politika upravljanja z obratnim kapitalom se odraža v plačilni 
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sposobnosti podjetja, višini ter hitrosti obračanja zalog in terjatev do kupcev (Glavina in 

Peterlin 2007). 

2.6 Optimalni obseg obratnega kapitala 

Optimiziranje obratnega kapitala ne pomeni zategovanja pasu pri terjatvah do kupcev in 

zalogah oziroma podaljševanja plačilnih rokov dobaviteljem, temveč gre za sistematičen proces 

obvladovanja zalog, terjatev in dolgov, da dosežemo smotrno uporabo vloženih sredstev v 

poslovnem procesu, s čimer povečamo donosnost kapitala (Glavina in Peterlin 2007).  

Obseg obratnega kapitala je smiselno povečevati do točke, na kateri je donosnost dodatne enote 

poslovnega obratnega kapitala višja od zahtevane donosnosti kapitala, ki upošteva tveganje. Na 

tej točki je najboljše razmerje med koristmi in stroški, povezanimi z obsegom obratnega 

kapitala (Dolenc in Stubelj 2011). 

2.7 Likvidnost 

Naložbe v kratkoročna sredstva so neizogibne, da se zagotovi dobava blaga ali storitev končnim 

odjemalcem, pravilno upravljanje tega pa mora dati želeni učinek na dobičkonosnost ali 

likvidnost. Likvidnost je sposobnost podjetja izvrševati svoje plačilne obveznosti točno in v 

polnih zneskih. Nanaša se na prilive in odlive gotovine v podjetju, saj se postopek proizvodnje, 

prodaje in plačevanja odvija skozi čas. Ker je likvidnost podjetja odvisna od denarnega cikla, 

lahko učinkovitost upravljanja z obratnim kapitalom ocenimo s ciklom pretvorbe gotovine 

(Samiloglu in Demirgunes 2006).  

S stališča likvidnosti je v podjetju pomembno imeti dovolj denarnih sredstev, čeprav je denar 

najmanj donosna naložba, kar povzroča določene oportunitetne stroške. Upravljanje denarja in 

odločanje o obsegu denarnih sredstev je nujno za normalno poslovanje podjetja, saj mora le-to 

redno plačevati svoje obveznosti, nadzirati in spodbujati prejemke, izdatke ... Optimalen obseg 

denarja je pri tisti višini denarja, kjer je seštevek oportunitetnih in transakcijskih stroškov 

držanja denarja najnižji (Dolenc in Stubelj 2011). 

2.8 Politika financiranja obratnega kapitala 

Večina podjetij doživlja sezonsko nihanje prodaje. V času, ko podjetje dobro posluje, potrebuje 

več obratnih sredstev kot običajno, ko pa začne prodaja podjetju upadati, začne podjetje 

prodajati zaloge in zmanjševati terjatve. Kljub temu se vrednost obratnih sredstev redkokdaj 

zniža na nič. To spoznanje je pripeljalo k razvoju ideje o »trajnih ali stalnih« obratnih sredstvih 

– to so obratna sredstva, ki so podjetju na voljo tudi takrat, ko je na dnu svojega poslovnega 

cikla. Poleg »trajnih« poznamo še »začasna« obratna sredstva – ta nihajo s sezonskimi ali 

http://ascidatabase.com/author.php?author=F.&last=Samiloglu
http://ascidatabase.com/author.php?author=K.&last=Demirgunes


    

17 

 

cikličnimi nihanji znotraj poslovanja podjetja. Zmeren pristop h kratkoročnemu financiranju 

vključuje čim boljšo uskladitev zapadlosti sredstev in obveznosti, tako da se »začasna« obratna 

sredstva financira s kratkoročnim dolgom, »trajna« obratna sredstva in osnovna sredstva pa se 

financirajo z dolgoročnimi obveznostmi ali lastniškim kapitalom. Pravilen pristop naj bi bil 

uporaba dolgoročnih virov za financiranje vseh »trajnih« obratnih sredstev in dela začasnega 

neto obratnega kapitala (Brigham in Houston 2004). 

Sestavo virov financiranja in stroške posameznega vira moramo redno spremljati, saj se cene 

na trgu spreminjajo. Z optimalno finančno sestavo je treba zagotoviti nemoteno plačilno 

sposobnost podjetja ob minimalnih stroških financiranja in hkrati zagotavljati rast lastnikovega 

premoženja. Optimalna finančna sestava je tista, ki zvišuje vrednost podjetja in hkrati 

zagotavlja plačilno sposobnost. Podjetje si mora glede na svojo dejavnost, svoj položaj in 

razmere v okolju izdelati svoja sodila za oblikovanje potrebne finančne sestave (Brigham in 

Houston 2004). 

Finančna sestava je glavni pokazatelj finančne moči podjetja, saj načeloma velja, da je finančno 

močno tisto podjetje, ki ima veliko premoženja in malo ali nič dolgov. Ko govorimo o finančni 

moči podjetja, imamo v mislih kapitalsko ustrezno podjetje, ki razpolaga z dovolj kapitala, da 

lahko normalno opravlja dejavnost glede na vrsto in obseg poslov. Finančno močno podjetje 

zagotavlja svojim deležnikom varnost v pogodbenih odnosih, to pomeni, da lahko od podjetja 

pričakujejo sprotno poravnavanje obveznosti na dolgi rok (Glavina in Peterlin 2007). 

Pri določanju optimalne sestave virov financiranja moramo upoštevati veliko dejavnikov, dva 

nasprotujoča dejavnika sta cena in varnost. Za cenejšo finančno sestavo potrebujemo čim več 

dolgov, za varno poslovanje pa je pogoj pretežno lastninski kapital. Najti moramo pravo mero 

ob upoštevanju še drugih dejavnikov kapitalske ustreznosti. Z vidika kakovosti finančne sestave 

so dolgoročni viri kakovostnejši od kratkoročnih, vendar je treba finančno sestavo presojati s 

finančnega ali podjetniškega in ne z računovodskega vidika. Upoštevati je treba tudi 

zunajbilančne pravice, obveznosti in terjatve, ki so v računovodskih izkazih lahko izkazovane 

ob uresničitvi dogovora in ne ob sklenitvi posla (Glavina in Peterlin 2007). 

2.8.1 Politika izenačevanja ročnosti 

Ta strategija zahteva vpogled v ročnost sredstev in obveznosti, kot prikazuje slika 3, in 

zmanjšuje tveganje, da podjetje ne bi moglo poravnati svojih zapadlih obveznosti. Na primer, 

podjetje vzame posojilo, ki ga mora odplačati v enem letu. Ta sredstva uporabi za izgradnjo 

obrata, čeprav denarni tokovi (dobiček in amortizacija) iz obrata ne bi zadostovali za izplačilo 

posojila ob koncu leta. V tem primeru bi podjetje prosilo za obnovitev posojila, sicer se znajde 

v težavah. Če bi bilo podjetje financirano z dolgoročnim dolgom, bi se plačila posojil bolj 

uskladila z denarnimi tokovi iz dobička in amortizacije. Torej, če se pričakuje, da bo življenjska 
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doba stroja 5 let, bi tako dolgo moralo biti tudi obdobje za poplačilo posojila. Vendar v praksi 

podjetja ne financirajo vsakega posameznega sredstva glede na njegovo življenjsko dobo, pač 

pa se običajno financira »spremenljiva« kratkoročna sredstva iz kratkoročnih virov in trajni 

obseg kratkoročnih sredstev ter dolgoročna sredstva iz dolgoročnih virov, tako kot je to 

prikazano na sliki 3 (Brigham in Houston 2004). 

 

Slika 3: Politika izenačevanja ročnosti 

Vir: Brigham in Houston 2004. 

2.8.2 Agresivna politika 

Na sliki 4 je prikazano stanje za relativno agresivno podjetje, ki financira vsa svoja osnovna 

sredstva z dolgoročnim kapitalom in del stalnih sredstev s kratkoročnim dolgom. Črtkana črta 

bi lahko ležala pod črto, ki označuje osnovna sredstva, kar bi pomenilo, da bi bila vsa obratna 

sredstva in del osnovnih sredstev financirani s kratkoročnimi posojili. Kratkoročni dolg je 

običajno cenejši od dolgoročnega. V tem primeru bi bilo podjetje zelo izpostavljeno nevarnosti 

naraščajočih obrestnih mer, torej bi bilo pripravljeno žrtvovati varnost za večjo dobičkonosnost 

(Brigham in Houston 2004). 
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Slika 4: Agresivna metoda 

Vir: Brigham in Houston 2004. 

2.8.3 Konservativna politika 

Na sliki 5 vidimo, da je črtkana črta nad črto, ki označuje stalna obratna sredstva, kar kaže na 

to, da se dolgoročni viri porabljajo za financiranje vseh trajnih obratnih sredstev. V takšnih 

razmerah podjetje uporablja majhno količino kratkoročnega dolga. Grbi nad črtkano črto 

predstavljata kratkoročno financiranje, medtem ko korita pod črtkano črto predstavljajo 

kratkoročno vlaganje. Ta panel predstavlja zelo varno in konzervativno politiko financiranja 

sredstev (Brigham in Houston 2004). 

 

Slika 5: Konservativna metoda 

Vir: Brigham in Houston 2004. 
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2.9 Viri kratkoročnega financiranja  

Virov kratkoročnega financiranja je več vrst. Delimo jih na tiste, ki se pojavljajo spontano 

(obveznosti iz poslovanja in obveznosti do dobaviteljev), ter tiste, ki se ne pojavljajo spontano 

(kratkoročna bančna posojila, komercialne zapise, faktoring). V nadaljevanju bomo vire 

kratkoročnega financiranja podrobneje opisali, in sicer (Berk, Lončarski in Zajc 2006): 

- kratkoročne obveznosti iz poslovanja predstavljajo predvsem obveznosti podjetja do 

delavcev z naslova neplačanih plač. Delavci so namreč v večini primerov plačani v začetku 

naslednjega meseca, kar pomeni, da podjetju v vmesnem času nudijo zastonj »financiranje« 

poslovanja. Med obveznosti iz poslovanja štejemo tudi obveznosti do države z naslova 

obračunanih, a še neplačanih davkov, 

- obveznosti do dobaviteljev predstavljajo največji posamezni del kratkoročnih finančnih 

virov. Z rastjo prodaje nastane financiranje zaradi trgovskih kreditov, ki jih podeljujejo 

dobavitelji v obliki plačilnih rokov in popustov za plačilo v prvih nekaj dneh po izstavitvi 

računa. Podjetje ima dve izbiri – lahko izkoristi plačilni rok dobavitelja ali plača račun s 

popustom in se za preostalo obdobje do plačilnega roka zadolži pri banki. Izbira možnosti 

je odvisna od višine odobrenega popusta in dolžine preostalega plačilnega roka. Primerjati 

je treba strošek, ki ga zahteva bančno financiranje, s stroškom, ki nastane, če ne izkoristimo 

popustov, določenih s strani dobavitelja v plačilnih pogojih, 

- kratkoročna bančna posojila banke običajno odobrijo pod zahtevo minimalnega stanja na 

računu, na primer 20 % črpanega posojila, ki ga mora podjetje vzdrževati. Posojilo lahko 

banka odobri v obliki kreditne linije ali obnavljajočega posojila. Pri prvi obliki gre za 

odobritev zneska, s katerim lahko podjetje prostovoljno razpolaga, pri obnavljajočem 

posojilu pa gre za kreditno linijo, ki jo banka ob dospetju obnovi. Pri izboru banke mora 

biti podjetje pozorno na stroške, ki so odvisni od obrestnih mer, tipa posojila, pripravljenosti 

prevzetja tveganja, pripravljenosti svetovanja, specializacije oziroma usmerjenosti na 

določen segment trga, maksimalnega zneska posojila ... Stroški kratkoročnih bančnih 

posojil se običajno poravnajo na koncu ali začetku meseca. Nastanejo v obliki obresti, 

- komercialni zapisi so dolžniški vrednostni papirji z dospetjem do devet mesecev, ki jih 

izdajajo večja in znana podjetja. Kupci pa so podjetja, banke, zavarovalnice, pokojninski 

skladi ... Obrestna mera komercialnih zapisov se hitro spreminja glede na tržna dogajanja, 

- faktoring (odkup terjatev) omogoča, da lahko podjetja svoje nezapadle terjatve do kupcev 

v zameno za takojšnje izplačilo ponudijo v odkup. Na ta način zagotovijo večjo hitrost 

obračanja obratnih sredstev in premostijo trenutno nelikvidnost. Odkup se običajno vrši po 

sledečem postopku: ko podjetje proda svoje izdelke ali storitve, praviloma izda račun ali 

potrdilo o opravljenem nakupu, ki je obveza za kasnejši odkup terjatev. Faktor odkupi 

terjatev, na podlagi česar prodajalcu poravna terjatev (račun). Terjatve običajno odkupi po 

10–20 % nižji vrednosti. Pri tem je faktor pazljiv predvsem na poslovni in finančni izkaz, 

bilance stanja skozi čas in bonitetne ocene končnega plačnika, saj upa na uspešno izterjavo 
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(Michalski 2014). Faktoring sicer predstavlja le kratkotrajno rešitev, a ima za podjetje 

veliko prednosti, na primer finančno, saj gre za takojšnje izplačilo vrednosti terjatve. 

2.10 Predstavitev kazalnikov, ki jih bomo uporabili v analizi 

Izbrani kazalniki ROCE, dnevi vezave zalog, dnevi vezave terjatev, dnevi vezave obveznosti 

do dobaviteljev in število zaposlenih so ključni za analizo obravnavanega problema. V 

nadaljevanju jih bomo pojasnili in predstavili enačbe za njihov izračun. 

