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III 

POVZETEK 

 

Les je naš domači vir, ki ga imamo veliko. Slovenska lesna panoga predstavlja pomemben delež 

v BDP-ju. V nalogi lesno industrijo predstavimo ter analiziramo z vrsto finančnih kazalnikov. 

Vprašanje, ki se zastavlja, je, zakaj je v letih od 2008 naprej toliko lesarskih podjetij propadlo. 

Drugo vprašanje je, ali so donosi v lesni industriji dovolj veliki za lastnike oziroma zakaj niso. 

Podlaga za odgovor na to vprašanje je izračun donosnosti kapitala po modelu preostalega 

dobička. Ta upošteva donosnost, ki jo lastniki zahtevajo ob upoštevanju tveganj. Izračun 

donosnosti je tudi osnova za odgovor na vprašanje, katera podjetja po velikosti so v slovenski 

lesni panogi bolj uspešna: mala ali velika. V zaključku so podani vzroki za nastalo situacijo v 

panogi ter  na podlagi ugotovitev zapisane možne rešitve. 

 

Ključne besede: preostali dobiček, donosnost, donosnost kapitala, les, lesna panoga. 

 

 

 

SUMMARY 

 

Wood is our domestic resource, which we have in abundance. The Slovenian wood industry 

represents an important part of the national GDP. In our thesis we introduce aspects of the wood 

industry and analyze it according to the selected financial indicators. The question which arises 

is, why were so many companies closed down after 2008? Are incomes in the wood industry 

high enough for the owners or not and if not, why not? The basis to answer these questions is a 

calculation of return of equity with the model of residual income. This model takes into account 

the return, which the owner requires in consideration of his/her risk. The calculation of return 

is also the basis to answer the question, which companies in the Slovenian wood industry were 

more successful: the small or big ones. At the end we discuss causes which led to the current 

situation in the wood industry, and we list some possible solutions on the basis of our findings. 

 

Key words: residual income, income, return on equity, wood, wood branch. 
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1 UVOD 

Les je eden izmed najbolj uporabnih materialov. Kot gradbeni material ima odlične termične 

ter mehanske lastnosti. Uporaben je za zaščito ter izdelavo uporabnih predmetov, kot je 

pohištvo. Je topel in naraven material ter relativno enostaven za obdelavo. Predstavlja obnovljiv 

vir, saj raste skoraj na vsakem koraku naše zemlje. Les je ekološki, gozdovi so pljuča sveta, saj 

vežejo ogromne količine CO2 vase. Nenazadnje je uporaben tudi kot kurivo za ogrevanje.  

Lesna panoga je bila v Sloveniji že skozi stoletja tradicionalno pomembna panoga. Lesa imamo 

na razpolago veliko. V njem vidimo možnost in priložnost ter ga želimo kvalitetno izkoriščati.  

Kljub vsemu nam manjka znanj za uresničitev priložnosti. Lesna panoga se v zadnjih letih 

spopada z izjemnim upadom poslovne aktivnosti. Veliko podjetij je zaprlo svoje proizvodnje 

ali so bili prisiljeni v stečaj. Vzrokov, zakaj prihaja do takega razvoja dogodkov, je veliko, so 

večplastni in ne enostavni. V naši nalogi smo predstavili samo manjši del dogajanja, ki je 

omejen na finančni vidik poslovanja lesne panoge, ter rezultate po različnih kategorijah podjetij. 

Naloga je prispevek k razumevanju, zavedanju in izboljšanju stanja naše lesne panoge in 

industrije. 

 

1.1 Namen in cilji magistrske naloge 

Namen naloge je preučiti vpliv krize na poslovanje lesne in pohištvene panoge v Sloveniji ter 

iskati možne rešitve za izboljšanje stanja v panogi. Lesna panoga v Sloveniji je tradicionalna in 

pomembna. Imamo veliko lastne osnovne surovine. Poglobljen pogled v tematiko prispeva k 

razumevanju dogajanja v lesni panogi v Sloveniji.   

 

Cilji naloge so: 

- Analizirati stanja panoge s finančnimi kazalniki. Pri tem bomo uporabili naslednje finančne 

kazalnike: 

- kazalniki financiranja, 

- kazalniki investiranja, 

- kazalniki plačilne sposobnosti, 

- kazalniki uspešnosti, 

- kazalniki gospodarnosti. 

- Prikazati uspešnost panoge na osnovi preostalega dobička in tega tudi podrobneje 

predstaviti. 

- Oceniti, ali se je v krizi uspešnost podjetij v panogi različno odražala glede na velikost 

podjetij.   
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1.2 Predpostavke in omejitve 

Predpostavljamo, da je preostali dobiček boljša mera uspešnosti kot klasični kazalniki 

uspešnosti. 

Analiza ima nekaj omejitev, in sicer: 

- Raziskovali smo prostorsko omejeno področje – izključno vpliv v Sloveniji. 

- V analizi smo zajeli podatke od leta 2003, kjer je konsistentnost podatkov to omogočala, 

sicer pa od 2006 do 2013.  

- Vključena so podjetja, ki imajo glavno dejavnost1 definirano kot: 

- C16 – Obdelava in predelava lesa, proizvodnja izdelkov iz lesa, plute, slame in protja, 

razen pohištva. 

- C31 – Proizvodnja pohištva. 

- Podatke smo pridobili pri SURS, zato je kakovost raziskave pogojena s pravilnostjo 

podatkov. Predvidevamo, da so podatki pravilni in realni. Podatki se nanašajo na letna 

poslovna poročila za obdobja od 1. 1. do 31. 12. tekočega leta za izkaz uspeha, za bilanco 

stanja pa na presečni datum 31. 12. tekočega leta. 

- Raziskava je omejena na izbrane kazalnike. 

- Za spremenljivke pri izračunu zahtevane donosnosti kapitala2 smo prevzeli podatke razvitih 

kapitalskih trgov, prilagojenih za Slovenijo. 

 

1.3 Hipotezi 

V okviru raziskovanja želimo poiskati odgovor na vprašanje, ali so večja podjetja krizo 

prizadela bolj kot manjša.  

 

Postavimo lahko 2 nasprotujoči hipotezi, ki ju bomo preverili.  

H1 : Mala podjetja so bila v krizi bolj uspešna kot velika. 

H2 : Velika podjetja so bila v krizi bolj uspešna kot mala. 

Predvidevamo, da so manjša podjetja bolj fleksibilna in se krizi lažje in hitreje prilagajajo, zato 

bi morali biti rezultati pri manjših podjetjih boljši oz. manj slabi kot pri velikih.  

                                                 
1 Standardna klasifikacija dejavnosti 2008, SKD_2008 - V2 (SURS 2014d). 
2 V nalogi uporabljamo izraz kapital v računovodskem smislu kot lastniški kapital. Slovenski 
računovodski standardi (Inštitut za revizijo 2007) ga definirajo na dva načina: 
8.1. Celotni kapital podjetja je njegova obveznost do lastnikov, ki zapade v plačilo, če podjetje preneha 
delovati, pri čemer se velikost kapitala popravi glede na tedaj dosegljivo ceno čistega premoženja. 
Opredeljen je z zneski, ki so jih vložili lastniki, ter z zneski, ki so se pojavili pri poslovanju in pripadajo 
lastnikom. Zmanjšujejo ga izguba pri poslovanju, odkupljene lastne delnice in lastni poslovni deleži ter 
dvigi (izplačila), 
8.2. Celotni kapital sestavljajo vpoklicani kapital, kapitalske rezerve, rezerve iz dobička, preneseni čisti 
dobiček iz prejšnjih let ali prenesena čista izguba iz prejšnjih let, presežek iz prevrednotenja in prehodno 
še ne razdeljeni čisti dobiček ali še ne poravnana čista izguba poslovnega leta. 
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Delno bi ta podatek potrdil tudi tezo g. Milavca (Morozov 2013), da je dvig minimalne plače 

povzročil propad večjih podjetij, saj se ta niso mogla na krizo in razmere ustrezno in dovolj 

hitro prilagajati.  

 

1.4 Metodologija 

Naloga je razdeljena v dva osnovna sklopa. Prvi zajema teoretična izhodišča, drugi sklop je 

empirična raziskava. 

V teoretičnem sklopu smo  predstavili posamezne pojme, cilje in metode za doseganje ciljev v 

nalogi. Naloga opisuje lesno panogo, zato smo panogo predstavili tako v aktualnem kot 

zgodovinskem preseku. Predstavili smo pojem krize ter različna stališča do krize. Teoretični 

del zajema izhodišča in opis finančnih kazalnikov poslovanja in zahtevane donosnosti 

lastniškega kapitala. Poseben poudarek je na preostalem dobičku (angl. residual income) ter z 

njim povezanim stroškom lastniškega kapitala, ki smo ga uporabili v empiričnem delu naloge.  

Uporabljena je deskriptivna metoda opisovanja.  

V empiričnem delu naloge smo kazalnike, predstavljene v teoretičnem delu, pridobljene ali 

izračunane iz podatkov poslovnih poročil, statistično obdelali ter predstavili. Za prikaz 

kazalnikov smo upoštevali obdobje od 2003 dalje, razen tam, kjer konsistentnost podatkov tega 

ni dopuščala. V teh primerih smo časovno obdobje skrajšali od leta 2006, ko se je spremenila 

oblika in podatki poročanja v bilancah po slovenskih računovodskih standardih in so podatki 

tako skozi celotno obdobje konsistentni. 

Zajeli smo podatke vseh podjetij, ki imajo registrirano primarno dejavnost po standardni 

klasifikaciji SKD2008 (SURS 2014d) C16: Obdelava in predelava lesa, proizvodnja izdelkov 

iz lesa, plute, slame in protja, razen pohištva ter C31: Proizvodnja pohištva oziroma z njima 

skladnimi kategorijami iz let pred uvedbo te klasifikacije. 

Podjetja smo razdelili med velika in mala. Podatek o velikosti smo povzeli iz letnih poročil. 

Kot mala podjetja smo upoštevali mikro in mala podjetja. Za velika podjetja smo upoštevali 

srednja in velika podjetja. Upoštevali smo klasifikacijo velikosti po 55. členu Zakona o 

gospodarskih družbah (ZGD-1, Uradni list RS, št. 42/2006, 65/2009-UPB3,83/09 Odl. US: U-

I-165/08-10, Up-1772/08/14, Up-379/09-8, 33/2011 in 91/2011).  

Preostalo donosnost lastniškega kapitala smo uporabili kot mero uspešnosti za preverjanje 

hipotez. Preostalo donosnost lastniškega kapitala smo izračunali kot preostali dobiček deljeno 

z lastniškim kapitalom podjetij. Zahtevano donosnost kapitala oziroma oportunitetni strošek 

kapitala smo ocenili po modelu zahtevanih stroškov lastniškega kapitala CAPM (angl. Capital 

Asset Pricing Model). Premijo za tržno tveganje smo ocenili z uporabo premije za tržno 

tveganje za ameriška podjetja plus pribitek za tveganje za državo Slovenijo. Premija za tržno 
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tveganje je popravljena za razmerje med dolgovi in kapitalom. Model je prilagojen stanju in 

razmeram v Sloveniji. 

V poglavju 2.3 ugotavljamo, da je bil leta 2008 BDP v Sloveniji najvišji, zato smo to leto 

upoštevali kot primerjalno leto pred krizo. Podatke imamo do leta 2013, ko je bil v času krize 

BDP najnižji, zato je smiselno prevzeti podatke leta 2013 za primerjalno leto v času krize. 

Skupina podjetij, ki ima višjo donosnost v povprečju, je bolj uspešna. Ker smo v analizo zajeli 

celotno populacijo, smo hipoteze preverili na osnovi razlike v povprečjih, statistični testi zato 

niso bili potrebni.  
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2 TEORETIČNA IZHODIŠČA NALOGE 

V teoretičnih izhodiščih naloge bomo predstavili okvir naloge. Osredotočili se bomo na 

opredelitev krize in recesije, ter ju definirali. Predstavili bomo finančno in gospodarsko krizo, 

ki se je zgodila v svetu po letu 2008, ter dodatno osvetlili dogajanje v tem obdobju v Sloveniji. 

Podrobneje bomo predstavil lesno panogo. Raziskali bomo zgodovinski razvoj lesne panoge v 

Sloveniji, jo predstavili v številkah ter jo umestili v okolje Europske unije. 