2.10.1 ROCE 

Donosnost vloženega kapitala (angl. Rate of return on capital employed – v nadaljevanju 

ROCE) je finančni kazalnik, ki kaže dobičkonosnost podjetja in učinkovitost kapitala. Višji 

ROCE pomeni bolj ekonomično uporabo kapitala oziroma če je ROCE višji od stroškov 

kapitala pred davki, potem mora biti kapital prodan s premijo. V obratnem primeru pa mora biti 

prodan z diskontom. ROCE izračunamo s sledečo enačbo (Burja 2013): 

𝑅𝑂𝐶𝐸 =
𝑑𝑜𝑏𝑖č𝑒𝑘 𝑖𝑧 𝑝𝑜𝑠𝑙𝑜𝑣𝑎𝑛𝑗𝑎 (𝐸𝐵𝐼𝑇)

𝑣𝑙𝑜ž𝑒𝑛𝑖 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙
 

2.10.2 Dnevi vezave zalog 

Dnevi vezave zalog nam povedo, kako učinkovito obvladujemo zaloge. Ko določamo 

optimalen obseg zalog, moramo upoštevati potreben obseg zalog za nemoteno poslovanje, 

stroške zalog, raven varnostne zaloge in obseg ter pogostost naročil (Glavina in Peterlin 2007). 

Optimiziranje zalog je stalen proces spremljave aktivnosti, ki vplivajo na obseg in stroške zalog. 

Ta proces zahteva določitev najmanjšega obsega zalog, ki je odvisen od hitrosti obračanja zalog 

in časa dobave, ter določitev optimalne velikosti naročil, s čimer znižamo stroške naročanja in 

držanja zalog. Prevelike zaloge niso povezane samo z dodatnimi stroški držanja zalog, ampak 

zahtevajo dodatne vire za financiranje zalog. Ker v realnosti ni mogoče natančno predvideti 

obsega povpraševanja in prodaje, vzdržujemo poleg normalnega obsega zalog še dodatno 

varnostno zalogo. Količina optimalnih zalog je povezana z dnevi vezave zalog. Ti nam povedo, 

koliko dni so v povprečju sredstva vezana v zalogah oziroma koliko dni moramo financirati 

zaloge, preden jih prodamo. Krajši kot so dnevi vezave zalog, manj časa financiramo sredstva, 

vezana v zalogah (Glavina in Peterlin 2007). 

Dneve vezave zalog izračunamo s sledečo enačbo: 

Dnevi vezave zalog =
365

koeficient obračanja zalog
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Koeficient obračanja zalog izračunamo (v skladu z metodologijo Gvin) s sledečo enačbo:  

Koeficient obračanja zalog =
čisti prihodki od prodaje + drugi poslovni prihodki

povprečne zaloge
 

Koeficient obračanja zalog meri hitrost, s katero se zaloge spreminjajo v terjatev do kupcev ali 

denar. Višji kot je koeficient, nižji so dnevi vezave zalog (Glavina in Peterlin 2007). 

2.10.3 Dnevi vezave terjatev 

Dnevi vezave terjatev povedo, koliko časa v povprečju podjetje kreditira svoje kupce. 

Izračunamo jih z naslednjo enačbo: 

Dnevi vezave terjatev =  
365

Koeficient obračanja terjatev
 

Koeficient obračanja terjatev =
čisti prihodki od prodaje + drugi poslovni prihodki

povprečne terjatve
 

pri čemer nam koeficient obračanja terjatev pove, kolikokrat na leto se terjatve preoblikujejo v 

denar. Zaželeno je, da so dnevi vezave terjatev čim krajši (Glavina in Peterlin 2007). 

Podjetje mora konstantno spremljati tako dneve vezave terjatev kot tudi njihov trend, da lahko 

primerja priliv denarja s pogodbeno določenimi pogoji plačila. Poleg tega lahko skozi 

opazovanje le-tega ocenjujemo učinkovitost finančnega sektorja podjetja in ga primerjamo z 

uspešnostjo drugih podjetij enake dejavnosti. Če se podjetje sooči z ostrim sezonskim nihanjem 

ali če se močno poveča obseg poslovanja, so lahko dnevi vezave terjatev popačeni (Glavina in 

Peterlin 2007). 

Kreditni standardi se nanašajo na finančno moč in kreditno sposobnost, ki jo mora stranka 

izkazati, da lahko zaprosi za kredit. Če stranka ne ustreza kreditnim standardom, še vedno lahko 

sodeluje s podjetjem, a pod bolj restriktivnimi pogoji (Brigham in Houston 2004).  

2.10.4 Dnevi vezave obveznosti do dobaviteljev 

Dnevi vezave obveznosti do dobaviteljev povedo, v kolikšnem času v povprečju podjetja 

plačujejo svojim dobaviteljem. Dnevi vezave obveznosti se med podjetji razlikujejo, kar je 

posledica dejavnosti poslovanja, zato je treba učinkovitost ravnanja z dobavitelji presojati glede 

na dneve vezave konkurentov (Glavina in Peterlin 2007).  

Dnevi vezave obveznosti do dobaviteljev =
365

Koeficient obračanja obv. do dobaviteljev
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Koeficient obračanja obveznosti do dobaviteljev izračunamo s sledečo enačbo: 

Koeficient obračanja obveznosti do dobaviteljev

=
stroški blaga, materiala in storitev + stroški dela + drugi poslovni odhodki

povprečne obveznosti do dobaviteljev
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3 INDUSTRIJSKA PREDELOVALNA PANOGA V SLOVENIJI 

Industrija je gospodarska dejavnost, ki v velikem obsegu predeluje surovine in polizdelke za 

trg. Značilnosti industrijske predelave so predvsem posebna organizacija proizvodnega 

postopka, množična in serijska proizvodnja in standardizacija proizvodov. 

Predelovalna dejavnost je mehanično, fizično ali kemično preoblikovanje surovin, polizdelkov, 

delov v nove izdelke. To so lahko izdelki za končno uporabo ali polizdelki, ki se nato kot vhodni 

material predelujejo v drugih predelovalnih dejavnostih. Predelovalne dejavnosti se ločujejo 

glede na materiale in končne izdelke. Pri tem nista pomembna niti tehnološki postopek niti 

način proizvodnje ali velikost enote, ki opravlja to dejavnost. V predelovalno dejavnost spada 

tudi sestavljanje komponent izdelkov, če ne gre za gradbeno dejavnost. Po podatkih 

Statističnega urada Republike Slovenije (2008) je sestava za našo analizo izbranih 

predelovalnih dejavnosti sledeča: 

- proizvodnja živil: sem spada predelava kmetijskih in ribiških proizvodov v hrano in pijačo 

za ljudi ali živali. Proizvodnja živil je razčlenjena glede na vrsto izdelkov, in sicer: meso, 

ribe, sadje in zelenjava, maščobe in olja, mlečni izdelki, mlevski izdelki, živalska krma, 

drugi prehrambni izdelki, pijače, 

- proizvodnja vozil in plovil (proizvodnja motornih vozil, prikolic in polprikolic): v to 

področje spada proizvodnja motornih vozil za prevoz tovora ali potnikov, vključena je tudi 

proizvodnja motorjev za motorna vozila in raznih drugih delov in opreme zanje, pa tudi 

proizvodnja prikolic in polprikolic, 

- proizvodnja električnih naprav: sem spada proizvodnja elektro motorjev, generatorjev, 

transformatorjev ter naprav za distribucijo in krmiljenje elektrike, baterij in akumulatorjev, 

oplaščenih vodnikov in naprav za ožičenje, naprav in opreme za razsvetljavo, gospodinjskih 

naprav in proizvodnja drugih električnih naprav. 

3.1 Razvoj industrije 

Razvoj industrije in spremljajoče preobrazbene učinke v družbi imenujemo industrializacija. 

Industrijska revolucija zajema tehnološke, gospodarske, družbene in kulturnozgodovinske 

spremembe, ki so od konca 18. stoletja v temeljih spremenile človeško civilizacijo. Najvidnejše 

posledice industrijske revolucije so bile prestrukturiranje gospodarstva in družbe v korist 

neagrarnih panog in mestnega prebivalstva, nastajanje velikih mest, strojnih tovarn, novih 

družbenih razmerij, rast mednarodne menjave, ponudbe in potrošnje. Posamezne pridobitve 

industrijske revolucije so na Slovenskem uveljavljali že v 1. polovici 19. stoletja. V Trstu so 

leta 1818 splovili prvi parniki v Jadranskem morju, leta 1819 so prav tako v Trstu postavili 

parni stroj za parni mlin. Leta 1847 je v Sloveniji delovalo že 25 parnih strojev. Pomembne 

spremembe so doživljali tudi tekstilna industrija, črna metalurgija in papirništvo. Kljub 

precejšnjemu povečanju proizvodnje v različnih industrijskih panogah, celo v železarstvu in 
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premogovništvu, pa se je gospodarsko življenje v Sloveniji vse do sredine stoletja odvijalo po 

starih proizvodnih postopkih. Večje spremembe so nastopile šele z zgraditvijo južne železnice 

(1857), ki je pospešila spreminjanje gospodarstva in družbe na Slovenskem. V letih 1941–1945 

se je industrijska proizvodnja sprva normalno nadaljevala. Vojne razmere so v nekaterih 

panogah zahtevale celo povečano proizvodnjo, preusmeritev dejavnosti in uvajanje novih. 

Zaradi pomanjkanja surovin in moške kvalificirane delovne sile je industrija začela zmanjševati 

proizvodnjo. Pol letu 1945 se je industrija začela hitro razvijati, močno so se povečali obseg 

proizvodnje, število zaposlenih in družbeni proizvod. Sestava slovenske industrije se je 

spremenila, in sicer so po zaposlenosti in ustvarjenem družbenem proizvodu na prvem mestu 

industrija predelave kovin, strojegradnja in proizvodnja prometnih sredstev, na drugem mestu 

je tekstilna, na tretjem elektroindustrija, sledijo lesna, živilska in kemična industrija. Razvoj 

industrije je bil ekstenziven s poudarkom na delovno intenzivnih panogah z razmeroma nizko 

tehnično in tehnološko ravnijo, navezan na skromne naravne in energetske vire ter močno 

usmerjen na jugoslovanski trg (Kurent 1980). 

3.2 Industrija danes 

Danes je industrijska podoba Slovenije zelo raznolika, poleg tega so industrijske panoge 

razpršene po celotnem ozemlju. Po podatkih Statističnega urada Republike Slovenije (2018) so 

industrijska podjetja v Sloveniji v letu 2017 prodala za približno 11,7 % proizvodov več kot v 

letu 2016 in za 18,3 % več kot v letu 2015. To je bilo največje letno vrednostno povečanje 

prodaje industrijskih proizvodov in storitev v zadnjih desetih letih. Podatki tudi kažejo, da je 

bilo več kot 76 % prihodka od prodaje industrijskih proizvodov in storitev ustvarjenih na tujih 

trgih. Največji delež prihodka od prodaje industrijskih proizvodov in storitev so v zadnjih petih 

letih ustvarili proizvajalci motornih vozil, prikolic in polprikolic, sledili so proizvajalci 

električnih naprav, najmanjši delež prihodka od prodaje pa so v tem obdobju beležili 

proizvajalci drugih vozil in plovil. Prihodek od prodaje v industriji je bil v letu 2018 za 4,6 % 

višji kot v celem 2017. Po višini prihodka v predelovalnih dejavnostih je najuspešnejša 

jugovzhodna Slovenija, sledita osrednjeslovenska in savinjska statistična regija. 

Vrednost industrijske proizvodnje od leta 2015 konstantno raste. Na sliki 6 so prikazani indeksi 

industrijske proizvodnje v Sloveniji od leta 2015 do danes.  
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Slika 6: Indeksi industrijske proizvodnje 
Vir: Statistični urad Republike Slovenije 2020.
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4 ANALIZA UPRAVLJANJA OBRATNEGA KAPITALA 

V poglavju predstavimo namen raziskave, vzorec, preverimo hipoteze in zaključimo s predlogi 

za nadaljnji razvoj. 

4.1 Namen raziskave 

Namen raziskave je analizirati upravljanje z obratnim kapitalom na vzorcu izbranih podjetij 

predelovalne dejavnosti, in sicer, ali naš vzorec podjetij optimalno upravlja z obratnim 

kapitalom. To pomeni, da smo na podlagi analize želeli ugotoviti, kakšna je potreba podjetij po 

obratnem kapitalu pri njihovem obsegu poslovanja in ali z njim smotrno upravljajo. Pri tem 

smo analizirali sestavine obratnega kapitala in kazalnike ROCE, dneve vezave zalog, terjatev 

in  dneve vezave obveznosti do dobaviteljev.  

4.2 Predstavitev vzorca 

V raziskavo smo vključili zgolj podjetja predelovalne dejavnosti, natančneje proizvodnje živil, 

proizvodnje električnih naprav in proizvodnje motornih vozil, prikolic in polprikolic. Vzorec je 

izbran po standardni klasifikaciji dejavnosti in vsebuje 86 podjetij, ki smo jih analizirali za 

desetletno obdobje, od leta 2007 do leta 2017. Podjetja so predstavljena v prilogi 1. 

4.3 Predstavitev izbranih kazalnikov 

Vrednosti zbranih kazalnikov smo pridobili na spletnem portalu Gvin. Z analizo vsakega 

kazalnika posebej smo želeli preveriti, kakšno osnovo bomo imeli za nadaljnje preverjanje 

hipotez ter njihovo skladnost s pričakovanimi vrednostmi. 

4.3.1 ROCE (donosnost vloženega kapitala) 

V preglednici 1 so prikazane vrednosti kazalnika ROCE za vse skupine podjetij – glede na 

dejavnost in velikost. Za boljšo predstavo gibanja vrednosti smo uporabili tudi grafično 

ponazoritev. 
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Preglednica 1: Donosnost vloženega kapitala (ROCE) podjetij v obdobju od 2007 do 

2017 (v %) 

SKUPINA 

PODJETIJ/LETO 
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o
d

n
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ži
v

il
 

Velika 5,18 4,43 2,63 4,11 6,02 7,96 6,92 6,45 6,69 6,45 6,69 

Srednje 

velika 

7,42 3,59 2,74 -1,77 2,97 -2,39 7,89 3,76 -1,59 3,76 -1,59 

Mala 9,98 2,80 -1,79 0,81 1,62 2,64 4,33 -0,67 1,25 -0,67 1,25 

P
o

d
je

tj
a 

p
ro

iz
v

o
d

n
je

 

el
ek

tr
ič

n
ih

 n
ap

ra
v

 

Velika 10,64 13,11 14,51 13,88 11,40 10,85 12,05 12,78 14,08 12,78 14,08 

Srednje 

velika 

8,64 9,41 7,08 7,61 7,81 11,83 11,26 10,25 7,29 10,25 7,29 

Mala 13,09 18,49 24,04 17,90 9,95 19,07 21,35 17,39 16,81 17,39 16,81 

P
o

d
je

tj
a 

p
ro

iz
v

o
d

n
je

 

m
o

to
rn

ih
 v

o
zi

l 

Velika 12,24 18,49 12,90 17,08 12,50 16,42 20,28 24,70 22,61 24,70 22,61 

Srednje 

velika 

22,18 12,83 8,73 3,06 17,45 24,24 20,89 19,83 14,09 19,83 14,09 

Mala 17,57 5,84 3,32 3,62 9,39 8,29 11,19 6,36 6,58 6,36 6,58 

Vir: Gvin 2020. 

S slike 7 je razvidno, da vrednosti kazalnika ROCE v primeru skupine podjetij proizvodnje živil 

dosegajo vrednosti med približno –2 % in 10 %. Lahko trdimo, da so podjetja proizvodnje živil 

v proučevanem obdobju povprečno dosegala pozitivne vrednosti kazalnika ROCE, ne moremo 

pa trditi, da sta se dobičkonosnost podjetij in učinkovitost kapitala v obdobju izboljšala. 

Povprečno višjo vrednost ROCE v obdobju dosegajo le velika podjetja. 
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Slika 7: Gibanje kazalnika ROCE v primeru podjetij proizvodnje živil v obravnavanem 

obdobju 

Vir: Gvin 2020. 

Vrednosti kazalnika ROCE v primeru skupine podjetij proizvodnje električnih naprav (slika 8) 

dosegajo vrednosti med približno 7 % in 24 %. Podjetja proizvodnje električnih naprav so v 

preučevanem obdobju dosegala pozitivne vrednosti kazalnika ROCE. Edini večji poskok se je 

zgodil pri malih podjetjih leta 2011, kjer je kazalnik ROCE padel na najnižjo vrednost v 

obravnavanem obdobju. Tudi v tem primeru ne moremo trditi, da sta se dobičkonosnost podjetij 

in učinkovitost uporabe kapitala v obravnavanem obdobju izboljšala.  

 

Slika 8: Gibanje kazalnika ROCE v primeru podjetij proizvodnje električnih naprav v 

obravnavanem obdobju 

Vir: Gvin 2020. 

-5%

0%

5%

10%

15%

20%

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

vr
ed

n
o

st
 k

az
al

n
ik

a

leto

Velika podjetja Srednje velika podjetja Majhna podjetja

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

vr
ed

n
o

st
 k

az
al

n
ik

a

leto

Velika podjetja Srednje velika podjetja Majhna podjetja



 

30 

 

S slike 9 je razvidno, da vrednosti kazalnika ROCE v primeru skupine podjetij proizvodnje 

motornih vozil, prikolic in polprikolic dosegajo vrednosti med približno 3 % in 25 %. Podjetja 

so v proučevanem obdobju dosegala pozitivne vrednosti kazalnika ROCE, čeprav se je vrednost 

kazalnika ROCE pri vseh treh skupinah podjetij glede na njihovo velikost v obravnavanem 

obdobju zelo spreminjala. Trend krivulj je zato težko določiti, lahko pa sklepamo, da sta se 

dobičkonosnost velikih podjetij in učinkovitost zaposlenega kapitala v obravnavanem obdobju 

izboljšali.  

 

Slika 9: Gibanje kazalnika ROCE v primeru podjetij proizvodnje motornih vozil, 

prikolic in polprikolic v obravnavanem obdobju 

Vir: Gvin 2020. 

Ugotovitev 

Najvišjo vrednost kazalnika ROCE so v povprečju v preučevanem obdobju dosegala podjetja 

proizvodnje električnih naprav in motornih vozil, prikolic ter polprikolic. 

4.3.2 Dnevi vezave zalog 

V preglednici 2 so prikazane vrednosti kazalnika DVZ za vse skupine podjetij – glede na 

dejavnost in velikost. Za boljšo predstavo gibanja vrednosti smo uporabili tudi grafično 

ponazoritev. 
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Preglednica 2: Dnevi vezave zalog podjetij v obdobju od 2007 do 2017 

SKUPINA 

PODJETIJ/LETO 
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n
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Velika 51 50 48 45 46 49 46 45 46 46 44 

Srednje 

velika 
24 22 26 25 25 27 29 27 29 30 29 

Mala 11 10 11 11 10 11 13 11 11 11 11 

P
o

d
je

tj
a 

p
ro

iz
v

o
d

n
je

 

el
ek

tr
ič

n
ih

 n
ap

ra
v

 

Velika 44 46 51 41 41 42 44 42 41 40 38 

Srednje 

velika 
52 55 68 60 63 64 61 60 59 63 66 

Mala 23 32 50 34 31 32 34 31 34 33 33 

P
o

d
je

tj
a 

p
ro

iz
v

o
d

n
je

 

m
o

to
rn

ih
 v

o
zi

l 

Velika 49 67 68 50 45 45 42 38 39 39 38 

Srednje 

velika 
45 49 60 56 56 48 49 40 44 38 37 

Mala 42 27 40 37 57 74 75 74 75 76 72 

Vir: Gvin 2020. 

Vrednosti kazalnika DVZ v primeru skupine podjetij proizvodnje živil (slika 10) so konstantne 

glede na skupine podjetij. Najmanjšo vrednost kazalnika dosegajo mala podjetja (približno 11), 

srednje velika podjetja dosegajo približno vrednost 27, najvišjo vrednost kazalnika pa dosegajo 

velika podjetja, in sicer približno 47. V proučevanem obdobju so le velika podjetja uspela 

zmanjšati vrednost kazalnika DVZ, čeprav je ta v primerjavi s kazalnikom DVZ malih podjetij 

precej višji. Iz dobljenih rezultatov sklepamo, da najučinkovitejše obvladujejo zaloge mala 

podjetja proizvodnje živil. 
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Slika 10: Gibanje kazalnika DVZ v primeru podjetij proizvodnje živil v obravnavanem 

obdobju 

Vir: Gvin 2020. 

S slike 11 je razvidno, da tudi v primeru skupine podjetij proizvodnje električnih naprav 

vrednosti kazalnika DVZ dosegajo konstantne vrednosti glede na skupine podjetij. Edino večje 

povišanje kazalnika DVZ je vidno med letoma 2008 in 2009. Najmanjšo vrednost kazalnika 

dosegajo mala podjetja (približno 33), velika podjetja dosegajo približno vrednost 43, najvišjo 

vrednost kazalnika pa dosegajo srednje velika podjetja, in sicer približno 61. V proučevanem 

obdobju so le velika podjetja uspela nekoliko zmanjšati vrednost kazalnika DVZ, čeprav ta še 

vedno dosega višjo vrednost od kazalnika malih podjetij. 

 

Slika 11: Gibanje kazalnika DVZ v primeru podjetij proizvodnje električnih naprav v 

obravnavanem obdobju 

Vir: Gvin 2020. 
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Pri skupini podjetij proizvodnje motornih vozil, prikolic in polprikolic (slika 12) je situacija 

drugačna, in sicer so mala podjetja, ki so na začetku obdobja dosegala najnižjo vrednost 

kazalnika DVZ, na koncu obdobja dosegala najvišjo vrednost le-tega. V primeru velikih 

podjetij pa je ravno obratno. Vrednosti kazalnika so pri srednje velikih in velikih podjetjih v 

obravnavanem obdobju padale in v letu 2016 dosegle končno vrednost približno 38, torej lahko 

trdimo, da sta ti dve skupini v obdobju učinkoviteje obvladovali zaloge. 

  

Slika 12: Gibanje kazalnika DVZ v primeru podjetij proizvodnje motornih vozil, 

prikolic in polprikolic v obravnavanem obdobju 

Vir: Gvin 2020. 

Ugotovitev 

Povprečno so podjetja proizvodnje živil v proučevanemu obdobju dosegala najmanjšo vrednost 

kazalnika DVZ. Rezultati kažejo tudi, da mala podjetja učinkoviteje obvladujejo zaloge, razen 

v primeru podjetij proizvodnje motornih vozil, prikolic in polprikolic, katerih vrednost 

kazalnika DVZ je v obravnavanem obdobju naraščala. 

4.3.3 Dnevi vezave terjatev 

V preglednici 3 so prikazane vrednosti kazalnika DVT za vse skupine podjetij – glede na 

dejavnost in velikost. Za boljšo predstavo gibanja vrednosti smo uporabili tudi grafično 

ponazoritev. 
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Preglednica 3: Dnevi vezave terjatev podjetij v obdobju od 2007 do 2017 

SKUPINA 

PODJETIJ/LETO 
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Velika 
75 79 86 81 83 89 92 92 87 86 85 

Srednje 

velika 54 50 55 58 54 51 54 50 52 53 51 

Mala 
47 46 50 51 55 53 50 47 49 47 49 

P
o

d
je

tj
a 

p
ro

iz
v

o
d

n
je

 

el
ek

tr
ič

n
ih

 n
ap

ra
v

 

Velika 90 86 95 84 80 78 78 74 71 68 67 

Srednje 

velika 

96 73 100 79 74 77 86 73 73 76 76 

Mala 79 67 86 69 67 67 57 56 57 58 50 

P
o

d
je

tj
a 

p
ro

iz
v

o
d

n
je

 

m
o

to
rn

ih
 v

o
zi

l 

Velika 72 62 74 58 54 55 51 52 49 45 46 

Srednje 

velika 

57 55 65 57 56 51 52 41 40 38 42 

Mala 92 45 56 54 50 40 43 48 44 41 38 

Vir: Gvin 2020. 

Podjetja proizvodnje živil so glede na skupine po velikost živil v proučevanem obdobju 

dosegala približno enake vrednosti kazalnika DVT (slika 13). Najnižjo vrednost kazalnika so 

dosegala mala podjetja, in sicer približno 50. Velika podjetja pa so za razliko od malih podjetij 

dosegala skoraj dvakratno le-teh, in sicer približno 85. Glede na dobljene rezultate lahko 

sklepamo, da velika podjetja proizvodnje živil največ dni kreditirajo svoje kupce. 
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Slika 13: Gibanje kazalnika DVT v primeru podjetij proizvodnje živil v obravnavanem 

obdobju 

Vir: Gvin 2020. 

Vrednost kazalnika DVT se je v primeru podjetij proizvodnje električnih naprav v celotnem 

preučevanem obdobju zniževala. Vrednost kazalnika v proučevanem obdobju zavzema 

vrednosti od približno 100 do približno 50. Tudi v tem primeru so najmanj dni kreditirala svoje 

kupce mala podjetja. Glede na trend krivulj lahko rečemo, da so podjetja proizvodnje 

električnih naprav vse bolj učinkovita pri zmanjševanju dni vezave terjatev, čeprav je vrednost 

kazalnika DVT še vedno visoka v primerjavi z vrednostmi kazalnika pri podjetjih proizvodnje 

živil. 

 

Slika 14: Gibanje kazalnika DVT v primeru podjetij proizvodnje električnih naprav v 

obravnavanem obdobju 

Vir: Gvin 2020. 
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Trend krivulj podjetij proizvodnje motornih vozil, prikolic in polprikolic je zelo podoben trendu 

s slike krivulj podjetij proizvodnje električnih naprav, le da v tem primeru vrednosti kazalnika 

DVT zavzemajo manjše vrednosti. V proučevanem obdobju je kazalnik zavzemal vrednosti od 

približno 92 do 38, kar je precejšnja razlika, zato lahko sklepamo, da so v tem primeru podjetja 

postala učinkovitejša pri doseganju čim nižjih dni vezave terjatev.  

 

Slika 15: Gibanje kazalnika DVT v primeru podjetij proizvodnje motornih vozil, 

prikolic in polprikolic v obravnavanem obdobju 

Vir: Gvin 2020. 

Ugotovitev 

Na podlagi rezultatov vidimo, da so v obravnavanem obdobju podjetja proizvodnje motornih 

vozil, prikolic in polprikolic najmanj časa kreditirala svoje kupce, poleg tega so v 

obravnavanem obdobju uspela tudi zmanjšati dneve vezave terjatev do kupcev.  