Namen naloge je analizirati vpliv krize na finančno stanje panoge. Pri tem bomo v teoretičnem 

delu naloge predstavili raziskovane finančne kazalnike. Poseben poudarek bo na teoretični 

obravnavi preostalega dobička kot meri uspešnosti. 

 

2.1 Opredelitev krize in recesije 

Krizo lahko opredelimo za različna področja in zanjo obstaja ravno toliko definicij. Povzamemo 

jih lahko nekaj. 

Z vidika naravnih ali družbenih nevarnosti predstavlja kriza grožnjo ključnim vrednotam in 

normam družbenega sistema, ki zahteva nujni odgovor v pogojih časovnega pritiska in visoke 

negotovosti (Boin, Kofman-Bos in Overdijk 2008, 110). Kriza je nacionalna ali mednarodna 

situacija, ki predstavlja grožnjo prioritetnim vrednotam, interesom ali ciljem vpletenih strani 

(Prezelj, Svete in Malešič 2005, 23). 

Z vidika podjetja definira Barton (2001, 2) krizo kot pomemben, nepredviden dogodek, ki bo 

verjetno prinesel negativni izid. Dogodek in njegova posledica lahko močno poškodujeta 

organizacijo in njene zaposlene, izdelke, storitve, finančne pogoje in ugled.  

Kriza je nevaren položaj podjetja, v katerem je ogrožen obstoj podjetja in je rezultat nehotenih 

procesov, v katerih se potenciali uspeha, čisto premoženje ali likvidnost tako neugodno 

razvijajo, da obstaja akutna ogroženost podjetja (Crone in Werner 2007, 2). 

Vsekakor lahko iz definicij krize povzamemo, da je to proces ali dogodek, ki negativno vpliva 

na delovanje podjetja oz. panoge, lahko ga celo ogrozi. 

Potrebno je tudi ločiti med pojmoma kriza in recesija.  

Znaki recesije so: znižanje borznih indeksov, izguba dela finančnikov, izguba dela v realnem 

sektorju, padec zaupanja potrošnikov, slabšanje konjunkturnih pričakovanj gospodarstvenikov, 

padec prodaje na drobno, padec prodaje avtomobilov ter zmanjšana gradnja hiš in stanovanj 

(Štiblar 2008, 143).  
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Recesija je definirana in označuje stanje v nacionalnem gospodarstvu, ko pride v dveh 

zaporednih kvartalih3 do padca gospodarske rasti (negativna rast BDP) ali do padca BDP na 

prebivalca, upoštevajoč pariteto kupne moči (ang. purchasing power parity).4  

 

2.2 Finančno gospodarska kriza v svetu 

Delovanje ekonomij in gospodarstev je bilo vedno podvrženo cikličnim gibanjem. Ciklična 

gibanja pomenijo izmenjevanje obdobij rasti in obdobij umirjanja oziroma padanja. 

Država sama v sodobni ekonomiji sicer na trg običajno neposredno ne vpliva, vendar lahko z 

javno finančno politiko vpliva na izravnavanje cikličnih gibanj. S pojmom javno finančna 

politika označujemo ravnanje nosilcev ekonomske politike, ki uporabljajo različne elemente 

javnih financ kot instrument za doseganje določenih ciljev ekonomske politike (Šušteršič in 

Pinterič 2009, 49).  

Delovanju vlad in centralnih bank oziroma nosilcev ekonomske politike z namenom umirjanja 

cikličnih delovanj pravimo proticiklična politika, lahko tudi stabilizacijska politika. To pomeni, 

da države ob gospodarski recesiji oziroma gospodarskem umirjanju povečujejo svoje izdatke 

(nove investicije, infrastrukturni projekti …), medtem ko pri povečani gospodarski rasti oz. 

ekspanziji gospodarstva poskušajo umirjati in zavirati trg z raznimi ukrepi (povečevanje 

davkov, zviševanje obrestnih mer itd.). 

Dokazano je, da vodijo vlade pri ravnanju tudi drugi interesi, ne samo interes po delovanju v 

dobrobit državljanov. Na gospodarski cikel močno vpliva tudi politični cikel. Ta se veže na 

volitve. Hipoteza, da volivci vladi pripisujejo odgovornost za gospodarske razmere je potrjena. 

Kazalci gospodarske uspešnosti potrjujejo približno tretjino variance volilnega uspeha 

vladajočih strank oz. predsednikov (Nannestad in Paldam 1994). Tako pripelje volilni cikel do 

neoptimalnega dolgoročnega ravnovesja (Šušteršič in Pinterič 2009, 74). 

Doktrina in delovanje držav na področju ekonomije se tako z volitvami spreminja. V zadnjem 

obdobju (tako Clinton kot še posebej Bush) je v ZDA prevladovala predvsem (neo)liberalna 

politika, ko se država umika iz nadzora trga. Tega prepušča samemu sebi t. i. »nevidni roki«, 

kot jo je poimenoval Adam Smith. Trg naj bi sam poskrbel za prerazporeditve. Neoliberalni 

ekonomisti verjamejo v popolno delovanje trga. 

                                                 
3 3-mesečno obdobje 
4  Paritete kupne moči (PKM) so splošno opredeljene kot prostorski cenovni deflatorji in pretvorniki 

valut, ki izločajo učinek razlik v ravni cen med državami. PKM opravljajo dve funkciji: funkcijo 
prostorskega deflatorja in funkcijo pretvornika različnih valut v neko skupno valuto. V primeru, da 
posamezne države uporabljajo enako valuto, imajo PKM le prvo funkcijo, to je funkcijo cenovnih 

deflatorjev (SURS 2015c). 

V svoji najenostavnejši obliki so PKM preprosta razmerja cen posameznih proizvodov in storitev v 
nacionalnih valutah med državami. Na ravni bruto domačega proizvoda pa so PKM agregirana razmerja 

cen celotne palete proizvodov in storitev, ki sestavljajo BDP (SURS 2015a). 
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V letu 2007 se je gospodarska kriza začela v ZDA s pokom nepremičninskega balona. Običajno 

razmerje med kreditojemalcem in kreditodajalcem se je z izvedenimi finančnimi instrumenti 

spremenilo. Kreditodajalci so kredite oz. terjatve »zapakirali« v obliki vrednostnih papirjev in 

te prodali naprej. Vrednostni papirji so sicer tveganje prerazporedili na veliko kreditojemalcev 

in s tem so tveganje ne poplačila dolgov razpršili. Na prvi pogled vse lepo in prav, tudi smiselno 

z določeno pomanjkljivostjo. Ni bilo nadzora oz. le-ta ni bil verodostojen. Komu dodeljujejo 

kreditodajalci kredite in kakšni so kreditojemalci in ali so sposobni plačevati svoje obveznosti 

ali ne, ni nihče neodvisno preverjal. Vrednostni papirji, ki so izhajali iz kreditov, namenjenih 

nepremičninam, so tako dobili najvišjo oznako varnega vrednostnega papirja, kljub temu da 

realne ocene tveganja takega vrednostnega papirja ni napravila nobena zunanja institucija. 

Kreditodajalci so svoje obveznosti lahko prodali po bistveno višji ceni, kot je bila realna z 

upoštevanjem tveganja nepoplačila, hkrati so to tveganje prenesli naprej. Dokler so bile 

nepremičnine vredne vedno več, so kreditojemalci lahko pokrivali kredite skozi višjo prodajno 

vrednost nepremičnin. Ob poku nepremičninskega balona in padcu vrednosti nepremičnin ti 

krediti niso imeli več kritja. Ob taki sistemski napaki je prišlo do popolnega zloma 

nepremičninskega trga, saj ti izvedeni vrednostni papirji niso imeli več zaupanja, hkrati je bilo 

tudi nemogoče oceniti realno vrednost teh papirjev (Štiblar 2008, 86). 

Vzrokov, zakaj je do balona sploh prišlo, je več, mednje lahko štejemo tudi nedelovanje 

regulativne funkcije države pri nadzoru nad izvedenimi finančnimi vrednostnimi papirji.  

Kupci, ki so te vrednostne papirje kupovali, niso poznali vrednostnih papirjev niti realnega 

tveganja, ki ga ti vrednostni papirji s sabo nosijo. Nikomur v verigi razen zadnjega lastnika ni 

bilo v interesu, da bi vrednost ter tveganje teh papirjev ovrednotil po njihovi dejanski vrednosti. 

Država je opustila tako regulativo nad izvedenimi finančnimi papirji kot tudi nadzor nad 

upravitelji le-teh. Medtem ko so bile banke do osemdesetih let prejšnjega stoletja relativno 

nadzorovane, se je država iz tega nadzora počasi umaknila. Zakon sprejet leta 19805 je omogočil 

bankam v ZDA dostop do ugodnih posojil, dobljenih pri centralni banki. Z zakonodajo, sprejeto 

1999,6 so dopustili vsem bankam v ZDA (tudi investicijskim) ukvarjanje z vsemi posli, med 

katerimi so bili tudi špekulativni. Praktično brez nadzora so bili skladi in podjetja, ki so 

upravljala izvedene finančne papirje (Štiblar 2008, 104). 

Ob poku nepremičninskega balona se je ta val preselil tudi na borzo. Borzni indeksi so padli za 

40 in več odstotkov. To je za sabo povleklo tudi veliko nezaupanje finančnih institucij med 

sabo. Financiranje bank med sabo je bilo skoraj zaustavljeno, saj so banke same imele velike 

težave, da so zahteve vlagateljev po izplačilu njihovih depozitov zadostile ob velikih izgubah, 

ki so jih utrpele (Štiblar 2008, 19). Da bi preprečile kolaps celotnega finančnega sistema, so 

morale države nujno poseči v delovanje in zagotoviti ogromne količine denarja, da se je sistem 

                                                 
5 Zakon o deregulativi depozitnih institucij. 
6 Angl. Financial services modernisation oz. Gramm-Leasx-Bliley Act. 
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zopet uravnotežil. Samo ZDA so v sistem sprostile 700 milijard dolarjev ter z dodatnimi 150 

milijardami ugodnosti v obliki drugih izdatkov poskušali uravnotežiti sistem. Finančne 

injekcije so v letu 2008 prijele in borza se je stabilizirala. Recesija je zajela celoten (razvit) svet 

in prizadela nekatere države bolj kot druge (Štiblar 2008, 94). 

 

2.3 Kriza v Sloveniji 

Kriza je Slovenijo močno prizadela. V letu 2009 so mnoge države uradno objavile vstop v 

recesijo. V Sloveniji je recesija formalno nastopila po objavi podatkov za prvo trimesečje 2009, 

ko je prišlo do zmanjšanja BDP za 8,5 % (Dubrovski 2011, 16). Višina BDP Slovenije po letih 

je prikazana na spodnji sliki. 

 

 

Slika 1: Bruto domači proizvod Slovenije na zaposlenega, 1995–2013 

Vir: SURS 2014a. 

Nasprotno od nekaterih držav, ki so imele velik delež slabih vrednostnih papirjev, tega v 

Sloveniji ni bilo veliko. Slovenski finančni sektor in gospodarstvo nista bila neposredno oz. 

kritično okužena s »strupenimi vrednostnicami« (angl. toxic obligations)7 (Štiblar 2008, 137). 

Vzroki za krizo v Sloveniji tako niso nujno samo v zunanjih okoliščinah, temveč predvsem v 

napačni gospodarski politiki, ki jo je Slovenija vodila pred krizo. Z vstopom Slovenije v 

monetarno unijo in ob vstopu v ERM28 je bilo jasno, da se bodo obrestne mere znižale in da bo 

to povzročilo povpraševanje po kreditih s povečanjem verjetnosti slabih naložb. To je bilo tudi 

zapisano v dokumentih Banke Slovenije (Banka Slovenije 2007, 9). Naslednja vlada tega 

                                                 
7 Pisec knjige navaja, da naj bi slovenske finančne ustanove imele 20-200 mio EUR »strupenih 
vrednostnic«, ki izhajajo iz drugorazrednih hipotekarnih posojil v ZDA in določeno količino delnic 
propadlih ameriških bank. 
8 ERM2 je mehanizem menjalnih tečajev med članicami EU. Namen mehanizma je zagotavljanje 

menjalnih tečajev, izravnava in uravnavanje tečajev znotraj EU tudi s posredovanjem na trgu. Monetarna 
in finančna politika med državami so koordinirane (Evropska komisija 2015)  
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podatka ni upoštevala. Zadolževanje je doseglo neslutene razsežnosti. Iz neto kreditorja v višini 

3,3 odstotka BDP leta 2004 je postala Slovenija konec leta 2008 država z neto dolgom v višini 

23 odstotkov BDP (Mramor 2009). Podobno ugotavlja tudi Štiblar (2008, 137), banke so 

nekritično dajale posojila, kar je pripeljalo do razmerja med posojili in depoziti bank 1 : 6. 

V članku Mramor (2009) krivi banke, saj so delile kredite brez pravega vrednotenja investicij, 

opozarja pa tudi na pomembno lastnost in hkrati slabost našega gospodarstva. Naše takratno 

gospodarstvo je imelo izredno velik delež industrijske proizvodnje v BDP. Delež Slovenije je 

(bil) med najvišjimi v EU. Industrijska proizvodnja je zelo občutljiva na šoke tržišča, saj 

ogrožene države in podjetja najprej stornirajo naročila poddobaviteljem, da zaščitijo svoj 

obstoj. Povečani stroški financiranja in velik upad naročil so pripeljali do težav pri odplačevanju 

kreditov. Odplačevanje kreditov v tako zaostrenih razmerah je postalo zelo oteženo.  

Velika zadolženost podjetij in tudi velika zadolženost države, je ob vstopu Slovenije v krizo, 

zelo zmanjšala možnost posredovanja države v zaostrenih razmerah. V povezavi s politično 

nestabilnostjo je situacija pripeljala do dolgotrajnega reševanja težav v Sloveniji, katerega 

reševanje veliko (pomembnih) podjetij ni dočakalo. 

 

2.4 Lesna panoga v Sloveniji in njen zgodovinski razvoj 

Razvoj lesarstva s Sloveniji sega v pradavnino. Zanimivejša za naš razvoj in raziskavo je mlajša 

zgodovina, ki se začenja z zavedanjem lesa in lesne predelave kot gospodarske panoge. 

Ortenburški gozdni red, izdan v Kočevju leta 1406, je najstarejši doslej znani pravni dokument, 

ki je urejal gospodarjenje z gozdovi na velikem delu ozemlja današnje Slovenije. Red ureja 

pravice kmetov do užitkov ̶ služnosti iz gosposkih gozdov. Leta 1492 je cesar Friderik III. 

Kočevarjem in Ribničanom podelil pravico svobodne prodaje izdelkov domače obrti po 

avstrijskem cesarstvu. Razmahnila se je izdelava suhe robe, ki je bila stoletja dolgo velik 

porabnik lesa. Uporabljali so les različnih drevesnih in grmovnih vrst. Gozdove okrog Snežnika 

omenja tudi Valvasor v Slavi vojvodine Kranjske. 

Trst in Reka sta bili svobodni pristanišči od leta 1719. V Trstu se je v tem času zelo razvilo 

ladjedelništvo, s tem se je povpraševanje in poraba kvalitetnega lesa za ladjedelništvo povečala. 

Leta 1793 so »prešteli« drevje v gozdovih Roga. Auerspergi, veleposestniki kočevskega 

gospostva, so namreč želeli zgraditi železarno na Dvoru, zato je bilo treba ugotoviti, koliko lesa 

je na razpolago. Železarna je pričela obratovati leta 1796. Potrebovala je veliko oglja zato so 

takrat na Rogu intenzivno oglarili, sestoje9 pa sekali na golo. Tudi kmetje so oglarili v gozdovih 

ob vaseh in oglje prodajali železarni (Občina Kočevje 2015).  

                                                 
9 SSKJ (2005): »sestòj  -ôja [sǝs in ses] m (ȍ ó) gozd. enotna skupnost gozdnega drevja« 
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Izjemno veliko povpraševanje po lesu je zahtevala gradnja železnice v začetku in sredini 19. 

stoletja v obdobju Marije Terezije. Južna železnica je bila speljana do Trsta leta 1857. Nenehen 

razvoj in industrializacija je povečevala povpraševanje po lesu, pa tudi možnosti predelave in 

tehnologije. Z industrializacijo so se spremenile tehnologije predelave. 

Prvo parno žago v Sloveniji je leta 1844 v Kočevju zgradil Ivan Braune. V letu 1854 so imeli 

v Kočevju dve vodni žagi, v Ribnici 22 in v Velikih Laščah 8. Podoben razvoj je bil tudi na 

drugih področjih v Sloveniji.  

Med obema vojnama je bilo splošno stanje na slovenskem ter prav tako v lesni panogi zelo 

slabo. Izguba ozemlja na Primorski in izguba izhoda na morje ter Trsta kot pristanišča je 

delovanje lesne industrije zavrlo. 

Po vojni se je proizvodnja izdelkov spremenila. Les so začeli predelovati na industrijski način. 

Povečevali so dodano vrednost na lesu. 

Sistematično so lesno-predelovalna podjetja združevali v proizvodne centre, kombinate. Leta 

1947 je bil na primer ustanovljen Brest, ki je združeval sedem manjših žag. Kasneje se je razvil 

tudi v predelovalnico lesa in enega večjih proizvodnih podjetij. Podobna je zgodovina Inles-a, 

v katerega so združili obrate: LIP Ribnica, Smreka Loški potok, Lesna galanterija Sodražica, 

Hrast Dolenja vas, Lesna industrija KGP Kočevje in JELKA Podpreska. Poleg Bresta in Inlesa 

pa so bili še mnogi drugi pomembni lesni centri, npr: Javor, Lip Bled, Glin (Nazarje), Marles, 

Novoles in drugi. 

Po vojni se je povečala tudi raziskovalna dejavnost. Gozdarski inštitut je bil ustanovljen leta 

1945. Prvi domači študentje gozdarstva in lesarstva so se vpisali v programe Biotehniške 

fakultete leta 1949. 

Lesna industrija se je z leti spreminjala. Iz osnovne/primarne10 predelave lesa, ki je bila značilna 

v predvojnih časih, se je spremenila v izdelavo in predelavo lesa v končne izdelke, pohištvo in 

izdelke iz lesa. Največji razcvet lesne industrije je bil v 80. letih prejšnjega stoletja, ko so bili 

kazalci panoge boljši od povprečja v Sloveniji. Leta 1984 je lesna panoga dosegla višek. 

Zaposlenih je bilo 35.441 ljudi (Mrak 1998, 327). 

V letih po osamosvojitvi in zmanjšanju trgov Jugoslavije se je znašla lesna panoga v krizi. 

Zmanjšale so se investicije in delovna mesta. Proizvodnja je bila usmerjena v serijsko 

proizvodnjo, bila je nefleksibilna ter tehnološko zaostala. Strateške preusmeritve so pomenile 

spremembe in izboljšavo v tehnologijah s poudarkom na manjših serijah, organizaciji dela, 

povečanju produktivnosti, racionalnejši organiziranosti, prilagajanju proizvodnih programov 

novim tržnim situacijam ter zmanjševanju zaposlenih (Mrak 1998, 327).  

                                                 
10 SSKJ (2005): "primarna predelava lesa, mehansko oblikovanje lesa v polizdelke in tvoriva". V osnovi 

gre za sekanje dreves ter razrez dreves v polizdelke (tramovi, deske, in drugi izdelki). 
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2.4.1 Lesna panoga v številkah 

Slovenska lesna industrija je že tradicionalno pomembna dejavnost v Sloveniji. Slovenija spada 

med najbolj gozdnate države v Evropi. Leta 2012 je 1.184.526 hektarjev gozdov pokrivalo več 

kot polovico površine države (gozdnatost je 58,4 %). Po gozdnatosti smo na tretjem mestu v 

Evropski uniji, za Švedsko in Finsko (ZGS 2014).  

Ocenjen letni prirastek lesa znaša 8.419.974 m3 (ZGS 2013, 11). Možni posek11 znaša 

5.748.834 m3 lesa letno. Evidentiranega poseka v letu 2012 je bilo 3.910.807 m3, kar znaša 68 

% možnega poseka (ZGS 2013, 5).  

Pohištvena in lesna industrija predstavljata pomemben delež gospodarske aktivnosti. V letu 

2010 je po podatkih (Pogorevc idr. 2010, 1) zagotavljala nekaj manj kot 30 tisoč delovnih mest 

in predstavljala 2,4-odstotni delež BDP.12 

Obseg slovenske lesne in pohištvene industrije in števila zaposlenih je v obdobju od 

osamosvojitve do današnjih dni ves čas upadal. Lesna panoga je v tem obdobju doživela dve 

veliki krizi in se po nobeni ni popolnoma opomogla.  

Prva kriza je nastopila takoj po osamosvojitvi, ko je lesna panoga izgubila velik del balkanskega 

tržišča. V tem obdobju se je število zaposlenih zmanjšalo iz 30.000 na 26.000 (Šoštarič 2013).   

Drugi velik upad predstavlja Slika 2. Lesna panoga je po letu 2008 doživela zmanjšanje 

zaposlenih za več kot 40 odstotkov, kar pomeni zmanjšanje iz 22.000 na 13.000 (SURS 2014b). 

Glede na to, da je pri nas lesna panoga še vedno precej delovno intenzivna, so stroški na 

zaposlenega za podjetja pomemben dejavnik uspeha. Ti so v letih od 1995 pa do današnjih dni 

skokovito rasli.  

V letu 2010 je dvig minimalne plače pomenil še en pomemben udarec lesni panogi, saj so se 

pred tem stroški dela na zaposlenega celo znižali. Tako Morozov (2013) v svojem članku navaja 

mnenje direktorja združenja lesne in pohištvene industrije pri GZS g. Igorja Milavca, ki trdi, da 

je bil usodni udarec za pohištveno industrijo dvig minimalne plače leta 2010. V spodnjem grafu 

so prikazani inflacionirani podatki na leto 2013 o stroških dela na zaposlenega skozi obdobje. 

                                                 
11 Možni posek definira Zakon o gozdovih (ZG, Uradni list RS, št. 30/93, 13/98-odločba US, 56/99-

ZON, 67/02, 110/02-ZGO-1, 115/06 in 110/07 2007, 9)  v 17. členu.   
Na podlagi gozdnogojitvenega načrta izda Zavod lastniku gozda, po predhodnem svetovanju in skupni 
izbiri dreves za možni posek, odločbo v upravnem postopku.  

Možni posek po prejšnjem odstavku je največja količina drevja v bruto m3, ki jo sme posekati lastnik 
gozda med veljavnostjo odločbe iz prejšnjega odstavka.  
12 V dokumentu je zajet širši spekter industrije (ne samo lesni sektor): gozdarstvo in storitve; obdelava 

in predelava lesa; proizvodnja pohištva in druge predelovalne dejavnosti, poleg tega pa še proizvodnja 
vlaknin, papirja in izdelkov iz njih. 
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Slika 2: Število zaposlenih v lesni panogi 

Vir: SURS 2014b. 

Prihodki od prodaje lesne panoge so počasi od 1995 do 2007 rasli, kar prikazuje Slika 4 z 

inflacioniranimi podatki na leto 2013. V obdobju od 2005 do 2007 so prihodki rasli pospešeno, 

kar je dodaten pokazatelj pregrevanja gospodarske aktivnosti. V zadnjem obdobju v 2012 so 

bili prihodki na najnižjih ravneh oziroma na ravneh iz leta 1995. Dvigovanje stroškov dela in 

drugih stroškov ob znižani prodajni aktivnosti in relativno rigidni delovno-pravni zakonodaji je 

povzročilo, da se podjetja niso mogla več prilagajati poslovnemu okolju.  

 

 

Slika 3: Stroški dela na zaposlenega v lesni panogi 

Vir: SURS 2014b. 
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Slika 4: Prihodki od prodaje lesne panoge 

Vir: SURS 2014b. 

V zadnjih desetih letih, še posebej v zadnjem obdobju je propadlo veliko znanih slovenskih 

lesnih podjetij. Šoštarič (2013) navaja Novoles, Meblo, Lipo, Stol Kamnik, LIP Radomlje, KLI 

Logatec, TOM, Panles Kuhinje, Dom Smreko, Lesimpex, Biva-hiše, Alpos pohištvo, Pohištvo 

Brežice, Stolarno Dobrepolje, LIKO Vrhnika, LIP Poljčane, Bohor, Garant Polzela, Meblo Jogi 

in Sveo. Bistveno zmanjšan obseg proizvodnje imajo vsi ostali proizvajalci: Brest, Javor, Lesna 

in drugi. 