4.3.4 Dnevi vezave obveznosti do dobaviteljev 

V preglednici 4 so prikazane vrednosti kazalnika DVOD za vse skupine podjetij – glede na 

dejavnost in velikost. Za boljšo predstavo gibanja vrednosti smo uporabili tudi grafično 

ponazoritev. 
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Preglednica 4: Dnevi vezave obveznosti do dobaviteljev podjetij v obdobju od 2007 do 

2017 

SKUPINA 

PODJETIJ/LETO 2
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Velika 75 76 76 69 68 70 69 68 64 74 76 

Srednje 

velika 

71 66 68 64 62 67 68 64 66 66 61 

Mala 57 127 60 79 70 50 65 50 56 58 59 

P
o

d
je

tj
a 

p
ro

iz
v

o
d

n
je

 

el
ek

tr
ič

n
ih

 n
ap

ra
v

 

Velika 71 72 83 72 69 69 70 66 64 66 62 

Srednje 

velika 

136 69 93 76 69 69 73 65 64 64 68 

Mala 76 57 71 61 60 57 52 57 57 53 52 

P
o

d
je

tj
a 

p
ro

iz
v

o
d

n
je

 

m
o

to
rn

ih
 v

o
zi

l 

Velika 99 78 72 69 68 66 61 61 59 57 61 

Srednje 

velika 

60 55 59 57 62 49 50 44 50 43 43 

Mala 198 103 82 81 80 79 71 73 77 71 67 

Vir: Gvin 2020. 

Vrednosti kazalnika DVOD pri skupini podjetij proizvodnje živil zavzemajo vrednosti od 

približno 45 do 80. V letu 2008 je pri skupini malih podjetij prišlo do dvakratnega zvišanja 

vrednosti kazalnika DVOD, se je pa kasneje vrednost kazalnika za mala podjetja precej znižala. 

Trend krivulje nakazuje na zmanjšanje vrednosti kazalnika v obdobju, kar pomeni, da so 

podjetja v večini prej plačevala svojim dobaviteljem.  
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Slika 16: Gibanje kazalnika DVOD v primeru podjetij proizvodnje živil v 

obravnavanem obdobju 

Vir: Gvin 2020. 

Pri podjetjih proizvodnje električnih naprav je trend krivulj nekoliko bolj konstanten, in sicer 

se vrednost kazalnika DVOD v preučevanem obdobju znižuje. Edina večja sprememba je v letu 

2007 pri srednje velikih podjetjih. Vrednost kazalnika v obdobju se giblje med približno 50 in 

90, pri čemer nismo upoštevali prej omenjenega zvišanja kazalnika v letu 2007 za srednje velika 

podjetja.  

 

Slika 17: Gibanje kazalnika DVOD v primeru podjetij proizvodnje električnih naprav v 

obravnavanem obdobju 

Vir: Gvin 2020. 

0

20

40

60

80

100

120

140

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

vr
ed

n
o

st
 k

az
al

n
ik

a

leto

Velika podjetja Srednje velika podjetja Majhna podjetja

0

20

40

60

80

100

120

140

160

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

vr
ed

n
o

st
 k

az
al

n
ik

a

leto

Velika podjetja Srednje velika podjetja Majhna podjetja



   

39 

 

Krivulje v primeru podjetij proizvodnje motornih vozil, prikolic in polprikolic imajo konstantno 

padajoč trend. Tudi ta graf kazalnika DVOD je zelo podoben zgornjim, le da so večji ekstrem 

v letu 2007 dosegla mala podjetja, in sicer je bila v tem letu vrednost kazalnika kar 198. Do leta 

2017 se je vrednost kazalnika znižala na približno 54. Najmanjšo vrednost kazalnika DVOD so 

dosegla srednje velika podjetja, in sicer približno 43. 

 

Slika 18: Gibanje kazalnika DVOD v primeru podjetij proizvodnje motornih vozil, 

prikolic in polprikolic v obravnavanem obdobju 

Vir: Gvin 2020. 

Ugotovitev 

Vsa obravnavana podjetja v povprečju enako časa plačujejo svojim dobaviteljem. Največjo 

vrednost je kazalnik dosegal med letoma 2007 in 2008. 

4.4 Preverjanje hipotez 

Zastavili smo si tri hipoteze, s katerimi smo želeli preveriti naše trditve glede proučevane 

tematike. Pri preverjanju hipotez smo se omejili na 5 odstotno tveganje, ki predstavlja možnost, 

da je hipoteza napačna.  

4.4.1 Hipoteza H1 

Hipoteza H1 se glasi: Podjetja izbrane dejavnosti, ki so bolj učinkovita pri upravljanju z 

obratnim kapitalom, imajo višjo stopnjo donosa vloženega kapitala – ROCE. 
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Analizirali smo podjetja, razvrščena po dejavnostih. Podjetja posamezne dejavnosti smo 

razdelili v dve skupini. V prvo skupino (polovico podjetij) smo uvrstili tista podjetja, ki manj 

učinkovito upravljajo z obratnim kapitalom (višji dnevi vezave denarja) in v drugo skupino tista 

podjetja, ki bolj učinkovito upravljajo z obratnim kapitalom (nižji dnevi vezave denarja). 

Donosnost smo merili s kazalnikom ROCE.  

Proizvodnja živil 

Kot prvo smo analizirali dejavnost proizvodnje živil. Podjetje Celjske mesnine-storitve, d. o. 

o., smo izločili iz analize zaradi visokega odstopanja vrednosti dni vezave denarja. 

Najprej smo preverili, ali obstaja linearna povezanost med klasifikacijo podjetij glede na 

učinkovitost upravljanja z obratnim kapitalom in kazalnikom ROCE.  

Preglednica 5: Korelacijska matrika povezanosti med kazalnikom ROCE in klasifikacijo 

podjetij glede na učinkovitost upravljanja z obratnim kapitalom podjetij 

  
ROCE Klasifikacija 

ROCE Pearsonov korelacijski koeficient 

Sig. (2-stranski) 

N 

1 

 

29 

-0,194 

0,312 

29 

Klasifikacija Pearsonov korelacijski koeficient 

Sig. (2-stranski) 

N 

-0,194 

0,312 

29 

1 

 

29 

Iz preglednice 5 je razvidno, da med klasificiranimi podjetji in kazalnikom ROCE obstaja 

negativna in šibka povezava (ρ =  ̶ 0,194) pri točni stopnji značilnosti p = 0,312, ki je večja od 

0,05, to pomeni, da povezava med spremenljivkama ni statistično značilna. 

Nato smo oblikovali domnevi, da bi preverili enakost aritmetičnih sredin. Uporabimo T-test 

neodvisnih vzorcev. 

𝐻0: µ1 ≥ µ2 

𝐻1: µ1 < µ2 

Glede na to, da imamo opravka z enostranskim testom, smo hipotezo zastavili tako, da imamo 

kritično območje na levi strani, saj predpostavljamo, da imajo podjetja, ki učinkoviteje 

upravljajo z obratnim kapitalom, višjo stopnjo donosa vloženega kapitala – ROCE.  
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Levenov test enakosti varianc: 

𝐻0: 𝜎1
2 = 𝜎2

2 

𝐻1: 𝜎1
2 ≠ 𝜎2

2 

Preglednica 6: Opisna statistika podatkov podjetij proizvodnje živil  

 Klasifikacija N Povprečje Standardna 

deviacija 

Standardna 

napaka 

ROCE Podjetja z višjim DVD  14 0,04 0,05 0,01 

 Podjetja z nižjim DVD 15 0,00 0,16 0,04 

Opisna statistika v preglednici 6 kaže, da imajo podjetja z višjim dnevi vezave denarja višjo 

povprečno vrednost kazalnika ROCE (4 %) in podjetja z nižjimi dnevi vezave denarja nižjo 

povprečno vrednost kazalnika ROCE (1 %). 

Preglednica 7: T-test neodvisnih vzorcev za podjetja proizvodnje električnih naprav 

Kazalnik F Signifikanca 

ROCE 4,494 0,043 

Levenov preizkus enakosti varianc je pokazal statistično značilno razliko (p = 0,04 < 0,05), 

torej zavrnemo ničelno domnevo in sprejmemo alternativno. Lahko torej sklepamo, da so 

variance med skupinami različne. 

𝑇 ≥ 𝑇𝑚=25,𝛼=0,05;  1,059 ≤ 1,7033 

T-test je pokazal vrednost 1,059, kar je na desni (pozitivni) strani in zunaj kritične meje, torej 

lahko enostransko točno stopnjo značilnosti izračunamo: 

𝑃𝑒𝑛𝑜𝑠𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑘𝑎 =
𝑃𝑑𝑣𝑜𝑠𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑘𝑎

2
=

0,304

2
= 0,152 > 0,05 

Na podlagi vzorčnih podatkov ne moremo zavrniti 𝐻0, saj je test pokazal statistično neznačilne 

razlike (p = 0,152 > 0,05). Ne moremo torej trditi, da imajo podjetja, ki so bolj učinkovita pri 

upravljanju z obratnim kapitalom, tudi višnjo stopnjo donosa vloženega kapitala – ROCE v 

proizvodnji živil. 

Proizvodnja električnih naprav 

Drugo smo analizirali proizvodnjo električnih naprav. Postopek analize smo ponovili in najprej 

preverili linearno povezanost med klasifikacijo podjetij glede na učinkovitost upravljanja z 

obratnim kapitalom in kazalnikom ROCE.  
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Preglednica 8: Korelacijska matrika podjetij proizvodnje električnih naprav 

  ROCE Klasifikacija 

ROCE Pearsonov korelacijski koeficient 

Sig. (2-stranski) 

N 

1 

 

28 

0,080 

0,685 

28 

Klasifikacija Pearsonov korelacijski koeficient 

Sig. (2-stranski) 

N 

0,080 

0,685 

28 

1 

 

28 

Iz preglednice 8 je razvidno, da med klasificiranimi podjetji in kazalnikom ROCE obstaja 

pozitivna in zelo šibka povezava (ρ = 0,080) pri točni stopnji značilnosti p = 0,685, ki je večja 

od 0,05. Glede na pridobljene rezultate ne moremo trditi, da je povezava statistično značilna.  

Nato smo oblikovali domnevi, s katerima preverjamo enakost aritmetičnih sredin. Postavili smo 

enostranski test s kritičnim območjem na levi strani, saj predpostavljamo, da imajo podjetja, ki 

učinkoviteje upravljajo z obratnim kapitalom, višjo stopnjo donosa vloženega kapitala – ROCE. 

𝐻0: µ1 ≥ µ2 

𝐻1: µ1 < µ2 

Levenov test enakosti varianc: 

𝐻0: 𝜎1
2 = 𝜎2

2 

𝐻1: 𝜎1
2 ≠ 𝜎2

2 

Preglednica 9: Opisna statistika podatkov podjetij proizvodnje električnih naprav 

Klasifikacija N Povprečje Standardna 

deviacija 

Standardna 

napaka 

ROCE Podjetja z višjim DVD  15 0,11 0,07 0,02 

 Podjetja z nižjim DVD 14 0,14 0,20 0,06 

Podatki opisne statistike (preglednica 9) kažejo, da podjetja z nižjimi dnevi vezave denarja 

dosegajo višji ROCE kot tista z višjimi dnevi vezave denarja.  

Preglednica 10: T-test neodvisnih vzorcev za podjetja proizvodnje električnih naprav 

Kazalnik F signifikanca 

ROCE 5,714 0,024 
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Levenov preizkus enakosti varianc je pokazal statistično značilno razliko (p = 0,02 > 0,05), 

torej zavrnemo ničelno domnevo in sprejmemo alternativno. Sklepamo, da so variance med 

skupinami različne. 

 T ≥ Tm=25,α=0,05;  −0,387 ≥ −1,7033 

T-test je pokazal vrednost –0,387, kar je na levi (negativni) strani in zunaj kritične meje, torej 

lahko enostransko točno stopnjo značilnosti izračunamo: 

 Penostranska =
Pdvostranska

2
=

0,704

2
= 0,352 > 0,05 

Na podlagi vzorčnih podatkov ne moremo zavrniti 𝐻0, saj je test pokazal statistično neznačilne 

razlike (p = 0,352 > 0,05). Ne moremo torej trditi, da imajo podjetja, ki so bolj učinkovita pri 

upravljanju z obratnim kapitalom, tudi višnjo stopnjo donosa vloženega kapitala – ROCE v 

industriji električnih naprav. 

Proizvodnja motornih vozil, prikolic in polprikolic 

Kot zadnjo smo analizirali proizvodnjo motornih vozil, prikolic in polprikolic. Podjetje 

Automotive Synergies, d. o. o., smo izločili iz analize zaradi visokega odstopanja vrednosti 

kazalnika ROCE. 

Iz korelacijske matrike (preglednica 11) je razvidno, da med klasificiranimi podjetji in 

kazalnikom ROCE obstaja pozitivna šibka povezava (ρ = 0,152) pri točni stopnji značilnosti p 

= 0,448, ki je večja od 0,05. Glede na pridobljene rezultate ne moremo trditi, da je povezava 

statistično značilna. 

Preglednica 11: Korelacijska matrika podjetij proizvodnje motornih vozil, prikolic in 

polprikolic 

  ROCE Klasifikacija 

ROCE Pearsonov korelacijski koeficient 

Sig. (2-stranski) 

N 

1 

 

27 

0,152 

0,448 

27 

Klasifikacija Pearsonov korelacijski koeficient 

Sig. (2-stranski) 

N 

0,152 

0,448 

27 

1 

 

27 

Nato smo oblikovali domnevi, s katerima preverjamo enakost aritmetičnih sredin. Postavili smo 

enostranski test tako, da imamo kritično območje na levi strani, saj predpostavljamo, da imajo 
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podjetja, ki učinkoviteje upravljajo z obratnim kapitalom, višjo stopnjo donosa vloženega 

kapitala – ROCE. 