V raziskavi podjetja Bisnode (2014, 7) ugotavljajo, da je »od leta 2000 do 2013 v 

lesnopredelovalni panogi postopek stečaja ali prisilne poravnave začelo skupaj kar 518 podjetij, 

kar je 15,7 odstotka povprečnega števila podjetij v panogi v tem obdobju. To hkrati pomeni, da 

je vsako 6. podjetje beležilo začetek stečaja ali prisilne poravnave. Izbrisalo se je kar 2.011 

podjetij, v povprečju okoli 180 podjetij na leto«. 

Naše ugotovitve potrjujejo tudi ugotovitve v drugi literaturi, ki obravnava omenjeno tematiko. 

V lesnopredelovalni panogi (C16 + C31) je zaradi visoke intenzivnosti dela, tehnološke 

zastarelosti in pomanjkanja razvojne vizije nizka povprečna dodana vrednost na zaposlenega. 

V letu 2010 je v povprečju znašala 19.850 EUR, medtem ko je povprečje v predelovalni 

dejavnosti znašalo 34.000 EUR (SURS 2014b).  

Navedene trende najbolj občutijo proizvajalci pohištva, kjer je zaradi narave produkta močno 

padla prodaja slovenskih proizvodov doma in v EU. Tako sta se v tem segmentu od leta 2006 

do leta 2010 proizvodnja in produktivnost zmanjšala za polovico (Ministrsvo za kmetijstvo in 

okolje in Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo 2012, 31). 

Primerjalni podatki kažejo, da delež lesne panoge v bruto dodani vrednosti13 pada. Podatke v 

                                                 
13 Bruto dodane vrednosti (BDV) se za gospodarske družbe, zadruge in velike ter srednje samostojne 

podjetnike izračuna (SURS 2015b): 
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Preglednici 1 smo inflacionirali na leto 2013. Bruto dodana vrednost lesne panoge se je iz 2,12 

odstotka znižala na 1,74 odstotka. Tudi delež zaposlenih v lesni panogi se v primerjavi z vsemi 

zaposlenimi zmanjšuje. Nižja je tudi povprečna dodana vrednost, ki je bila v letu 2013 skoraj 

30 odstotkov nižja od povprečne dodane vrednosti. Dodana vrednost na zaposlenega se z leti 

približuje povprečju in je bila pred leti še bistveno slabša.  

 

Preglednica 1: Deleži dodane vrednosti lesne panoge v primerjavi s celotno dodano 
vrednostjo 

  2008 2009 2010 2011 2012 2013 

BDV na zaposlenega v lesni panogi v EUR 23.014 20.729 22.386 24.845 25.946 26.927 

Povprečna dodana vrednost v Sloveniji v EUR 36.531 34.037 36.429 38.610 38.154 38.093 

Delež dodane vrednosti lesne panoge v celotni 
dodani vrednosti 2,12 % 1,89 % 1,88 % 1,78 % 1,76 % 1,74 % 

Delež zaposlenih v lesni panogi 3,37 % 3,11 % 3,06 % 2,76 % 2,59 % 2,46 % 

Vir: SURS 2014b. 

 

2.4.2 Razvojni načrti lesne panoge 

Stališča nosilcev politike razvoja gospodarstva glede razvoja lesne panoge so bila vedno 

pozitivno naravnana, ne glede na to, iz katerega političnega pola so prihajala.  

G. Metod Dragonja je februarja 2014 na zaslišanju pred odborom za gospodarstvo, preden je 

prevzel mesto ministra odgovoril, da je les na Kočevskem velika naravna danost, kjer je 

možnost, da se ustvari večja dodana vrednost in večja zaposlenost v tej dejavnosti. »O tej temi 

je že tekla beseda, tudi s podjetniki, ki to dejavnost upravljajo na Kočevskem. To bo ena od 

prvih tem, s katerimi se bom spopadel širše.« (Osterman 2014) 

Ministrica Radićeva je na sejmu Ambient 2010 poudarila glavne težave in priložnosti slovenske 

lesne industrije. Izrazila je potrebo po več inovacijah, proizvodnji visoko kvalitetnih izdelkov 

z veliko dodano vrednostjo. Izpostavila je, da imamo »dostop do surovine, kar je vedno bolj 

dragoceno, imamo znanje, poznamo svetovno priznane postopke in materiale na podlagi lesa«. 

Dotaknila se je tudi težav lesne panoge. Slovenski gozdno-lesni sektor je bil nekoč eden od 

paradnih konjev slovenskega gospodarstva, žal je kot delovno intenzivna panoga ostal nizko 

konkurenčen tudi zaradi velikega zaostanka v vlaganju v razvoj. V Sloveniji se še vedno 

proizvaja veliko pohištva z nizko dodano vrednostjo, je opozorila in dodala, da Slovenija v 

primerjavi z Avstrijo v razvoj vlaga sedemkrat manj sredstev (Slovenska tiskovna agencija 

2010).  

                                                 
kosmati donos od poslovanja (AOP126) 

- stroški blaga, materiala in storitev (AOP128) 
- drugi poslovni odhodki (AOP148) 

= bruto dodana vrednost. 
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V letu 2012 je tako nastal tudi strateški dokument razvoja lesne panoge v okviru Ministrstva za 

gospodarstvo ter Ministrstva za kmetijstvo in okolje. Akcijski načrt za povečanje 

konkurenčnosti gozdno-lesne verige v Sloveniji do leta 2020 analizira stanje in išče ukrepe za 

izboljšanje panoge. 

Minister Vizjak je novembra leta 2005 v nagovoru ob odprtju 16. ljubljanskega pohištvenega 

sejma poudaril, da je naloga politike predvsem urediti, da bosta gozdarstvo in pridelava lesa, 

od katerega je pohištvena industrija odvisna, sledila pobudam in gospodarskim priložnostim 

pohištvene panoge. Z olajšavami pri investicijah in razvoju bi lesni panogi lažje omogočili 

vlaganja (Slovenska tiskovna agencija 2005). 

Miroslav Štrajhar, predsednik odbora Združenja lesarstva pri GZS, je na istem sejmu izpostavil 

velik zaostanek v produktivnosti slovenskih podjetij v primerjavi s tujino. Po njegovem mnenju 

je mogoče samo z investicijami v tehnologijo ujeti korak v produktivnosti z najboljšimi 

(Slovenska tiskovna agencija 2005). 

V okviru teh stališč so nastali tudi nekateri dokumenti o strateškem razvoju lesno predelovalne 

panoge: 

- Program trajnostnega razvoja vrednostne verige lesa (osnutek) (Pogorevc idr. 2010). 

- Izhodišča za prestrukturiranje slovenske lesnopredelovalne industrije (Humar idr. 2012). 

- Akcijski načrt za povečanje konkurenčnosti gozdno-lesne verige v Sloveniji do leta 2020 

(Ministrstvo za kmetijstvo in okolje in Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo 

2012). 

Poleg tega so se v letu 2013 vrstile konference, na katerih so nosilci razvoja politike, 

Gospodarske zbornice Slovenije ter ostalih deležnikov razpravljali o razvoju lesne panoge. Med 

njimi sta bili konferenci v okviru sejma Ambient 2013 ter sejma Dom 2013. 

Predavanje (september 2014) na hišnem sejmu svetovnega proizvajalca lesnoobdelovalnih 

strojev Homag na temo Avtomatizacija v proizvodnji kuhinj kaže na trende proizvodnje pohištva 

v razvitih gospodarstvih in potrjuje pravilnost nosilcev politike. Investicije v Evropi gredo, 

podobno kot v avtomobilski industriji, v izjemno visoko stopnjo avtomatizacije proizvodnje s 

praktično ničelnimi zalogami proizvodov in tudi avtomatizacijo priprave dela. Pohištvena 

proizvodnja prihodnosti bo skoraj brez ljudi, ki bi fizično delali. Produktivnost zaposlenih je 

pri taki proizvodnji izjemno visoka, hkrati so stroški zalog nizki. Spremembe proizvodnih 

programov so enostavne in finančno neboleče. Poveča se fleksibilnost in prilagodljivost 

podjetja na potrebe trga. 

Slovenska podjetja v lesni panogi čakajo velike spremembe, če bodo hotela ujeti korak v 

razvoju sodobno razvitih podjetij v EU. 
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2.4.3 Primerjava slovenske lesne panoge z državami EU 

Slovenija je v evropskem merilu tudi v lesno-predelovalni industriji relativno majhna. S svojimi 

1.046 milijonov prihodkov se uvrščamo na 24. mesto lestvice in imamo tako kot Hrvaška 0,5-

odstotni delež med 28 državami članicami14 ter smo kmalu za Madžarsko (0,7 %).  

Leta 2012 je pretežni delež odpadel na Nemčijo, ki z 21,3 % prestavlja največjega igralca na 

trgu. Za njo se uvršča Italija s skoraj 16 %, z bistveno manjšim deležem nato sledi še Francija 

(9,1 %) ter Združeno kraljestvo (7,7 %) (Eurostat 2015). 

 

 

Slika 5: Prihodki lesno-predelovalne industrije 28 držav Evropske unije 

Vir: Eurostat 2015. 

Bruto poslovni presežek15 (angl. gross operating surplus) lesne panoge Slovenije za eno mesto 

zaostaja. Na prvih mesti so sicer Nemčija, Združeno kraljestvo, Italija in Poljska. 

 

                                                 
14 28 držav članic Europske unije z letnicami pristopa: Avstrija (1995), Belgija (1958), Bolgarija (2007), 

Hrvaška (2013), Ciper (2004), Češka Republika (2004), Danska (1973), Estonija (2004), Finska (1995), 
Francija (1958), Nemčija (1958), Grčija (1981), Madžarska (2004), Irska (1973), Italija (1958), Latvija 
(2004), Luksemburg (1958), Malta (2004), Nizozemska (1958), Poljska (2004), Portugalska (1986), 

Romunija (2007), Slovaška (2004), Slovenija (2004), Španija (1986), Švedska (1995), Združeno 
kraljestvo (1973). 
15 Bruto poslovni presežek je rezidualna kategorija dodane vrednosti v finančnih in nefinančnih družbah 
ter v stanovanjski dejavnosti gospodinjstev. Poslovni presežek je lahko prikazan kot neto ali bruto 
vrednost skupaj s potrošnjo stalnega kapitala. V netržnih dejavnostih je bruto poslovni presežek enak 
potrošnji stalnega kapitala (OECD 2015). 
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Slika 6: Bruto poslovni presežek lesne panoge v milijonih EUR 

Vir: Eurostat 2015. 

V Evropski uniji (28 držav članic) je v lesni panogi zaposlenih skoraj 2 milijona ljudi. Pri tem 

Slovenija s 15.531 zaposlenimi v letu 2012 predstavlja 0,8 % zaposlenih. Zanimive so tudi prve 

države: Italija (14,4 %), Nemčija (14,4 %) ter Poljska (14 %), ki imajo vse skoraj enako število 

zaposlenih v panogi. Sledijo Združeno kraljestvo (8 %) ter Francija (6,5 %) (Eurostat 2015). 

Absolutne vrednosti so mogoče manj zanimive za analizo kot relativne. Te nam dajejo bolj 

natančno primerjavo stanja sektorja med državami. Vse vrednosti se nanašajo na leto 2012, za 

katerega smo lahko dobili podatke. Podrobnejše podatke smo strnili v prilogi naloge (Priloga 

3).  

Prihodek na zaposlenega v lesni panogi delno predstavlja  produktivnost zaposlenih. Slovenija 

se s 67.400 EUR na zaposlenega uvršča precej pod povprečje EU, ki znaša 106.800 EUR. 

Podoben rezultat je tudi pri preračunani produktivnosti, kjer Slovenija zaseda 16. mesto z 

19.200 EUR dodane vrednosti na zaposlenega. Podobno kot pri prihodkih, so najproduktivnejše 

države tudi tu Luksemburg, Belgija, Danska, Švedska in Avstrija (Eurostat 2015). 

 

 

Slika 7: Prihodek na zaposlenega v lesni panogi po državah EU 28 

Vir: Eurostat 2015. 
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Stroški na zaposlenega so v Sloveniji relativno visoki, sploh če jih primerjamo s prihodki in 

dodano vrednostjo na zaposlenega. Vseeno je s 16.700 EUR na zaposlenega pod povprečjem, 

ki znaša 24.100 EUR na zaposlenega (Eurostat 2015). 

 

 

Slika 8: Povprečni stroški na zaposlenega v lesno-predelovalni panogi po državah EU 28 

Vir: Eurostat 2015. 

 

Padajoč trend zaposlovanja v lesni panogi v Sloveniji ni osamljena značilnost Slovenije, ampak 

je pojav, ki ga zaznavamo v večini EU. Najbolj so težavam podvržene države, ki jih je kriza 

najbolj prizadela. Žal je tu Slovenija v neslavni družbi Grčije, Cipra, Francije, Španije, Irske in 

Slovaške, ki imajo največja zmanjšanja zaposlenih v letu 2012 v lesni panogi.  

 

 

Slika 9: Rast zaposlenih v lesni panogi v državah EU 28 

Vir: Eurostat 2015. 
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Zmanjševanje števila zaposlenih je delno povezano tudi z organizacijo dela. Uspešnejše države 

imajo običajno večje število zaposlenih na podjetje. Taka podjetja so običajno tudi bistveno 

bolj avtomatizirana in dobro organizirana, zato imajo taka podjetja boljšo donosnost. Slovenija 

je pri številu zaposlenih bolj na repu držav. S povprečjem 5,6 zaposlenega na podjetje lahko 

podamo oceno, da prevladujejo v Sloveniji pretežno majhna in mikro podjetja. 

 

 

Slika 10: Število zaposlenih v lesni panogi na podjetje v državah EU 28 

Vir: Eurostat 2015. 

 

2.5 Finančni kazalniki 

Namen finančnih kazalnikov je analiza. Analiza izvira iz grške besede analysis in pomeni 

razstavljanje neke celote na sestavne dele z namenom, da pridemo do vzrokov, ki so povzročili 

nastanek pojava (Koletnik in Petermanec 1997, 29). 

Koletnik (1988, 3) definira analizo kot metodo za razčlenjevanja podatkov, proučevanja 

odnosov med elementi pojava in presojanje pojavov. 

Analiza poslovanja je dejavnost oziroma strokovno opravilo, ki omogoča, da presodimo 

ekonomski položaj podjetja, to je njegovo učinkovitost, uspešnost, premoženjsko in finančno 

trdnost. Privede nas do osnove za ukrepanje glede bodočega poslovanja (delovanja). Po vsebini 

je analiziranje poslovanja informacijski proces, znotraj katerega se uresničuje sistematično 

spoznavanje procesov in stanj ter se na podlagi teh pripravljajo strokovne informacije za 

poslovne odločitve (Koletnik in Petermanec 1997, 32). 

Namen finančne analize je predvidevanje in boljše spoznavanje financ podjetja, da bi bolje 

odločali, bolje izvajali in nadzirali financiranje. Analiziranje stanj in procesov v gospodarjenju 
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(funkcijskih) potreb tudi pokriva (Repovž in Peterlin 2000, 81). 

Analiziranje financiranja pomeni ugotavljanje bonitete (ugodnosti) financ podjetja z 

razčlenjevanjem in primerjanjem posameznih preteklih, sedanjih in prihodnjih finančnih stanj 

podjetja, njegovih finančnih tokov in finančnih izidov (Repovž in Peterlin 2000, 81). Za namene 

analize se pogosto uporabljajo kazalniki.  

Kazalnik izvira iz latinske besede indicator, kar najpogosteje razumemo kot znak ali dokaz 

nekega stanja ali procesa, ki se je odvijal v stvarnosti (Koletnik in Petermanec 1997, 45). 

Uporaba kazalnikov finančne analize kot zgoščenih informacij o stanju in gibanju določenih 

kategorij in elementov finančnega položaja podjetja je najstarejša, sorazmerno dobro znana in 

največkrat uporabljena metoda finančne analize (Repovž in Peterlin 2000, 81). Izračunavanje 

in ocenjevanje računovodskih kazalnikov sta v praksi nedvomno najpomembnejša analitična 

postopka (Duhovnik idr. 2003, 227). Računovodske kazalnike so začeli uporabljati kot sredstvo 

analize kratkoročne kreditne sposobnosti že na koncu 19. stoletja (Giacomino in Mielke 1993, 

55). 

Slovenski računovodski standardi (Inštitut za revizijo 2007, št. 29.25) definirajo kazalnike kot: 

»relativna števila, ki se nanašajo na gospodarske kategorije, o katerih obstajajo računovodski 

podatki.« Podobno Mramor in Brumec (1993, 164) definirata finančni kazalec kot številko, ki 

izraža razmerje med dvema ali več postavkami računovodskih izkazov poslovanja. Pri tem 

poudarja bistvo, da finančni kazalci odražajo takšna razmerja med postavkami, ki so vsebinsko 

smiselna z različnih vidikov uspešnosti in vzrokov (ne)uspešnosti poslovanja podjetja. 

Relativna števila oblikujemo s pomočjo dveh števil, ki jih postavimo v medsebojni odnos. 

Odražajo razmerje dveh primerljivih števil, s čimer lažje spoznavamo vlogo posameznih 

procesov ali stanj v soodvisnosti z drugimi istovrstnimi ali sorodnimi (Koletnik in Petermanec 

1997, 41). 

Glede na naravo primerjanih velikosti je lahko kazalnik indeks, koeficient ali stopnja udeležbe 

(Inštitut za revizijo 2007, št. 29).  

- Indeks je relativno število, ki izraža razmerje med istovrstnima velikostma. Pogosto se 

pomnoži s 100; tako se dobi odstotni indeks. 

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

primerljivi. Redko se pomnoži s 100; tako se dobi odstotni koeficient. Praviloma je 

imenovano število. 

- Stopnja udeležbe je relativno število, ki izraža razmerje med istovrstnima velikostma, od 

katerih se prva nanaša na del in druga na celoto istega pojava. Najpogosteje se pomnoži s 

100; tako se dobi odstotek udeležbe (odstotna stopnja udeležbe). 

Pri uporabi kazalnikov je treba upoštevati, da ti ne dajejo vedno nujno objektivne ocene 
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opazovanega pojava ali procesa v poslovanju. Kakovost kazalnikov je odvisna od kakovosti 

uporabljenih računovodskih in drugih podatkov, opredelitve števca in imenovalca v kazalniku, 

širine predmeta poslovanja, velikosti in specifičnosti panoge. Kazalniki imajo glede na vsebino 

tudi različen pomen (težo) pri ocenjevanju poslovanja podjetja (Repovž in Peterlin 2000, 83). 

Opredelitev kazalnikov ni standardizirana. Nobena od institucij (SEC16 in FASB17) ne daje 

napotkov za analizo z računovodskimi kazalniki, razen na izračunavanja dobička na delnico. 

Obstaja sicer določeno soglasje o tem, kateri kazalniki so pomembni, vendar ni dogovora o 

metodiki izračunavanja teh kazalnikov (Duhovnik idr. 2003, 232). 

Kazalnike bomo tako razporedili v nekaj skupin, kot jih definira Turk (Turk idr. 1999, 608–

660): 

- kazalniki stanja financiranja, 

- kazalniki stanja investiranja, 

- kazalniki plačilne sposobnosti,  

- kazalniki obračanja, 

- kazalniki gospodarnosti, 

- kazalniki donosnosti in 

- sestavi medsebojno povezanih kazalnikov. 

Posamezne podkategorije bomo predstavili v nadaljevanju. Omejili se bomo na kazalnike, ki 

jih bomo v nalogi kasneje tudi podrobneje izračunali. 

V zadnjih dveh desetletjih je bilo v teoriji finančne analize razvitih veliko bolj ali manj 

uporabnih modelov za analiziranje in napovedovanje bonitete finančnega zdravja podjetja, 

pretežno na podlagi metode MDA18 (multivariatna diskriminančna analiza).  

Poznamo več modelov MDA-analize, med njimi (Repovž in Peterlin 2000, 84–87): 

- Altmanov obrazec, 

- Kraličkova MDA, 

- Bleirova MDA, 

- metoda G. Weinricha in 

- Beemannova MDA. 

Vsem modelom in kazalnikom je skupno, da poskušajo na čim bolj plastičen in enostaven način 

predstaviti dogajanje (najpogosteje v podjetjih). 

                                                 
16 U.S. Securities and Exchange Commission 
17 Financial Accounting Standards Board 
18 Diskriminantna analiza je multivariatna metoda, ki je primerna za proučevanje odvisnosti, kadar je 
odvisna spremenljivka opisna, neodvisne spremenljivke pa so številske. Pri njej gre za študij variance 
in za pojasnjevanje vpliva neodvisnih spremenljivk na pripadnost enote kategoriji opisne spremenljivke 

ter v končni fazi za napovedovanje pripadnosti enote vnaprej določeni skupini (Jerebic 2013). Edward 

Altman je uporabil to metodo, ko je računal Altman-Z score model ocenjevanja uspešnosti podjetij. 
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Prednost večine navedenih modelov je v hitri, enostavni in ceneni presoji finančnega zdravja z 

uporabo različnih ponderiranih kazalnikov (Duhovnik idr. 2003, 148). 

Pomanjkljivosti modelov je predvsem v večji ali manjši natančnosti napovedovanja bonitete in 

v nujni previdnosti pri uporabi teh modelov glede na družbeno-ekonomski sistem, njegove 

kategorije, stabilnost gospodarstva, posamezne panoge gospodarstva, vsebino kategorij v 

števcu in imenovalcu kazalnikov ter nasploh možne specifičnosti obravnavanja podjetja 

(Repovž in Peterlin 2000, 84). Običajno so modeli kombinacija posamičnih kazalnikov. 

 

2.5.1 Kazalniki financiranja 

Namen kazalnikov financiranja je ugotavljanje tveganosti in dolgoročne stabilnosti poslovanja. 

Uporabljamo jih pri analizi pasivne strani bilance.19 

Kot kapital upoštevamo stanje vseh postavk kapitala, ne upoštevamo pa čistega dobička 

poslovnega leta, če bo ta razdeljen lastnikom osnovnega kapitala. Med dolgove štejemo stanje 

postavk na pasivni strani bilance stanja, razen kapitala ter dolgoročnih in kratkoročnih časovnih 

razmejitev (Turk idr. 1999, 609). 

 

Enačba 1: Stopnja lastniškosti financiranja 

!"#$%&'()'!"%*�+#!"*(,*%'%-*.'%&'( = ( +'$*"')
#/012%#!"(3#(0*.#0(!.13!"10 

Kazalniku stopnje lastniškosti financiranja lahko rečemo tudi stopnja finančne neodvisnosti. 

Kazalnik kaže, kakšna je stopnja lastniškega financiranja, to je tistega trajnega financiranja, ki 

so ga omogočili lastniki kot prinašalci osnovnega kapitala (Turk idr. 1999, 609). Prikazuje nam 

delež kapitala v vseh obveznostih do virov sredstev. 

 

Enačba 2: Stopnja dolžniškosti financiranja 

!"#$%&'(3#)�%*�+#!"*(,*%'%-*.'%&'( = ( 3#)4#0*
#/012%#!"(3#(0*.#0(!.13!"10 

Kazalnik stopnje dolžniškosti financiranja opazuje delež dolgov v vseh obveznostih do virov 

sredstev. Med dolgove štejemo vse postavke na pasivni strani bilance stanja, razen tistih, ki so 

obravnavane kot kapital, ter pasivne časovne razmejitve (Turk idr. 1999, 609). 

Financiranje poslovanja z dolgovi poveča donos kapitala lastnikom, če je strošek financiranja 

nižji od pričakovanih donosov. Temu pravimo finančni vzvod.  

                                                 
19 Pasivna stran bilance zavzema sledeče postavke: kapital, rezervacije, dolgoročne in kratkoročne 
pasivne časovne razmejitve in rezervacije, dolgoročne in kratkoročne obveznosti. 
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Za zunanje ocenjevalce je kazalnik pomemben, saj pretirano financiranje podjetij z dolgovi 

pomeni povečano tveganje, da bo v primeru težav podjetje zašlo v finančne težave in ne bo 

moglo odplačevati svojih obveznosti. 

Z davčnega vidika se pojavi t. i. davčni ščit. Le-ta nastopi samo v primeru, če podjetje ustvarja 

dobiček. Strošek financiranja dolgov (obresti) je obravnavan kot davčni odhodek in torej 

strošek zmanjšuje davek na dohodke pravnih oseb, kar v primeru lastniškega kapitala (dividend) 

ne drži. V primeru, da podjetje ustvarja izgubo, jo stroški financiranja povečujejo, medtem ko 

stroški lastniškega kapitala ne vplivajo na poslovni izid (Brigham in Ehrhardt 2007, 576).  