𝐻0: µ1 ≥ µ2 

𝐻1: µ1 < µ2 

Levenov test enakosti varianc: 

𝐻0: 𝜎1
2 = 𝜎2

2 

𝐻1: 𝜎1
2 ≠ 𝜎2

2 

Preglednica 12: Opisna statistika podatkov podjetij proizvodnje motornih vozil, prikolic 

in polprikolic 

Klasifikacija N Povprečje Standardna 

deviacija 

Standardna 

napaka 

ROCE Podjetja z višjim DVD  14 0,13 0,13 0,03 

 Podjetja z nižjim DVD 13 0,16 0,12 0,03 

Opisna statistika podatkov podjetij proizvodnje motornih vozil, prikolic in polprikolic kaže, da 

podjetja z nižjimi dnevi vezave denarja dosegajo višji ROCE. 

Preglednica 13: Test neodvisnih vzorcev za podjetja proizvodnje motornih vozil, prikolic 

in polprikolic 

Kazalnik F Signifikanca 

ROCE 0,047 0,830 

 

Z Levenovim preizkusom enakosti varianc smo dobili vrednost signifikance 0,830. Na podlagi 

vzorčnih podatkov ne moremo zavrniti 𝐻0, ker so razlike med variancami opazovanih skupin 

statistično neznačilne (p = 0,830 > 0,05). Lahko torej sklepamo, da je varianca med skupinami 

približno enaka. 

 T ≥ Tm=25,α=0,05;  −0,770 ≥ −1,7081 

T-test je pokazal vrednost –0,770 za ROCE, kar je na levi (negativni) strani in zunaj kritične 

meje, torej lahko enostransko točno stopnjo značilnosti izračunamo: 

Penostranska =
Pdvostranska

2
=

0,448

2
= 0,224 > 0,05 
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Na podlagi vzorčnih podatkov ne moremo zavrniti 𝐻0, saj je test pokazal statistično neznačilne 

razlike (p = 0,224 > 0,05). Ne moremo torej trditi, da imajo podjetja, ki so bolj učinkovita pri 

upravljanju z obratnim kapitalom, tudi višnjo stopnjo donosa vloženega kapitala – ROCE v 

industriji motornih vozil. 

Ugotovitev 

Na podlagi statističnih analiz hipoteze H1 ne moremo sprejeti, torej na podlagi analiziranega 

vzorca ne moremo trditi, da imajo podjetja izbrane dejavnosti, ki so bolj učinkovita pri 

upravljanju z obratnim kapitalom (kot smo to učinkovitost merili), višjo stopnjo donosa 

vloženega kapitala – ROCE. 

4.4.2 Hipoteza H2 

Hipoteza H2 se glasi: Večja podjetja v posamezni dejavnosti bolje upravljajo z obratnim 

kapitalom in dosegajo višji ROCE. 

Pred izvedbo analize smo pripravili podatke, in sicer smo podjetja ločili po izbranih dejavnostih 

in med posameznimi dejavnostmi po velikosti na majhna, srednje velika in velika.  

Glede na to, da imamo majhno število opazovanj v posamezni dejavnosti, smo za analizo 

uporabili neparametrični Kruskal-Wallisov test in nato še post hoc analizo, saj nas je zanimalo 

tudi, med katerimi skupinami glede na velikost podjetij obstajajo statistično značilne razlike. 

Proizvodnja živil 

Najprej smo analizirali podjetja proizvodnje živil. V preglednici 14 so podane povprečne 

vrednosti kazalnikov ROCE in DVD za podjetja proizvodnje živil. Vidimo, da imajo najvišje 

povprečne dneve vezave denarja velika podjetja – približno 52, ki hkrati dosegajo tudi najvišji 

povprečni ROCE v tej dejavnosti. Povprečno najnižje dneve vezave denarja imajo srednje 

velika podjetja – približno 19, a ta dosegajo celo negativno vrednost kazalnika ROCE.  

Preglednica 14: Povprečne vrednosti kazalnikov ROCE in DVD podjetij proizvodnje 

živil 

Klasifikacija/kazalnik ROCE DVD 

Mala podjetja 0,01 40,33 

Srednje velika podjetja -0,02 18,81 

Velika podjetja 0,07 52,38 
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V preglednici 15 je prikazana korelacijska matrika povezanosti med kazalnikom ROCE in 

podjetji proizvodnje živil ter med kazalnikom dnevi vezave denarja in podjetji proizvodnje 

živil. Razvidna je pozitivna šibka povezanost med kazalnikom ROCE in izbranimi podjetji (ρ 

= 0,185) pri točni stopnji značilnosti p = 0,328. Glede na pridobljene rezultate lahko trdimo, da 

povezava med spremenljivkama ni statistično značilna. Linearna povezanost med dnevi vezave 

denarja in izbranimi podjetji je ravno tako pozitivna, a zelo šibka (ρ = 0,060) pri točni stopnji 

značilnosti p = 0,752, ki je prav tako večja od 0,05, torej tudi v tem primeru povezava med 

spremenljivkama ni statistično značilna. 

Preglednica 15: Korelacijska matrika podjetij proizvodnje živil 

  DVD Klasifikacija ROCE 

DVD Pearsonov korelacijski koeficient 

Sig. (2-stranski) 

N 

1 

 

30 

0,060 

0,752 

30 

0,043 

0,822 

30 

Klasifikacija Pearsonov korelacijski koeficient 

Sig. (2-stranski) 

N 

 1 

 

30 

0,185 

0,328 

30 

ROCE Pearsonov korelacijski koeficient 

Sig. (2-stranski) 

N 

  1 

 

30 

Kruskal-Wallisov test za kazalnik ROCE je pokazal statistično značilne rezultate. Signifikanca 

je 0,012, kar je manjše od 0,05, torej obstajajo statistično značilne razlike kazalnika ROCE med 

podjetji proizvodnje živil v letu 2017. Za kazalnik DVD pa velja drugače, in sicer v tem primeru 

je vrednost signifikance 0,083, kar je večje od 0,05 - statistično značilne razlike kazalnika DVD 

med podjetji proizvodnje živil v letu 2017 ne obstajajo. 

Preglednica 16: Kruskal-Wallisov test za kazalnika DVD in ROCE 

Kazalnik Signifikanca 

ROCE 0,012 

DVD 0,083 

Sledila je post-hoc analiza, s katero smo ugotovili, da je statistično značilna razlika kazalnika 

ROCE med srednje velikimi in velikimi podjetji ter med malimi in velikimi podjetji v panogi 

proizvodnje živil v letu 2017.  
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Preglednica 17: Post-hoc analiza kazalnika ROCE med podjetji proizvodnje živil 

Kombinacija skupin 

podjetij/statistika 

Testna 

statistika 

Standardna 

napaka 

Signifikanca 

Srednje velika – mala podjetja 3,335 3,923 0,393 

Srednje velika – velika podjetja -11,350 3,923 0,004 

Mala – velika podjetja -8,000 3,923 0,041 

Proizvodnja električnih naprav 

Kot drugo smo analizirali proizvodnjo električnih naprav. V preglednici 18 so podane 

povprečne vrednosti kazalnikov ROCE in DVD za podjetja proizvodnje električnih naprav. 

Najvišje povprečne dneve vezave denarja imajo srednje velika podjetja – približno 74 in hkrati 

dosegajo tudi povprečno najnižji ROCE. Najnižje povprečne dneve vezave denarja imajo mala 

podjetja – približno 36 in ta dosegajo povprečno najvišji ROCE v izbrani dejavnosti.  

Preglednica 18: Povprečne vrednosti kazalnikov ROCE in DVD podjetij proizvodnje 

električnih naprav 

Klasifikacija/kazalnik ROCE DVD 

Mala podjetja 0,17 35,71 

Srednje velika podjetja 0,07 74,36 

Velika podjetja 0,14 38,94 

V preglednici 19 je prikazana korelacijska matrika povezanosti med kazalnikom ROCE in 

izbranimi podjetji ter med kazalnikom dnevi vezave denarja in izbranimi podjetji. Razvidna je 

negativna in zelo šibka povezanost med kazalnikom ROCE in izbranimi podjetji (ρ =  ̶ 0,053) 

pri točni stopnji značilnosti p = 0,788, ki je večja od 0,05. Glede na pridobljene rezultate lahko 

trdimo, da povezava med spremenljivkama ni statistično značilna. Linearna povezanost med 

dnevi vezave denarja in izbranimi podjetji je pozitivna, a zelo šibka (ρ = 0,003) pri točni stopnji 

značilnosti p = 0,990, ki je večja od 0,05. Tudi v tem primeru lahko trdimo, da povezava med 

spremenljivkama ni statistično značilna. 
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Preglednica 19: Korelacijska matrika podjetij proizvodnje električnih naprav 

  DVD Klasifikacija ROCE 

DVD Pearsonov korelacijski koeficient 

Sig. (2-stranski) 

N 

1 

 

28 

0,003 

0,990 

28 

-0,158 

0,422 

28 

Klasifikacija Pearsonov korelacijski koeficient 

Sig. (2-stranski) 

N 

 1 

 

28 

-0,053 

0,788 

28 

ROCE Pearsonov korelacijski koeficient 

Sig. (2-stranski) 

N 

  1 

 

28 

 

Na podlagi rezultatov Kruskal-Wallisovega testa ne moremo trditi, da obstajajo statistično 

značilne razlike za kazalnika. Signifikanca za kazalnik ROCE znaša 0,245, za kazalnik DVD 

pa 0,138, kar je več od 0,05. V tem primeru ne moremo trditi, da se kazalnika v letu 2017 med 

podjetji proizvodnje električnih naprav statistično značilno razlikujeta.  

Preglednica 20: Kruskal-Wallisov test za kazalnika DVD in ROCE 

Kazalnik Signifikanca 

ROCE 0,245 

DVD 0,138 

Proizvodnja motornih vozil, prikolic in polprikolic 

Zadnja analiza druge hipoteze je bila analiza podjetij proizvodnje motornih vozil, prikolic in 

polprikolic. V preglednici 21 so podane povprečne vrednosti kazalnikov ROCE in DVD za 

podjetja proizvodnje motornih vozil, prikolic in polprikolic. Najvišje povprečne dneve vezave 

denarja imajo mala podjetja – približno 42 in hkrati dosegajo tudi povprečno najnižji ROCE. 

Povprečno najnižje dneve vezave denarja imajo velika podjetja – približno 23 in ta dosegajo 

povprečno najvišji ROCE v izbrani dejavnosti.  
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Preglednica 21: Povprečne vrednosti kazalnikov ROCE in DVD podjetij proizvodnje 

motornih vozil, prikolic in polprikolic 

Klasifikacija/kazalnik ROCE DVD 

Mala podjetja 0,07 42,18 

Srednje velika podjetja 0,14 36,31 

Velika podjetja 0,23 22,96 

V preglednici 22 je prikazana korelacijska matrika povezanosti med kazalnikom ROCE in 

izbranimi podjetji ter med kazalnikom dnevi vezave denarja in izbranimi podjetji. Razvidna je 

pozitivna srednja povezanost med kazalnikom ROCE in izbranimi podjetji (ρ = 0,564) pri točni 

stopnji značilnosti p = 0,002, ki je manjša od 0,05. Glede na pridobljene rezultate lahko trdimo, 

da je povezava med spremenljivkama statistično značilna. Linearna povezanost med dnevi 

vezave denarja in izbranimi podjetji je negativna in šibka (ρ = 0,245) pri točni stopnji 

značilnosti p = 0,218, ki je večja od 0,05. V tem primeru lahko trdimo, da povezava med 

spremenljivkama ni statistično značilna.  

Preglednica 22: Korelacijska matrika podjetij proizvodnje motornih vozil, prikolic in 

polprikolic 

  DVD Klasifikacija ROCE 

DVD Pearsonov korelacijski koeficient 

Sig. (2-stranski) 

N 

1 

 

27 

-0,245 

0,218 

27 

-0,274 

0,167 

27 

Klasifikacija Pearsonov korelacijski koeficient 

Sig. (2-stranski) 

N 

 1 

 

27 

0,564 

0,002 

27 

ROCE Pearsonov korelacijski koeficient 

Sig. (2-stranski) 

N 

  1 

 

27 

Kruskal-Wallisov test za kazalnik ROCE je pokazal statistično značilne rezultate. Signifikanca 

je 0,018, kar je manjše od 0,05. Na podlagi danih rezultatov lahko trdimo, da obstajajo 

statistično značilne razlike kazalnika ROCE med podjetji proizvodnje vozil, prikolic in 

polprikolic. Za kazalnik DVD pa ima signifikanca vrednost 0,550, kar je večje od 0,05, torej 

statistično značilne razlike za kazalnik DVD ne obstajajo. 
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Preglednica 23: Kruskal-Wallisov test za kazalnika DVD in ROCE 

Kazalnik Signifikanca 

ROCE 0,018 

DVD 0,550 

Sledila je post-hoc analiza, s katero smo ugotovili statistično značilne razlike zgolj med malimi 

in velikimi podjetji v proizvodnji vozil, prikolic in polprikolic.  