 

Enačba 3: Delež posojil v financiranju 

31)1�($#!#&*)(0(,*%'%-*.'%&5(631/"(.'"*#7 = ( $#!#&*)'
#/012%#!"(3#(0*.#0(!.13!"10 

Kazalnik deleža posojil je podrejen kazalnik dolžniškosti poslovanja in obravnava v celotnih 

obveznostih do virov sredstev samo delež posojil, ne pa vseh dolgov. Pove, kolikšna je 

odvisnost podjetja od zunanjih virov financiranja (Horvat 2012). 

 

2.5.2 Kazalniki investiranja 

Obratno kot kazalniki financiranja, s pomočjo katerih analiziramo pasivno stran bilance stanja, 

si s kazalniki investiranja pomagamo pri analizi aktive v bilanci stanja20 (Turk idr. 1999, 611). 

Kazalniki investiranja so specifični in sodijo v kategorijo kazalnikov vertikalnega oz. 

navpičnega finančnega ustroja. Kazalnike je smiselno primerjati v časovni vrsti. Glede na to, 

da se v nalogi ukvarjamo z eno (proizvodno) panogo, so tudi kazalniki med posameznimi 

kategorijami primerljivi. Kazalnikov investiranja ne moremo primerjati med različnimi 

panogami. Panoge so specifične in med njimi so velike razlike, kar zelo vpliva na vrednost 

samega kazalnika. Na primer: ne moremo primerjati kazalnikov investiranja pri frizerskem 

salonu z železarno. Kazalnika bi bila neprimerljiva (Horvat 2012). 

 

Enačba 4: Stopnja osnovnosti investiranja 

!"#$%&'(#!%#0%#!"*(*%01!"*.'%&' = (#$.1381"1%'(#!%#0%'(!.13!"0'!.13!"0'  

Za stopnjo osnovnosti investiranja v števcu uporabimo vsa neopredmetena dolgoročna sredstva 

(razen nevplačanega kapitala), v imenovalcu pa celotna sredstva. Predstavlja nam udeležbo 

osnovnih sredstev v celotnih sredstvih (Turk idr. 1999, 611). 

                                                 
20 Aktiva bilance stanja zavzema: dolgoročna in kratkoročna sredstva, kratkoročne aktivne časovne 
razmejitve, terjatve do podjetnika. 
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Presečni datum kazalnika je konec leta, vendar vrednosti, ki se pojavljajo na končni datum ne 

odražajo nujno tudi splošnega in povprečnega stanja. Podjetje lahko na primer opremo najame 

(leasing) ali pa jo uporablja kupljeno iz lastnih sredstev. Pri tem bi se vrednost kazalnika lahko 

bistveno spremenila. 

Pri analizi celotne populacije podjetij iz panoge se ta bojazen deloma zmanjša, saj se nevarnost 

razporedi na celotno populacijo. Tako lahko sklepamo na verodostojno povprečno vrednost.  

 

Enačba 5: Stopnja obratnosti investiranja 

!"#$%&'(#/.'"%#!"*(*%01!"*.'%&' = (#/.'"%'(!.13!"0'(6/.12(+.'"+#.#9%*:(,*%'%9%*:(%')#�/7!.13!"0'  

Kazalnika stopnje obratnosti investiranja ne bomo računali, ga pa vseeno navajamo v okviru 

teoretičnega dela. 

Kazalnik prikazuje stopnjo obratnih sredstev v vseh sredstvih. Načeloma veljajo enaka 

opozorila kot pri osnovnosti investiranja.  

 

Enačba 6: Stopnja dolgoročnosti investiranja 

!"#$%&'(3#)4#.#9%#!"*(*%01!"*.'%&'
= (#!%#0%'(!.13!"0'(6$#(%1#3$*!'%*(0.13%#!"*7 ; 3#)4#.#9%1(,*%< %')#�/1!.13!"0'  

Stopnja dolgoročnosti investiranja nam pokaže delež dolgoročnih sredstev v celotnih sredstvih 

(Turk idr. 1999, 613). Če ga pomnožimo s 100, dobimo odstotno stopnjo udeležbe dolgoročnih 

sredstev v sredstvih. 

 

Enačba 7: Stopnja kratkoročnosti investiranja 

!"#$%&'(+.'"+< *%01!"*.'%&' = (#/.'"%'(!.<(( ; (+.'"+< ,*%< %')#�/1 ; '+"< 9'!< .'281&*"01!.13!"0'  

Pri stopnji kratkoročnosti investiranja upoštevamo v števcu vsa gibljiva sredstva, v imenovalcu 

vsa sredstva oz. bilančno vrednost (Turk idr. 1999, 613). Nasprotno kot prejšnji kazalnik nam 

ta pokaže delež kratkoročnih sredstev v celotnih sredstvih. Podobno ga lahko pomnožimo s 100 

in dobimo odstotno stopnjo. 

V nadaljevanju prikazujemo še dva kazalnika, ki členita in raziskujeta kratkoročna sredstva. 

Vplivata na uspešnost poslovanja in imata vpliv na kratkoročne potrebe po denarju. 

Povečevanje zalog ali terjatev iz poslovanja pomeni povečano potrebo po financiranju 

poslovanja. Pogosto se ta dva kazalnika povečujeta v konjunkturi, v krizi se zaloge lahko 

povečujejo, medtem ko terjatve praviloma zmanjšujejo. 

 



25 

Enačba 8: Delež zalog v kratkoročnih sredstvih 

31)1�(2')#4(0(+.'"+< !.13!"0*: = ( 2')#41
+.'"+#.#9%'(!.13!"0' 

Delež zalog v kratkoročnih sredstvih izračunamo tako, da vrednost zalog delimo s 

kratkoročnimi sredstvi (Horvat 2012). Delež zalog lahko gledamo primerjalno skozi obdobja 

ali med podjetji oz. kategorijami. Visok delež zalog pomeni vezavo velikega dela sredstev v 

zalogah, kar lahko privede do težav pri financiranju le-teh. 

 

Enačba 9: Delež terjatev v kratkoročnih sredstvih 

31)1�("1.&'"10(0(+.'"+#.#9%*:(!.13!"0*: = ( "1.&'"01(*2($#!)#0'%&'+.'"+#.#9%'(!.13!"0'  

Delež terjatev v kratkoročnih sredstvih računamo podobno kot prejšnji kazalnik z razliko, da 

namesto zalog upoštevamo terjatve iz poslovanja in jih delimo s kratkoročnimi sredstvi (Horvat 

2012). Podoben učinek kot zaloge imajo terjatve. Velik delež terjatev pomeni tudi večje 

tveganje, da podjetje ne bo dobilo poplačanih terjatev. Če so plačilni roki zelo dolgi, je ta 

nevarnost lahko realna. Znano je, da se s časovnim odmikanjem od zapadlosti, možnost 

poplačila terjatve zmanjšuje. Velik delež terjatev pomeni tudi večje stroške financiranja le-teh. 

 

Enačba 10: Koeficient opremljenosti dela 

+#1,*-*1%"(#$.18)1&%#!"*(31)' = (#!%#0%'(!.13!"0'(6$#(%'/'0%*(0.13%#!"*7�"10*)#(2'$#!)1%*:  

Koeficient opremljenosti dela ni čisti računovodski kazalnik (Turk idr. 1999, 614). Koeficient 

opremljenosti dela nam kaže, koliko sredstev ima zaposleni na razpolago. Primerjava je 

smiselna znotraj iste panoge, saj se medpanožno lahko ta kazalnik zelo razlikuje. Zanimiv je 

časovni razvoj kazalnika. 

 

2.5.3 Kazalniki plačilne sposobnosti 

Kazalniki plačilne sposobnosti primerjajo sredstva in obveznosti do virov sredstev znotraj 

bilance stanja. Kazalnik spada tudi v kategorijo kazalnikov vodoravnega finančnega ustroja.21 

Kazalnik se nanaša na t. i. zlato bilančno pravilo, ki je v skladu s pravilom izenačevanja 

ročnosti. Pravilo pravi, da naj bodo dolgoročna sredstva pokrita z dolgoročnimi in trajnimi viri. 

Del kratkoročnih sredstev je tudi trajno prisoten v podjetju, saj omogoča poslovanje. Taka 

sredstva imajo zato tudi dolgoročni značaj in naj bi bila financirana iz dolgoročnih virov. 

                                                 
21 Vodoravni finančni ustroj pomeni primerjavo med sredstvi in viri sredstev, torej primerjavo postavk 
aktive in pasive bilance stanja. 
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Zametki tega pravila segajo že v leto 1854, ko je Huber razvil pravilo za banke in so jih kasneje 

uporabili kot splošna pravila v industriji in trgovini (Küting, Weber in Bender 1993, 114). 

Glede na to, da so postavke na presečni datum, so lahko ti kazalniki varljivi in ne predstavljajo 

nujno povprečnega stanja. Kazalniki financiranja, ki jih obravnavamo veljajo kot ugodni, če se 

njihova vrednost giba nad 1 in so torej dolgoročna sredstva večja od dolgoročnih obveznosti. 

Za podrobnejše analiziranje plačilne sposobnosti bi morali analizo dopolniti tudi s podatki iz 

izkazov denarnih tokov, vendar to presega obseg naše naloge. 

 

Enačba 11: Dolgoročno financiranje dolgoročnih sredstev 

 

3#)4#.#9%#(,*%'%-< 3#)4< !.13!"10 = (+'$*"') ; 3#)4< .121.0<;3#)4< 3#)4#0*3#)4#.#9%'(!.13!"0'  

Primerjamo dolgoročna sredstva z dolgoročnimi obveznostmi do virov sredstev. Če je kazalnik 

večji kot 1, se tudi del kratkoročnih sredstev financira iz dolgoročnih virov (Turk idr. 1999, 

615), kar je za varnost podjetja in poslovanje ugodno. 

 

Enačba 12: Kratkoročni koeficient plačilne sposobnosti 

+.'"+#.#9%*(+#1,*-*1%"($)'9< !$#!#/%#!"*(6:*".*(+#1,*-*1%"7 = ( +.'"+#.#9%'(!.13!"0'+.'"+#.#9%1(#/012%#!"* 

Kratkoročni koeficient primerja kratkoročna sredstva in kratkoročne obveznosti. Iz tega 

kazalnika ne razberemo, kolikšna je zapadlost posameznih obveznosti in terjatev, zato iz 

kazalnika ne moremo v celoti presoditi, ali bo imelo podjetje likvidnostne težave. 

Kratkoročni koeficient plačilne sposobnosti predstavlja enega izmed najbolj poznanih in 

najboljših široko uporabljenih kazalnikov. Meri sposobnost podjetja poravnati kratkoročne 

obveznosti z denarjem in ostalimi gibljivimi sredstvi, kot so kratkoročni vrednostni papirji in 

zaloge (Mramor in Brumec 1993, 167). 

 

Enačba 13: Pospešeni koeficient plačilne sposobnosti 

$#!$1�1%*(+#1,*-*1%"($)'9*)%1(!$#!#!/%#!"*
= (31%'.%'(!.13!"0' ; +.'"+< "1.&'"01 ; +.'"+< ,*%< %')#�/1+.'"+#.#9%*(3#)4#0*  

Pri pospešenem koeficientu plačilne sposobnosti (angl. quick ratio) upoštevamo le bolj likvidni 

del kratkoročnih sredstev. Iz kratkoročnih sredstev so izločene zaloge in aktivne časovne 

razmejitve (Horvat 2012). 
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2.5.4 Kazalniki donosnosti (poslovne uspešnosti) 

Kazalnike donosnosti lahko obravnavamo tudi kot kazalnike poslovne uspešnosti. Donosnost 

je najbolj sintetični kazalnik uspešnosti delovanja; v načelu gre za pojasnjevanje, kaj je bilo 

doseženo z določenim vložkom, ki se pojavlja v imenovalcu kazalnika (Turk idr. 1999, 625). 

Kazalnike donosnosti običajno najbolj zanimajo lastniki, ki so vložili svoj denar in pričakujejo 

za to ustrezno nagrado oz. donos. 

 

Enačba 14: Kosmata donosnost prihodkov iz prodaje 

+#!8'"'(6/.5"#7(3#%#!%#!"($.*:#3+#0(*2($.#3'&1( = (+#!8'"*(3#/*91+(*2($#!)#0'%&'9*!"*($.*:#3+*(*2($#!)#0'%&'  

Kosmata (bruto) donosnost prihodkov iz prodaje (angl. gross margin), nam pove kakšno maržo 

podjetje dosega. Podatek dobimo, če kosmati dobiček iz poslovanja delimo s čistimi prihodki 

iz poslovanja. Kaže nam delež prispevka za kritje neproizvajalnih stroškov, odhodkov 

financiranja, izrednih odhodkov in doseganje dobička (Horvat 2012).  

 

Enačba 15: Čista donosnost prihodkov iz prodaje 

9*!"'(3#%#!%#!"($.*:#3+#0(*2($.#3'&1( = ( 9*!"*(3#/*91+
9*!"*($.*:#3+*(*2($.#3'&1 

Kazalnik čiste donosnosti prihodkov iz prodaje je podoben prejšnjemu. Čista donosnost 

prihodkov iz prodaje (angl. net margin) nam kaže delež čistega dobička v čistih prihodkih iz 

prodaje (Horvat 2012). 

Med kazalniki donosnosti sta med najbolj znanimi kazalnik donosnosti sredstev (angl. return 

of assets – ROA) in kazalnik donosnosti kapitala (angl. return of equity – ROE) (Koletnik in 

Petermanec 1997, 48). 

 

Enačba 16: Donosnost sredstev 

3#%#!%#!"(!.13!"10(6>?@7 = ( -1)#"%*(3#/*91+ ; #3:< ,*%'%-<$#0$.19%#(!"'%&1(!.13!"10 #2< 9*!"*(3#/*91+
$#0$.< !"'%&1(!.13!"10 

Pri donosnosti sredstev in kapitala primerjamo med sabo dve različno opredeljeni časovni 

kategoriji. Dobiček je razlika med prihodki in odhodki in torej rezultat celoletnega poslovanja.  

Čisti dobiček je v našem primeru že zmanjšan tudi za izgube preteklih let. Podatek o stanju 

sredstev pa je zgolj stanje na presečni datum. Če hočemo ta dva podatka med sabo primerjati, 

je pravilno, da za primerjavo uporabimo povprečno stanje sredstev, ki jo računamo kot 

povprečje med začetnim in končnim stanjem (Turk idr. 1999, 625). 
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Enačba 17: Donosnost kapitala 

3#%#!%#!"(+'$*"')'(6>?A7 = ( 9*!"*(3#/*91+
$#0$.< !"'%&1(-1)#"%14'(+'$*"')' 

Donosnost kapitala je najpomembnejši kazalnik in meri donosnost naložb lastnikov podjetja. 

Računa se kot razmerje med čistim dobičkom in lastniškim kapitalom, vloženim v podjetje 

(Mramor in Brumec 1993, 169). Pri izračunu povprečnega kapitala praviloma ne upoševamo 

nerazdeljenega dobička, lahko pa ga upoštevamo s povprečnim zneskom, ki v organizaciji 

ostane. Podobno kot pri donosnosti sredstev moramo za pravilno primerjavo upoštevati 

povprečno stanje kapitala (Turk idr. 1999, 626). 

Sam kazalnik nam ne pove, kolikšna je zahtevana donosnost investitorjev, ki se izpostavljajo 

tveganju. Zahtevano donosnost bomo obravnavali v poglavju 2.6.2, kjer jo bomo tudi 

podrobneje opredelili. 

Poleg teh kazalnikov obstajajo še drugi kazalniki za izračune donosnosti, npr.: donosnost 

dolgov, dobičkonosnost osnovnega kapitala, stopnja dividendnosti čistega dobička pa tudi 

dividendnost osnovnega kapitala. Uporaba teh je odvisna predvsem od potreb in ciljev 

analiziranja. 

 

2.5.5 Kazalniki gospodarnosti 

Računovodski kazalniki gospodarnosti izražajo razmerje med potroški, ki smo jih porabili za 

določeno količino ustvarjenega rezultata. 

Ločiti moramo med dvema pojmoma. Uspešnost je zunanja mera in govori o tem, da delamo 

»prave« stvari, medtem ko pri učinkovitosti merimo, koliko potroškov (stroškov) potrebujemo 

za določen učinek, pove nam, ali delamo »prav«  (Turk idr. 1999, 620). 

 

Enačba 18: Kazalnik celotne gospodarnosti 

-1)#"%'(4#!$#3'.%#!" = ($.*:#3+*#3:#3+*  

Ta kazalnik najbolj sintetično kaže na intenzivnost odmika prihodkov od odhodkov z 

upoštevanjem vseh vplivov nanj. Ker je razlika med prihodki in odhodki poslovni izid v 

obdobju, kaže tudi na gospodarsko intenzivnost dobička ali izgube (Turk idr. 1999, 622). 

Kazalnik je osnovni kazalnik gospodarnosti, iz katerega izhajajo mnoge različice. Enako lahko 

primerjamo tudi podkategorije prihodkov in odhodkov, npr. iz poslovanja in financiranja, ki 

nam kažejo posamična razmerja med podkategorijami prihodkov/odhodkov iz bilance uspeha.  
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Večji kot je koeficient, bolj je sistem gospodaren, saj je odmik med prihodki in odhodki večji. 

Če kazalnik kaže vrednosti pod 1, sistem posluje z izgubo. V tem primeru so odhodki večji od 

prihodkov. 

 

Enačba 19: Kazalnik gospodarnosti poslovanja 

4#!$#3'.%#!"($#!)#0'%&' = ($#!)#0%*($.*:#3+*$#!)#0%*(#3:#3+*  

Pri kazalniku gospodarnosti poslovanja moramo opozoriti, da v vrednost niso vključeni 

prihodki ali odhodki iz naslova financiranje. Odhodki in prihodki iz poslovanja so običajno 

pretežni delež skupnih prihodkov in odhodkov podjetja.  

Če želimo, lahko kazalnike gospodarnosti razgradimo tudi na posamezne podkategorije, če nas 

le-te zanimajo in primerjamo npr. stroške amortizacije, stroške dela, stroške prodaje, stroške 

proizvodnje ali druge s prihodki iz poslovanja. Tako lahko podrobneje primerjamo razvoj 

gospodarnosti posameznih podkategorij (Turk idr. 1999, 622–624). 

 

2.5.6 Kazalniki produktivnosti 

Produktivnost predstavlja učinkovitost vloženih sredstev in jo izrazimo kot razmerje med 

količino učinkov in vloženim delom. Praviloma se kot delovni vložek upošteva število delavcev 

ali njihovih delovnih ur (Koletnik in Petermanec 1997, 258). 

 

Enačba 20: Produktivnost zaposlenih 

$.#35+"*0%#!"(2'$#!)1%*: = $.*:#3+*
$#0$.19%#(�"< 2'$#!)1%*: 

Produktivnost zaposlenih nam pove, koliko prihodkov pride na enega zaposlenega (Horvat 

2012). 

 

Enačba 21: Poslovni izid na zaposlenega 

($#!)#0%*(*2*3(%'(2'$#!)1%14' = 9*!"*($#!)#0%*(*2*3
$#0$.19%#(�"< 2'$#!)1%*: 

Podoben kazalnik je kazalnik poslovnega izida na zaposlenega, ki nam kaže, koliko dobička je 

ustvaril posamezen zaposlenec (Horvat 2012). 
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2.6 Preostali dobiček kot mera uspešnosti 

Osnovni namen in cilj lastnikov podjetij je v večini primerov povečevanje vrednosti njihovega 

premoženja. Tega povečujejo z ustvarjenim dobičkom oz. povečevanjem vrednosti podjetja. 

Slovenski računovodski standardi (Inštitut za revizijo 2007) dobiček definirajo kot (pozitivno) 

razliko med prihodki in odhodki v obračunskem obdobju. Čisti poslovni izid pa kot poslovni 

izid, od katerega se odšteje davek na dohodke pravnih oseb ter odloženi davki. Tako dobljen 

čisti dobiček povečuje knjigovodsko vrednost lastnikovih sredstev oziroma vloženega kapitala 

in praviloma tudi tržno vrednost premoženja lastnikov. Vrednost te je v podjetjih, ki niso 

delniške družbe, ali njihove delnice ne kotirajo na trgih kapitala, težko oceniti. Zaradi tega 

ocenjevanje uspešnosti poslovanja podjetja pogosto temelji na dobičku in iz dobička 

izračunanih kazalnikov.  

Lastniki se vedno sprašujejo, ali so doseženi cilji, ali bi lahko drugje vložen denar prinesel več 

oz. ali je podjetje dovolj donosno. V naši nalogi smo poskušali poiskati odgovor na to vprašanje 

za lesno panogo.  

Delni odgovor nam poda kazalnik donosnosti kapitala, ki smo ga teoretično obravnavali v 

Poglavju 2.5.4. Ta meri čisti dobiček na enoto kapitala, vendar nam podatek sam po sebi ne 

pove dovolj. Ali je donosnost ustrezna, velika ali premajhna iz samega podatka ne moremo 

oceniti. Kazalnik donosnosti kapitala lahko primerjamo z donosnostjo kapitala podobnih 

podjetij, vendar tudi v tem primeru nimamo pravilne ocene. Ocenjujemo samo relativno stanje 

podjetja glede na primerjana podjetja (ali je boljše ali slabše in za koliko). Podatek moramo 

primerjati z oportunitetnimi stroški kapitala, ki v oceni upoštevajo tudi tveganja in nevarnosti 

okolja, družbe in panoge. Če v oceno donosnosti kapitala vključimo tudi strošek kapitala, ki 

upošteva tveganje, pridemo do preostalega dobička (angl. residual income). Tega dobimo, če 

od dobička odštejemo stroške kapitala; razlika je preostali dobiček. 

Po konceptu preostalega dobička je podjetje uspešno, ko je preostali dobiček večji od nič in 

donosnost kapitala na podlagi preostalega dobička pozitivna. Predpostavljamo, da je koncept 

preostalega dobička za ocenjevanje donosnosti lastniškega kapitala boljša in natančnejša mera 

od običajnega računanja donosnosti na podlagi čistega dobička, zato ga bomo uporabili tudi pri 

ocenjevanju uspešnosti panoge v naši nalogi. Preostala vrednost (preostali dobiček) izhaja iz 

čistega dobička, od katerega odštejemo delničarjeve oportunitetne stroške kapitala, s katerim 

generiramo čisti dobiček (Robinson 2002, 262). Koncept preostanka vrednosti upošteva 

ocenjen strošek lastniškega kapitala, ki meri delničarjeve oportunitetne stroške (Stowe 2002, 

262), strošek kapitala vrednoti tudi tveganje, ki sta mu podjetje in panoga izpostavljena. 

Oportunitetne stroške najpogosteje računamo po modelu CAPM (Capital Asset Pricing Model). 

CAPM je model določanja cen dolgoročnih naložb, pri katerem je zahtevana stopnja donosa 

dolgoročne naložbe enaka vsoti netvegane stopnje donosa in premije za tveganje te naložbe 

(Brigham in Ehrhardt 2007, 347). Model CAPM bomo uporabili tudi v naši nalogi za izračun 

preostalega dobička in je v nadaljevanju podrobneje predstavljen.   
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Preostali dobiček obdobja dobimo, če čistemu dobičku (AB7(odštejemo strošek lastniškega 

kapitala, ki ga izračunamo kot produkt knjigovodske vrednosti kapitala (CDEF7 ter zahtevane 

stopnje donosa (+). 

 

Enačba 22: Preostali dobiček 

>GB = AB H + I CDEF 

 

>GB -  preostali dobiček tekočega obdobja 

AB - čisti dobiček tekočega obdobja 

+ - strošek lastniškega kapitala podjetja  

CDEF - knjigovodska vrednost lastniškega kapitala prejšnjega obdobja 

Knjigovodsko vrednost kapitala izračunamo, če knjigovodski vrednosti kapitala preteklega 

obdobja prištejemo zadržani dobiček. Ta je razlika med čistim dobičkom in dividendami, ki so 

bile izplačane lastnikom. 

 

Enačba 23: Knjigovodska vrednost kapitala 

CDB = CDEF ; AB HJ*0B 

 

CDB  - sedanja knjigovodska vrednost lastniškega kapitala 

CDEF - knjigovodska vrednost lastniškega kapitala prejšnjega obdobja 

AB  - čisti dobiček za tekoče obdobje 

J*0B  - kumulativne dividende za tekoče obdobje 

 

2.6.1 Izračun preostalega dobička 

Preostali dobiček lahko izrazimo relativno na podlagi upoštevanja zahtevane donosnosti 

lastniškega kapitala.  