Preglednica 24: Post-hoc analiza podjetij proizvodnje motornih vozil, prikolic in 

polprikolic 

Kombinacija skupin 

podjetij/statistika 

Testna 

statistika 

Standardna 

napaka 

Signifikanca 

Mala – srednje velika podjetja -7,429 3,901 0,057 

Mala – velika podjetja -9,650 3,540 0,006 

Srednje velika – velika podjetja -2,221 3,901 0,569 

Ugotovitev 

Z analizo podjetij proizvodnje živil nismo prišli do pričakovanih zaključkov, saj povprečne 

vrednosti kazalnikov kažejo, da imajo velika podjetja povprečno najvišje dneve vezave denarja 

in hkrati dosegajo povprečno najvišjo vrednost kazalnika ROCE. Rezultati korelacijske matrike 

za podjetja proizvodnje živil kažejo na to, da povezanost med obema kazalnikoma in velikostjo 

podjetij ni statistično značilna. S Kruskal-Wallisovim testom pa smo dokazali statistično 

značilne razlike kazalnika ROCE med podjetji proizvodnje živil v letu 2017. 

Analiza podjetij proizvodnje električnih naprav kaže, da mala podjetja najbolje upravljajo z 

obratnim kapitalom in dosegajo povprečno najvišji ROCE. Korelacijska matrika podjetij 

proizvodnje električnih naprav ne dokazuje statistično značilne povezave med velikostjo 

podjetij in obema kazalnikoma, ravno tako Kruskal-Wallisov test ne dokazuje statistično 

značilnih razlik za kazalnika. 

Opisna statistika podjetij proizvodnje motornih vozil, prikolic in polprikolic nam poda rezultate 

skladne z našimi pričakovanji, a korelacijska matrika potrjuje statistično značilno povezanost  

samo med kazalnikom ROCE in velikostjo podjetij. Tudi Kruskal-Wallisov test je potrdil, da 

obstajajo statistično značilne razlike kazalnika ROCE med podjetji proizvodnje vozil, prikolic 

in polprikolic, za kazalnik DVD pa ne.  



   

51 

 

Glede na rezultate analiz posameznih dejavnosti hipoteze H2 ne moremo potrditi. 

4.4.3 Hipoteza H3 

Hipoteza H3 se glasi: Dnevi vezave zalog, terjatev in obveznosti do dobaviteljev podjetij v 

posamezni dejavnosti se med posameznimi leti v obravnavanem obdobju od leta 2007 do leta 

2017 razlikujejo. 

Z namenom analize krogotoka denarja smo za vsako leto posebej izračunali povprečne dneve 

vezave zalog, terjatev do kupcev in obveznosti do dobaviteljev. Na podlagi izračunanih 

povprečnih vrednosti smo še pred statistično analizo pripravili grafične prikaze, da smo potem 

lahko lažje interpretirali statistične rezultate. 

Dnevi vezave zalog se v obravnavanem obdobju gibljejo nekaj nad 40 dni (slika 19). To 

pomeni, da so bila sredstva v povprečju vezana v zalogah 40 dni oziroma da so podjetja 40 dni 

financirala zaloge, preden so jih prodala. Večje spremembe v obravnavanem obdobju ni zaznati, 

je pa po pričakovanjih največja sprememba v letih 2008, 2009 in 2010, in sicer so se dnevi 

vezave zalog v letu 2009 povečali za približno 6 dni. Predvidevamo, da je na to vplivala kriza, 

pri kateri pride običajno do padca cen surovin, znižanja potrošnje in posledično povpraševanja, 

kar vpliva na večje kopičenje zalog in povišanje dni vezave le-teh.  

 

Slika 19: Povprečni dnevi vezave zalog po letih 

Vir: Gvin 2020. 

Dnevi vezave terjatev so se v obravnavanem obdobju znižali, in sicer so se od leta 2007 do leta 

2017 znižali za kar 15 dni, sicer je v letu 2009 zaznati ekstrem. Slika 19 kaže, da so izbrana 

podjetja proizvodne dejavnosti v desetletnem obdobju postala učinkovitejša pri izterjavi 
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terjatev. Leta 2017 so podjetja v povprečju dva meseca kreditirala svoje kupce, kar sicer 

zagotovo še ni najboljše, se pa trend izboljšuje. 

 

Slika 20: Povprečni dnevi vezave terjatev 

Vir: Gvin 2020. 

Dnevi vezave obveznosti do dobaviteljev so se med letoma 2007 in 2009 zelo povečali in 

dosegli več kot dvakratno vrednost, nato so se zniževali do leta 2017 in dosegli vrednost 60 dni, 

kar lahko enačimo z dnevi vezave terjatev (slika 21). To pomeni, da so podjetja svojim 

dobaviteljem v povprečju plačevala 60 dni. 

 

Slika 21: Povprečni dnevi vezave obveznosti do dobaviteljev 

Vir: Gvin 2020. 
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Sledila je statistična analiza v programu SPSS. Za analizo smo izbrali neparametrični Kruskal-

Wallisov test, s katerim smo želeli primerjati enakost porazdelitve neodvisnih vzorcev – v 

našem primeru dni vezave zalog, terjatev do kupcev in obveznosti do dobaviteljev. Za vsako 

skupino podjetij glede na dejavnost smo se analize lotili z oblikovanjem domnev, s katerimi 

smo preverjali enakost aritmetičnih sredin, posebej za dneve vezave zalog, terjatev in 

obveznosti do dobaviteljev: 

𝐻0: µ07 = µ08 = µ09 =  µ10 = µ11 = µ12 = µ13 = µ14 = µ15 = µ16 = µ17 

𝐻1: 𝑣𝑠𝑎𝑗 𝑒𝑛𝑎 𝑎𝑟𝑖𝑡𝑚𝑒𝑡𝑖č𝑛𝑎 𝑠𝑟𝑒𝑑𝑖𝑛𝑎 𝑠𝑒 𝑟𝑎𝑧𝑙𝑖𝑘𝑢𝑗𝑒 

Najprej smo analizirali podjetja proizvodnje motornih vozil, prikolic in polprikolic. Rezultati 

statističnega testa so prikazani v preglednici 25.  

Preglednica 25: Kruskal-Wallisov test izbranih kazalnikov za podjetja proizvodnje 

motornih vozil, prikolic in polprikolic 

Kazalnik Signifikanca 

DVZ 0,993 

DVT 0,132 

DVOD 0,195 

Na podlagi dobljenih rezultatov ničelnih domnev kazalnikov ne moremo zavrniti, saj so vse 

signifikance večje od 0,05. Kruskal-Wallisov test je pokazal, da za noben analiziran kazalnik v 

analiziranemu obdobju ni statistično značilne razlike. Ne moremo trditi, da se v industriji vozil, 

prikolic in polprikolic kazalniki med letoma 2007 in 2017 statistično značilno med seboj 

razlikujejo. 

Sledila je analiza podjetij proizvodnje živil. Rezultati statističnega testa so prikazani v 

preglednici 26. 

Preglednica 26: Kruskal-Wallisov test izbranih kazalnikov za podjetja proizvodnje živil 

Kazalnik Signifikanca 

DVZ 0,999 

DVT 0,994 

DVOD 0,992 
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Tudi pri tej analizi je Kruskal-Wallisov test pokazal, da za analizirane kazalnike v izbranem 

obdobju ni statistično značilne razlike. Ničelne hipoteze ne moremo zavrniti, saj so stopnje 

značilnosti večje od 0,05. 

Zadnjo smo analizirali skupino podjetij proizvodnje električnih naprav. V preglednici 27 so 

predstavljeni rezultati statistične analize. 

Preglednica 27: Kruskal-Wallisov test izbranih kazalnikov za podjetja proizvodnje 

električnih naprav 

Kazalnik Signifikanca 

DVZ 0,995 

DVT 0,009 

DVOD 0,036 

Na podlagi dobljenih rezultatov ne moremo zavrniti ničelne hipoteze za kazalnik DVZ ob 

stopnji značilnosti 0,995. Ne moremo torej trditi, da se kazalnik DVZ med letoma 2007 in 2017 

statistično značilno med seboj razlikuje v industriji vozil. 

Drugače velja za kazalnika DVT in DVOD v industriji električnih naprav. Kruskal-Wallisov 

test je pri stopnji značilnosti 0,05 pokazal statistično značilne razlike, zato lahko ničelno 

hipotezo za ta dva kazalnika zavrnemo. Sledila je post-hoc analiza teh dveh kazalnikov za 

podjetja proizvodnje električnih naprav, saj smo želeli ugotoviti, med katerimi leti prihaja do 

statistično pomembnih razlik. 

Na podlagi post-hoc analize za kazalnik DVT lahko vidimo, da je statistično značilna razlika 

med leti: 
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Preglednica 28: Post-hoc analiza kazalnika DVT za podjetja proizvodnje električnih 

naprav  

Povezava med leti Signifikanca 

2017 in 2007 0,005 

2017 in 2009 0,000 

2016 in 2007 0,010 

2016 in 2009 0,001 

2015 in 2007 0,016 

2015 in 2009 0,002 

2014 in 2007 0,026 

2014 in 2009 0,003 

2013 in 2009 0,030 

2012 in 2009 0,034 

2011 in 2009 0,034 

2008 in 2009 0,037 

S slike 20 je razvidno, da so povprečno najvišji dnevi vezave terjatev bili v letih 2009, 2008 in 

2007. 

Post-hoc analiza za kazalnik DVOD prikazuje podobno statistično razliko med leti, in sicer: 

Preglednica 29: Post-hoc analiza kazalnika DVOD za podjetja proizvodnje električnih 

naprav 

Povezava med leti Signifikanca 

2017 in 2007 0,006 

2017 in 2009 0,005 

2016 in 2007 0,006 

2016 in 2009 0,005 

2015 in 2007 0,010 

2015 in 2009 0,008 

2014 in 2007 0,023 

2014 in 2009 0,019 

Tudi za kazalnik DVOD so povprečno najvišji dnevi vezave obveznosti do dobaviteljev v letih 

2009 in 2008, sledi pa leto 2007. 

Ugotovitev 

Kruskal-Wallisov test je pokazal, da obstajajo statistično značilne razlike med leti le pri 

podjetjih proizvodnje električnih naprav, in sicer za kazalnika DVT in DVOD. Pričakovali smo 
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sicer, da obstajajo statistično značilne razlike tudi pri kazalnikih za ostali dve panogi, saj je s 

slik 20 in 21 razvidno manjše odstopanje med letoma 2008 in 2010. Post-hoc analiza potrjuje 

vpliv krize na krogotok denarja, saj se statistično značilne razlike kažejo v povezavi z leti 2007, 

2008 in 2009. Hipoteze H3 na podlagi Kruskal-Wallisovega testa ne moremo sprejeti, saj smo 

pri dveh od treh analiz ugotovili, da se med posameznimi leti v obravnavanem obdobju od leta 

2007 do leta 2017 dnevi vezave ne razlikujejo. 

4.5 Primerjava podjetij, ki najbolj učinkovito upravljajo z obratnim kapitalom, s 

tistimi, ki najmanj učinkovito upravljajo z obratnim kapitalom 

Odločili smo se, da analizo zaključimo s primerjavo najučinkovitejših in najmanj učinkovitih 

podjetij. Pri tem so podjetja z najkrajšimi dnevi vezave denarja najučinkovitejša, z najdaljšimi 

dnevi vezave denarja pa najmanj učinkovita pri upravljanju z obratnim kapitalom. Iz vsake 

dejavnosti smo izbrali tri najučinkovitejša in tri najmanj učinkovita podjetja. Podjetja so 

predstavljena v preglednici 30. 

Preglednica 30: Najučinkovitejša in najmanj učinkovita podjetja glede na dejavnost 

Dejavnost Najučinkovitejša podjetja Najmanj učinkovita podjetja 

Proizvodnja živil MESARSTVO BLATNIK, d. o. o. Droga Kolinska, d. d. 

PRESTA PRESTIŽ, d. o. o. MLINOPEK, d. d. 

LEČNIK, ALOJZ LEČNIK, s. p. FRUCTAL, d. o. o. 

Proizvodnja električnih 

naprav 

Automotive Synergies, d. o. o. ELMA TT, d. d. 

XAL SVETILA, d. o. o. BARTEC VARNOST, d. o. o. 

MELTRON, d. o. o. Strip's, d. o. o. 

Proizvodnja motornih 

vozil, prikolic in 

polprikolic 

VIBEKS, d. o. o. CERJAK, d. o. o. 

TBP, d. d. SINTER Ljubljana, d. o. o. 

KLS LJUBNO, d. o. o. Akrapovič, d. d. 

Vir: Gvin 2020. 

Na slikah 22 in 23 smo prikazali povprečne dneve vezave denarja podjetij v posamezni 

dejavnosti, in sicer za najučinkovitejša in najmanj učinkovita podjetja glede na obvladovanje z 

obratnim kapitalom. Vidimo, da imajo učinkovitejša podjetja daljše dneve vezave obveznosti 
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do dobaviteljev, nato sledijo dnevi vezave terjatev do kupcev, najkrajši pa so dnevi vezave 

zalog. 

 

Slika 22: Grafični prikaz sestave obratnega kapitala najučinkovitejših podjetij 

Vir: Gvin 2020. 

V primeru najmanj učinkovitih podjetij pa so najdaljši dnevi vezave zalog in terjatev do kupcev, 

kar seveda pomeni višje dneve vezave denarja in nižjo učinkovitost.  

 

Slika 23: Grafični prikaz sestave obratnega kapitala najmanj učinkovitih podjetij 

Vir: Gvin 2020. 

V nadaljevanju smo preverili, kako učinkovitost obvladovanja obratnega kapitala vpliva na 

kazalnik ROCE. Spremembo ROCE bomo ocenili na podlagi spremembe obsega vloženega 

kapitala ob predpostavki nespremenjenega EBITA, saj te spremembe ni bilo mogoče oceniti. 

To je omejitev sklepanja, saj lahko obsegi zalog, terjatev do kupcev (vezano na plačilne pogoje, 

ponujene kupcem) in obveznosti do dobaviteljev vplivajo na prihodke in stroške ter posledično 

na EBIT. Te omejitve moramo upoštevati pri uporabi rezultatov analize. Tako smo na podlagi 

podatkov treh najboljših podjetij v posamezni dejavnosti izračunali povprečne vrednosti 

kazalnikov dni vezave – DVZ, DVT in DVOD (priloga 2). Nato smo preverili, kakšen bi bil 

vpliv na kazalnik ROCE, če bi podjetja, ki najmanj učinkovito upravljajo z obratnim kapitalom, 

imela povprečne vrednosti kazalnikov dni vezave najučinkovitejših podjetij v posamezni 
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panogi. Ta vpliv je prikazan na sliki 24, in sicer, kako zmanjšanje oziroma povečanje vrednosti 

posameznih kazalnikov vpliva na kazalnik ROCE. Podatki kazalnikov podjetij, ki najmanj 

učinkovito upravljajo z obratnim kapitalom, so v prilogi 3. 

Slika 24: Metodologija analize vpliva spremembe kazalnikov dni vezave denarja na 

kazalnik ROCE 

V preglednici 31 je prikazan izračun kazalnika ROCE za podjetja proizvodnje živil. Pod oznako 

»dejanski ROCE« so dejanske vrednosti kazalnika ROCE za ta podjetja, pod oznako 

»potencialni ROCE« pa izračunane vrednosti kazalnika ROCE z upoštevanimi vrednostmi 

kazalnikov podjetij, ki učinkovito upravljajo z obratnim kapitalom. Na koncu so podane še 

relativne razlike vrednosti kazalnikov »dejanski ROCE« in »potencialni ROCE«. 

»Potencialni ROCE« smo računali ob predpostavkah, da ostanejo nespremenjeni: 

- prihodki od prodaje in drugi poslovni prihodki, 

- stroški blaga, materiala in storitev, 

- stroški dela ter drugi poslovni odhodki. 

»Potencialni ROCE« smo izračunali tako, da smo v enačbo za kazalnik ROCE vnesli na novo 

izračunana »potencialna sredstva« in »potencialne kratkoročne obveznosti«: 

𝑝𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎𝑙𝑛𝑖 𝑅𝑂𝐶𝐸 =
𝐸𝐵𝐼𝑇

𝑣𝑙𝑜ž𝑒𝑛𝑖 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙

=  
𝐸𝐵𝐼𝑇

𝑝𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎𝑙𝑛𝑎 𝑠𝑟𝑒𝑑𝑠𝑡𝑣𝑎 − 𝑝𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎𝑙𝑛𝑒 𝑘𝑟𝑎𝑡𝑘𝑜𝑟𝑜č𝑛𝑒 𝑜𝑏𝑣𝑒𝑧𝑛𝑜𝑠𝑡𝑖
 

𝑝𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎𝑙𝑛𝑎 𝑠𝑟𝑒𝑑𝑠𝑡𝑣𝑎 = 𝑣𝑠𝑎 𝑠𝑟𝑒𝑑𝑠𝑡𝑣𝑎 − (𝐾𝑃𝑇1 − 𝐾𝑃𝑇2) − (𝑧𝑎𝑙𝑜𝑔𝑒1 − 𝑧𝑎𝑙𝑜𝑔𝑒2) , 

𝑝𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎𝑙𝑛𝑒 𝑘𝑟𝑎𝑡𝑘𝑜𝑟𝑜č𝑛𝑒 𝑜𝑏𝑣𝑒𝑧𝑛𝑜𝑠𝑡𝑖 = 𝑘𝑟𝑎𝑡𝑘𝑜𝑟𝑜č𝑛𝑒 𝑜𝑏𝑣𝑒𝑧𝑛𝑜𝑠𝑡𝑖 − (𝐾𝑃𝑂1 − 𝐾𝑃𝑂2), 
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pri čemer so: 

- KPT1 dejanske kratkoročne poslovne terjatve podjetja, ki najmanj učinkovito upravlja z 

obratnim kapitalom. 

- KPT2 prilagojene kratkoročne poslovne terjatve podjetja, ki najmanj učinkovito upravlja z 

obratnim kapitalom, na raven najučinkovitejših podjetij v panogi. 

- KPO1 dejanske kratkoročne poslovne obveznosti podjetja, ki najmanj učinkovito upravlja z 

obratnim kapitalom. 

- KPO2 prilagojene kratkoročne poslovne obveznosti podjetja, ki najmanj učinkovito upravlja 

z obratnim kapitalom, na raven najučinkovitejših podjetij v panogi. 

- Zaloge1 dejanska vrednost zalog podjetja, ki najmanj učinkovito upravlja z obratnim 

kapitalom. 

- Zaloge2 prilagojena vrednost zalog podjetja, ki najmanj učinkovito upravlja z obratnim 

kapitalom, na raven najučinkovitejših podjetij v panogi. 

Preglednica 31: Vrednosti kazalnika ROCE najmanj učinkovitih podjetij proizvodnje 

živil 

 dejanski ROCE v % potencialni ROCE 

v % 

razlika v odstotnih 

točkah 

DROGA KOLINSKA, D. D. 10,78 28,30 17,52 

MLINOPEK, d. d., Murska 

Sobota -0,67 -1,44 -0,77 

FRUCTAL, D. O. O. 13,50 23,22 9,72 

Razlika med kazalnikoma v preglednici 31 je velika, razen v primeru podjetja MLINOPEK, d. 

d., Murska Sobota ostaja vrednost kazalnika ROCE enaka, kjer je razlika zaradi nizkega 

dobička iz poslovanja (EBIT) neznatna. Ugotavljamo, da bi ob danih predpostavkah izboljšano 

upravljanje obratnega kapitala močno doprineslo k izboljšanju donosnosti vloženega kapitala 

in posledično dobičkonosnosti podjetij.  

V preglednici 32 so prikazane vrednosti kazalnika ROCE za podjetja proizvodnje električnih 

naprav. V tem primeru so razlike med kazalnikoma »dejanski ROCE« in »potencialni ROCE« 

še večje, kar dokazuje še večji vpliv dobrega upravljanja obratnega kapitala. 

Preglednica 32: Vrednosti kazalnika ROCE najmanj učinkovitih podjetij proizvodnje 

električnih naprav 

 dejanski ROCE v 

% 

potencialni ROCE v 

% 

Razlika v 

odstotnih točkah 

ELMA TT, d. d. 5,56 18,92 13,36 

BARTEC VARNOST, d. o. o. 10,04 20,35 10,31 

Strip's, d. o. o. 3,29 6,90 3,62 
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V preglednici 33 so prikazane vrednosti kazalnika ROCE za podjetja proizvodnje motornih 

vozil, prikolic in polprikolic. Tudi tu so razlike med kazalnikoma »dejanski ROCE« in 

»potencialni ROCE« velike. 

Preglednica 33: Vrednosti kazalnika ROCE najmanj učinkovitih podjetij proizvodnje 

motornih vozil, prikolic in polprikolic 

 dejanski ROCE v % potencialni ROCE 

v % 

Razlika v odstotnih 

točkah 

CERJAK, d. o. o. 0,84 1,83 0,99 

SINTER Ljubljana, d. o. o. 3,53 4,94 1,42 

Akrapovič, d. d. 30,13 64,19 34,05 

Poleg potencialnega zvišanja ROCE znižanje dni vezave denarja lahko vpliva tudi na 

izboljšanje poslovnega izida podjetij. Z znižanjem sredstev se zniža potreba po financiranju, 

kar zniža finančne odhodke in zviša poslovni izid ter posledično zviša donosnost sredstev in 

donosnost lastniškega kapitala.
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5 SKLEP 

Pomen učinkovitega upravljanja obratnega kapitala je pogosto zanemarjen, je pa zelo 

pomemben za uspešno poslovanje podjetij. V naši nalogi smo skušali odgovoriti na vprašanje, 

kakšen je optimalni obseg obratnega kapitala. V podjetjih lahko hitro rastoča prodaja povzroči 

močan pritisk na povečanje kratkoročnih sredstev, še posebej zalog in poslovnih terjatev, zato 

sta za podjetja pri ravnanju z obratnim kapitalom prava izziva tako uravnavanje likvidnosti kot 

tudi zmožnost odplačevanja obveznosti. Za zagotavljanje nemotenega poslovnega procesa 

potrebuje podjetje ustrezno raven kratkoročnih naložb oziroma sredstev. 

Namen naloge je bil ugotoviti, kakšna je potreba po obratnem kapitalu pri danem obsegu 

poslovanja, da lahko podjetje čim bolj učinkovito posluje. Ugotavljali smo, kako se je sestava 

obratnega kapitala izbranih podjetij v obdobju spreminjala, katera podjetja najbolje upravljajo 

z obraznim kapitalom in ali so ta tudi uspešnejša glede na donos vloženega kapitala. 

V prvem delu naloge smo opredelili obratni kapital in njegove posamezne komponente. 

Opredelili smo pojem likvidnost in krogotok denarja, politiko financiranja in predstavili 

kazalnike, kot so ROCE, dnevi vezave zalog, terjatev do kupcev in obveznosti do dobaviteljev 

– kazalniki, ki smo jih teoretično opredelili, so uporabljeni tudi v analizi.  

V drugem delu naloge smo izvedli analizo, in sicer smo najprej analizirali izbrane kazalnike, 

saj smo želeli prikazati njihovo gibanje v obravnavanem obdobju. Testirali smo hipoteze ter 

naredili primerjavo potencialnih učinkov izboljšanja uspešnosti poslovanja treh podjetij iz 

vsake panoge, ki slabše upravljajo z obratnim kapitalom. 

Pri analizi kazalnikov smo ugotovili, da so podjetja proizvodnje električnih naprav in podjetja 

motornih vozil, prikolic ter polprikolic v obravnavanem obdobju dosegala najvišjo vrednost 

kazalnika ROCE. Trend krivulj je v obdobju zelo različen, zato v tem primeru težko govorimo 

o vplivu krize in drugih dejavnikih. Podjetja proizvodnje živil so v obdobju povprečno dosegala 

najnižjo vrednost kazalnika DVZ, poleg tega smo pri analizi tega kazalnika ugotovili tudi, da 

so mala podjetja bolj učinkovito obvladovala zaloge, razen v primeru podjetij proizvodnje 

motornih vozil, prikolic in polprikolic. Sledila je analiza kazalnika DVT, katerega najnižjo 

vrednost so v obravnavanem obdobju dosegala podjetja proizvodnje motornih vozil, prikolic in 

polprikolic – ta so vrednost kazalnika v obravnavanem obdobju uspela tudi zmanjšati. Kot 

zadnjega smo analizirali kazalnik DVOD, za katerega pa nismo ugotovili posebnih razlik med 

skupinami podjetij. 

Sledilo je preverjanje hipotez. 

S hipotezo H1 smo preverjali, ali je učinkovitost podjetij pri upravljanju z obratnim kapitalom 

pozitivno povezana z višjim ROCE. Analizirali smo vsako skupino podjetij po dejavnosti 

posebej in hipotezo zavrnili za vse tri skupine podjetij. Rezultati analiz so pokazali, da ne 
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moremo trditi, da imajo podjetja, ki so bolj učinkovita pri upravljanju z obratnim kapitalom 

(tako kot smo to učinkovitost merili), tudi višjo stopnjo donosa vloženega kapitala. 

S hipotezo H2 smo preverjali, ali sta učinkovitost upravljanja z obratnim kapitalom in doseganje 

višje vrednosti kazalnika ROCE odvisna od velikosti podjetja. Tudi to hipotezo smo testirali za 

vse tri skupine podjetij. Hipotezo potrjujejo le rezultati analize podjetij proizvodnje motornih 

vozil, prikolic in polprikolic. Hipoteze H2 zato nismo potrdili, saj dve od treh analiz ne 

potrjujeta naših pričakovanj. 

S hipotezo H3 smo preverjali, ali so se vrednosti kazalnikov DVZ, DVT, DVOD za posamezne 

dejavnosti v obravnavnem obdobju razlikovale. Rezultati so pokazali statistično značilne 

razlike le pri podjetjih proizvodnje električnih naprav za kazalnika DVT in DVOD. Hipoteze 

nismo sprejeli, saj smo pri dveh od treh analiz ugotovili, da se dnevi vezave med posameznimi 

leti v obravnavanem obdobju ne razlikujejo. 

Uspešnost poslovanja podjetij smo merili z donosnostjo vloženega kapitala, ki ga prikazuje 

kazalnik ROCE, saj ta kazalnik upošteva donosnost, ki pripada vsem virom financiranja, ki 

določajo vloženi kapital. Ker imajo izbrana podjetja različno sestavo obveznosti do virov 

sredstev, smo smatrali, da je kazalnik ROCE dobra izbira. Prvi dve hipotezi smo poskušali 

testirati tudi s kazalnikom ROE, da se prepričamo o ustreznosti izbire kazalnika uspešnosti 

poslovanja podjetij, in ugotovili, da s kazalnikom ROE ne dobimo bistveno drugačnih 

rezultatov v primerjavi s kazalnikom ROCE. 

Z analizo najučinkovitejših in najmanj učinkovitih podjetij glede na upravljanje z obratnim 

kapitalom smo želeli preveriti, kako bi se spremenil ROCE podjetij, ki slabše upravljajo z 

obratnim kapitalom (na podlagi izbranega merila dnevi vezave denarja), če bi le-ta izboljšala 

obvladovanje obratnega kapitala. V ta namen smo izračunali potencialni ROCE zaradi 

spremembe obsega vloženega kapitala ob predpostavki nespremenjenega EBIT. Rezultati 

kažejo, da pomen dobrega upravljanja z obratnim kapitalom ni zanemarljiv, saj bi se podjetjem, 

ki slabo upravljajo z obratnim kapitalom, povišal ROCE ob upoštevanju omejitev 

nespremenjenega EBIT.  

Na podlagi časovne analize spreminjanja preučevanih kazalnikov smo ugotovili, da so se 

vrednosti vseh treh kazalnikov – dni vezave zalog, terjatev do kupcev in obveznosti do 

dobaviteljev – v času krize precej povečale. Vrednost kazalnika dnevi vezave obveznosti do 

dobaviteljev se je povečala za več kot dvakratno vrednost. Kriza je močno vplivala na 

povečanje nelikvidnosti celotnega gospodarstva, posledično na manjše povpraševanje, 

pomanjkanje in odpovedi naročil, znižanje prodaje ter nedoseganje načrtnih rezultatov, znižanje 

potrošnje, večanje neplačil s strani kupcev, porast neizterljivih terjatev, podaljševanje plačilih 

rokov, kopičenje zalog, zmanjšanje sredstev za trženje in slabšanje prodajnih pogojev. 
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Kriza ogroža razvoj podjetja, zato je pomembno, da se podjetje na krizo odzove hitro, s 

premišljenimi ukrepi, usmerjenimi na odpravljanje vzrokov krize, kot so organizacijske 

spremembe, nova tržna strategija, znižanje stroškov, finančna sanacija podjetja, organizacijske 

spremembe … Naša izbrana podjetja so v obravnavanem obdobju hitro uspela sanirati vpliv 

krize in do leta 2017 zmanjšala dneve vezave zalog in terjatev do kupcev. 

V nadaljevanju podajamo nekaj predlogov, kako morajo podjetja delovati, da dobro upravljajo 

z obratnim kapitalom in tako zmanjšajo potrebo po zunanjih virih in znižajo stroške 

financiranja. 

Prodajo, kreditno politiko, politiko izterjave in plačilne pogoje pri dobaviteljih bi morala 

podjetja načrtovati, saj s tem opredeljujejo vezavo zalog, terjatev in obveznosti. Zaradi 

prepletenosti teh področij je vsaka poteza udeleženih, ki kreirajo navedene politike, pomembna 

za podjetje. Predvsem sta pomembna hitra in učinkovita izterjava kratkoročnih poslovnih 

terjatev in učinkovito upravljanje zalog, da se te čimprej prodajo. Obveznosti do dobaviteljev 

morajo upoštevati tako koristi podaljševanja plačilnih rokov kot tudi implicitne stroške 

financiranja, ki jih »zaračuna« dobavitelj. Cilj vsakega podjetja bi moral biti skrajševanje časa 

vezave obratnega kapitala v poslovanju, to pomeni, da se denar, vezan v poslovnem procesu od 

nabave do prodaje in poplačila terjatev, čim prej obrne ob upoštevanju finančnih učinkov tega 

skrajševanja. Skrajševanje obrata denarja je smiselno do mere, ko so koristi tega skrajševanja 

večje od stroškov in je učinek na donosnost pozitiven. 
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PRILOGE 

Priloga 1 Seznam izbranih podjetij 

Priloga 2 Dnevi vezave najučinkovitejših podjetij 

Priloga 3 Dnevi vezave najmanj učinkovitih podjetij 

 



 

 
 



Priloga 1 

  

Naziv podjetja Dejavnost 

PERUTNINA PTUJ, d. d. 10 – Proizvodnja živil 

ŽITO, d. o. o. 10 – Proizvodnja živil 

LJUBLJANSKE MLEKARNE, d. o. o. 10 – Proizvodnja živil 

Droga Kolinska, d. d. 10 – Proizvodnja živil 

MLINOTEST, d. d. 10 – Proizvodnja živil 

PIVKA, d. d. 10 – Proizvodnja živil 

CELJSKE MESNINE, d. o. o. 10 – Proizvodnja živil 

INCOM, d. o. o. 10 – Proizvodnja živil 

Panvita MIR, d. d. 10 – Proizvodnja živil 

FRUCTAL, d. o. o. 10 – Proizvodnja živil 

HLEBČEK, d. o. o. 10 – Proizvodnja živil 

MLINOPEK, d. d., Murska Sobota 10 – Proizvodnja živil 

PEKARNA BRUMAT, d. o. o. 10 – Proizvodnja živil 

MESO KAMNIK, d. d. 10 – Proizvodnja živil 

POMURSKE MLEKARNE, d. d. 10 – Proizvodnja živil 

GEA, d. o. o. 10 – Proizvodnja živil 

KZ LAŠKO, z. o. o. 10 – Proizvodnja živil 

KOŠAKI TMI, d. o. o. 10 – Proizvodnja živil 

MLEKARNA PLANIKA, d. o. o., Kobarid 10 – Proizvodnja živil 

MESARSTVO BLATNIK, d. o. o., 

Ljubljana 

10 – Proizvodnja živil 

CELJSKE MESNINE-STORITVE, d. o. o. 10 – Proizvodnja živil 

MESNINE ŽERAK, d. o. o., Rogatec 10 – Proizvodnja živil 

KOROŠKE PEKARNE, d. d. 10 – Proizvodnja živil 

PRESTA PRESTIŽ, d. o. o. 10 – Proizvodnja živil 

MESNINE ŠTAJERSKE, d. o. o. 10 – Proizvodnja živil 

A & V LEŠNIK, d. o. o. 10 – Proizvodnja živil 

KELE & KELE, d. o. o. 10 – Proizvodnja živil 

PECIVO, d. d., Nova Gorica 10 – Proizvodnja živil 

MIRJANA FEKONJA, S. P. 10 – Proizvodnja živil 

LEČNIK, ALOJZ LEČNIK, S. P. 10 – Proizvodnja živil 

Gorenje, d. o. o. 27 – Proizvodnja električnih naprav 

HELLA SATURNUS SLOVENIJA, d. o. o. 27 – Proizvodnja električnih naprav 

HIDRIA, d. o. o. 27 – Proizvodnja električnih naprav 

BSH HIŠNI APARATI, d. o. o., Nazarje 27 – Proizvodnja električnih naprav 

ISKRA, d. o. o. 27 – Proizvodnja električnih naprav 

DOMEL, d. o. o. 27 – Proizvodnja električnih naprav 

ETA, d. o. o., Cerkno 27 – Proizvodnja električnih naprav 
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Naziv podjetja Dejavnost 

ETI, d. o. o. 27 – Proizvodnja električnih naprav 

KOLEKTOR SIKOM, d. o. o. 27 – Proizvodnja električnih naprav 

TAB, d. d. 27 – Proizvodnja električnih naprav 

XAL SVETILA, d. o. o. 27 – Proizvodnja električnih naprav 

BARTEC VARNOST, d. o. o. 27 – Proizvodnja električnih naprav 

ELVEZ, d. o. o. 27 – Proizvodnja električnih naprav 

KOLEKTOR ASCOM, d. o. o. 27 – Proizvodnja električnih naprav 

ELMA TT, d. d. 27 – Proizvodnja električnih naprav 

ETI PROPLAST, d. o. o. 27 – Proizvodnja električnih naprav 

TEM Čatež, d. d. 27 – Proizvodnja električnih naprav 

EM IPO, d. o. o. 27 – Proizvodnja električnih naprav 

Strip's, d. o. o. 27 – Proizvodnja električnih naprav 

ELPRO KRIŽNIČ, d. o. o. 27 – Proizvodnja električnih naprav 

SM STROJKOPLAST, d. o. o. 27 – Proizvodnja električnih naprav 

Automotive Synergies, d. o. o. 27 – Proizvodnja električnih naprav 

SWARCO LEA, d. o. o. 27 – Proizvodnja električnih naprav 

BURGAR-TEH, d. o. o. 27 – Proizvodnja električnih naprav 

ELEKTRONIKA BORAK, d. o. o. 27 – Proizvodnja električnih naprav 

KOMO, d. o. o. 27 – Proizvodnja električnih naprav 

ISKRA VARJENJE, d. o. o., Ljubljana 27 – Proizvodnja električnih naprav 

MELTRON, d. o. o. 27 – Proizvodnja električnih naprav 

PANGERŠIČ-CAR, d. o. o. 27 – Proizvodnja električnih naprav 

MAHLE Electric Drives Slovenija, d. o. o. 29 – Proizvodnja motornih vozil, prikolic 

in polprikolic 

Akrapovič, d. d. 29 – Proizvodnja motornih vozil, prikolic 

in polprikolic 

ADRIA MOBIL, d. o. o., Novo mesto 29 – Proizvodnja motornih vozil, prikolic 

in polprikolic 

TPV, d. o. o. 29 – Proizvodnja motornih vozil, prikolic 

in polprikolic 

TBP, d. d. 29 – Proizvodnja motornih vozil, prikolic 

in polprikolic 

CARTHAGO, d. o. o. 29 – Proizvodnja motornih vozil, prikolic 

in polprikolic 

STARKOM, d. o. o. 29 – Proizvodnja motornih vozil, prikolic 

in polprikolic 

Adient Novo mesto, d. o. o. 29 – Proizvodnja motornih vozil, prikolic 

in polprikolic 
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Naziv podjetja Dejavnost 

KLS LJUBNO, d. o. o. 29 – Proizvodnja motornih vozil, prikolic 

in polprikolic 

SOGEFI FILTRATION, d. o. o. 29 – Proizvodnja motornih vozil, prikolic 

in polprikolic 

ITAS-CAS, d. o. o. 29 – Proizvodnja motornih vozil, prikolic 

in polprikolic 

ROSENBAUER, d. o. o. 29 – Proizvodnja motornih vozil, prikolic 

in polprikolic 

TPV PRIKOLICE, d. o. o. 29 – Proizvodnja motornih vozil, prikolic 

in polprikolic 

VAR, d. o. o. 29 – Proizvodnja motornih vozil, prikolic 

in polprikolic 

SUMIDA SLOVENIJA, d. o. o. 29 – Proizvodnja motornih vozil, prikolic 

in polprikolic 

MAHLE Electric Drives Bovec, d. o. o. 29 – Proizvodnja motornih vozil, prikolic 

in polprikolic 

VIP VIRANT, d. o. o. 29 – Proizvodnja motornih vozil, prikolic 

in polprikolic 

CERJAK, d. o. o. 29 – Proizvodnja motornih vozil, prikolic 

in polprikolic 

K – BUS, d. o. o. 29 – Proizvodnja motornih vozil, prikolic 

in polprikolic 

VIBEKS, d. o. o. 29 – Proizvodnja motornih vozil, prikolic 

in polprikolic 

EURO GV, d. o. o. 29 – Proizvodnja motornih vozil, prikolic 

in polprikolic 

SINTER Ljubljana, d. o. o. 29 – Proizvodnja motornih vozil, prikolic 

in polprikolic 

HTT, d. o. o. 29 – Proizvodnja motornih vozil, prikolic 

in polprikolic 

S. H. WELZ, d. o. o. 29 – Proizvodnja motornih vozil, prikolic 

in polprikolic 

Gasilska vozila PUŠNIK, d.o.o 29 – Proizvodnja motornih vozil, prikolic 

in polprikolic 

SVIT – ZOLAR, d. o. o. 29 – Proizvodnja motornih vozil, prikolic 

in polprikolic 

PREKOM, d. o. o. 29 – Proizvodnja motornih vozil, prikolic 

in polprikolic 



 

 



Priloga 2 

  

Dejavnost Najučinkovitejša podjetja DVZ DVT DVOD 

Proizvodnja 

živil 

MESARSTVO BLATNIK, d. o. o. 19 27 73 

PRESTA PRESTIŽ, d. o. o. 3 23 68 

LEČNIK, ALOJZ LEČNIK, s. p. 7 20 73 

Povprečje 10 24 72 

Proizvodnja 

električnih 

naprav 

Automotive Synergies, d. o. o. 0 33 44 

XAL SVETILA, d. o. o. 1 49 54 

MELTRON, d. o. o. 0 31 32 

Povprečje 0 38 43 

Proizvodnja 

motornih vozil, 

prikolic in 

polprikolic 

VIBEKS, d. o. o. 3 23 51 

TBP, d. d. 13 51 76 

KLS LJUBNO, d. o. o. 18 54 83 

Povprečje 12 43 70 

Vir: Gvin 2020. 

 



 

 
 



Priloga 3 

 

Dejavnost Najmanj učinkovita podjetja DVZ DVT DVOD 

Proizvodnja 

živil 

Droga Kolinska, d. d. 23 219 81 

MLINOPEK, d. d. 76 64 32 

FRUCTAL, d. o. o. 101 102 100 

Proizvodnja 

električnih 

naprav 

ELMA TT, d. d. 124 96 57 

BARTEC VARNOST, d. o. o. 58 131 66 

Strip's, d. o. o. 119 57 68 

Proizvodnja 

motornih vozil, 

prikolic in 

polprikolic 

CERJAK, d. o. o. 189 69 121 

SINTER Ljubljana, d. o. o. 126 51 80 

Akrapovič, d. d. 106 32 60 

Vir: Gvin 2020. 