Preostali dobiček se računa za prihodnje donose, vendar smo v našem primeru računali 

uspešnost podjetij za nazaj. Če izhajamo iz Enačbe 22, lahko preostali dobiček izrazimo s 

sledečo enačbo (Stubelj, Jerman in Dolenc 2011). 
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Enačba 24: Preostala donosnost lastniškega kapitala 

>GK6L7 = >GK
CDKEF = >?AK H +K 

 

>GK - preostali dobiček v obdobju t 

>?AK - donosnost lastniškega kapitala v obdobju t 

CDKEF - knjigovodska vrednost kapitala konec obdobja t-1 

+K - strošek lastniškega kapitala v obdobju t 

Za izračun potrebujemo ROE vrednosti, ki jih dobimo po sledeči formuli (Stubelj, Jerman, in 

Dolenc 2011): 

 

Enačba 25: Donosnost lastniškega kapitala 

>?AK = AK
CDKEF I MNN 

 

>?AK - donosnost lastniškega kapitala v obdobju t 

AK - čisti dobiček za obdobje t 

CDKEF - knjigovodska vrednost kapitala konec obdobja t-1 

 

2.6.2 Zahtevana donosnost lastniškega kapitala 

Lastniki običajno investirajo denar v pričakovanju, da jim bo investicija prinesla določeno 

donosnost. Strošek kapitala je najnižja donosnost, ki jo zahtevajo investitorji za tveganje, ki ga 

sprejmejo (Stubelj, Jerman in Dolenc 2011). Kolikšna je zahtevana donosnost, je odvisno od 

vrste dejavnikov. Med njimi so pomembnejše proizvodne priložnosti, časovne prioritete za 

potrošnjo, tveganje in inflacija (Brigham in Ehrhardt 2007, 15):  

- S proizvodnimi priložnostmi je mišljeno, da lahko kapital prinese določeno donosnost. 

- Časovne prioritete za potrošnjo lahko trošimo sedaj ali v prihodnosti v odvisnosti od 

nadomestila (obresti oz. cene), ki jo za to dobimo/plačamo . 

- Tveganje: višje tveganje zahteva višje donose. 

- Inflacija pomeni razvrednotenje denarja, z manj vrednim denarjem si lahko privoščimo 

manj in torej neposredno vpliva na zahtevano donosnost. 

(Brigham in Ehrhardt 2007, 15). 

Za izračun stroška oz. zahtevane donosnosti lastniškega kapitala obstaja vrsta modelov, med 

katerimi lahko investitorji in analitiki izbirajo.  

V financah je za oceno zahtevane donosnosti najbolj uporabljen CAPM (Brigham in Ehrhardt 

2007). 
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Poleg CAPM pa obstajajo še t. i. multi-beta modeli, med katerimi sta poznana dva. APM (angl. 

arbitrage pricing model). APM je model, kjer z razliko do CAPM ne uporabljamo samo enega 

faktorja za tveganje, temveč uporablja več različnih faktorjev. Model multifaktor uporablja 

zgodovinske vrednosti skupaj z določenimi makro ekonomskimi spremenljivkami in določa 

beto za posamezno podjetje v povezavi s temi spremenljivkami (Damodaran 2008, 100). 

Prednost teh modelov naj bi bila večja natančnost, vendar so modeli kompleksnejši ter imajo 

več vhodnih parametrov, pri oceni katerih lahko prihaja do napak. 

 

Strošek lastniškega kapitala po modelu CAPM 

CAPM (Capital Asset priceing Model) je model določanja zahtevane donosnosti lastniškega 

kapitala. Model je v osnovi postavil Sharpe (1964)22 v članku »Capital Asset Prices: A theory 

of Market Equilibrium under Conditions of Risk«. 

Capital Asset Pricing Model (CAPM) oz. model stroška lastniškega kapitala je bil prvi, ki so 

ga analitiki, investirorji in družbe širše uporabljali in je povezal teorijo donosa s tveganjem 

(Brigham in Ehrhardt 2007, 231). Z njim računamo strošek lastniškega kapitala, ki je sestavljen 

iz donosnosti netvegane naložbe (donosnost zakladnih menic in podobnih državnih oz. 

centralnonaložbenih papirjev), premije za tveganje (določena s pričakovano donosnostjo 

tržnega protfelja) in nediverzifikabilnim tveganjem konkretne naložbe (delnice) merjenim s 

koeficientom beta (Zbašnik in Petermanec 1999, 226). 

CAPM izhaja iz nekaterih predpostavk (Brigham in Ehrhardt 2007, 250): 

- Vsi investitorji se osredotočajo na (enako) obdobje in iščejo največjo pričakovano končno 

vrednost njihovega premoženja pri izbiri med možnimi portfolii na podlagi pričakovane 

donosnosti in standardnega odklona posameznega portfolia. 

- Vsi investitorji si lahko izposodijo ali posodijo neomejeno količino denarja po obrestni meri 

netvegane naložbe in ni omejitev pri prodaji kateregakoli sredstva. 

- Vsi investitorji imajo enake vrednosti pričakovanih donosov, varianc in kovarianc za vsako 

sredstvo, tj. investitorji imajo homogena pričakovanja. 

- Vsa sredstva so popolnoma deljiva in popolnoma likvidna. 

- Ni transakcijskih stroškov. 

- Ni davkov. 

- Vsak posamičen investitor predpostavlja, da s svojim ravnanjem ne vpliva na ceno, t.j. 

prevzema tržno ceno. 

- Količine sredstev so dane in nespremenljive. 

CAPM-model kljub široki uporabi ni popoln. Omejitve so stroge in v določeni meri 

neživljenjske. Precej raziskav kaže na nekonsistentnost modela oz. se je potrebno njegovih 

                                                 
22 Za delo na področju stroškov kapitala je dobil profesor Sharpe Nobelovo nagrado. 
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omejitev in predpostavk zavedati (McNulty idr. 2010). 

Kljub vsemu je model CAPM na področju financ še vedno najširše uporabljen model za oceno 

zahtevane donosnosti ob upoštevanju tveganja (Brigham in Ehrhardt 2007, 232). 

Osnovni model zapišemo po spodnji enačbi (Enačba 26). 

 

Enačba 26: CAPM-model 

.O = .P ; QO I 6.R H .P7 
 

.O  - zahtevana stopnja donosnosti 

.P  - donosnost netvegane naložbe 

QO  - mera sistematičnega tveganja 

.R  - povprečna donosnost tveganih naložb 

6.R H .P7 - tržna premija za tvegane naložbe 

Zahtevano donosnost dobimo, če donosnosti netvegane naložbe prištejemo tržno premijo za 

tveganje pomnoženo z mero sistematičnega tveganja posameznega podjetja ali panoge. Za 

potrebe izračuna CAPM na slabo razvitih finančnih trgih lahko uporabimo podatke razvitih 

trgov, običajno ameriškega, ki jih ustrezno prilagodimo (inflacija, pribitek za tveganje). 

 

Stopnja donosa netvegane naložbe 

Stopnja donosa netvegane naložbe (angl. risk free rate) je mera donosnosti varne naložbe oz.  

t. i. naložbe brez tveganja. Uporablja jo veliko sodobnih finančnih modelov, med drugim 

CAPM, pa tudi MPT (modern portfolio theory).23  

Običajno se za to mero vzame donosnost državnih obveznic ali zakladnih menic primerne 

ročnosti.  

Mero netvegane naložbe se lahko računa kot donosnost 30-letnih indeksiranih ameriških 

obveznic plus pričakovana inflacija za trg, na katerem računamo zahtevano donosnost. 

Ameriške obveznice se uporablja predvsem zato, ker je ameriški trg relativno stabilen in razvit, 

kar omogoča pridobitev podatkov za oceno vseh spremenljivk, ki jih moramo vnesti v model. 

To nam zagotavlja konsistentnost modela.  

 

                                                 
23 Modern prortfolio theory govori o tem, kako naj lastniki sestavijo portfolio svojih naložb, da 
optimirajo donos portfolia, vezanega na tveganja, ki ga prinašajo vsak posamezen vrednostni papir in s 
tem celotna investicija. 
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Enačba 27: Mera netvegane naložbe 

.PS = TUVWK ; *K 
 

.PS - donosnost netvegane naložbe za obdobje t 

TUVWK - donosnost 30-letnih ameriških obveznic v opazovanem obdobju 

*K - inflacija opazovanega obdobja 

Vrednostni papirji držav razvitih trgov so (zelo) varni, vendar moramo na tej točki vseeno 

poudariti, da tudi državni vrednosti papirji niso popolnoma netvegana naložba. Tveganja pri 

državnih obveznostih kljub vsemu še vedno obstajajo in so sledeča: 

- Absolutno tveganje – to se kaže v volatilnosti posameznega vrednostnega papirja in se ga 

računa s standardno deviacijo. 

- Relativno tveganje nam kaže razmerje fluktuacije cene glede na indeks. 

- Privzeti riziko oziroma kreditni riziko – nevarnost, da obveznosti ne bodo poplačane. 

Zavedati se moramo, da valute niso več vezane na stvarno premoženje, kot na primer zlato, 

kakor so bile včasih. So samo obljuba, da bo dolg poplačan. Pri tako velikih zadolžitvah, 

kot jih imajo države sedaj, se pojavlja veliko vprašanj, na katera ekonomisti nimajo 

odgovorov (Brigham in Ehrhardt 2007). 

V primeru negotovosti na trgih (valutnih nihanjih, vojnah, kolapsih borz itd.) mera netvegane 

naložbe, ki izhaja iz državnih obveznic mogoče ni najbolj primerna. V smislu, kot jo 

uporabljamo v naši nalogi (ob predpostavki normalnih ekonomskih razmer), je mera netvegane 

naložbe, ki izhaja iz državnih obveznic, tista mera, ki jo lahko uporabljamo (Brigham in 

Ehrhardt 2007). 

 

Mera sistematičnega tveganja beta 

Tveganje je močno povezano z verjetnostjo dogodkov. Verjetnost nam poda verjetje, da se nek 

dogodek zgodi. Pove nam odstotek primerov, ko je pričakovano, da se bo dogodek zgodil, ko 

osnovni proces ponavljamo v nedogled, neodvisno drug od drugega ter pod povsem enakimi 

pogoji. Je torej vrednost na intervalu od 0 do 1, ki meri stopnjo verjetja, da se zgodi nek dogodek 

(Nastav 2011, 41). 

 

Verjetnost lahko opredelimo v več pogledih (Nastav 2011, 42): 

- s statistično definicijo: ki definira verjetnost z relativno frekvenco pri veliki populaciji, 

- s klasično definicijo: ki jo definira kot verjetje, da se nek dogodek zgodi, 

- z aksiomatično definicijo: ki jo definira kot funkcijo, ki vsakemu dogodku zapiše vrednost 

v intervalu med 0 in 1. 

Tveganje Damodaran (2008) definira kot možnost, da je izid v življenjski igri tak, ki nam ni 
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všeč. Tveganje se torej pri investicijah nanaša na verjetnost, da bo rezultat želenega donosa 

drugačen od naših pričakovanj. Drugačen od pričakovanj lahko pomeni, da je donos višji ali 

nižji od pričakovanj.  

Tveganje želimo v financah računsko ovrednotiti, če ga želimo uporabljati v formulah za 

preračune. Pogosto se za namene računanja tveganja uporablja definicijo verjetnostne 

razporeditve slučajne spremenljivke. Slučajna spremenljivka predstavlja možno številsko 

vrednost, ki je rezultat negotovega dogodka (Nastav 2011, 48). Razporeditve teh vrednosti so 

lahko različne. Lahko sestavljajo ozko skupino okrog sredinske vrednosti, lahko so zelo 

razpršene. Pri ozkih oblikah je možnost in torej tveganje, da bo vrednost zelo oddaljena od 

pričakovane relativno nizka, medtem ko je pri zelo razpršenih oblikah ta možnost oz. tveganje 

večje. Poznamo standardno razporeditev, ki je osnova statističnega raziskovanja. Ta prikazuje 

pravilno krivuljo, pri kateri je 68,26 % verjetnosti, da dogodek doseže vrednosti med +/-1 

standardnega odklona,  95,46 % verjetnosti, da doseže vrednosti +/–2 ter 99,74 % verjetnosti 

da doseže vrednosti +/–3 (Brigham in Ehrhardt 2007, 208). 

Za izračun razpršitve uporabljamo mero standardnega odklona. Standardni odklon je 

standardna mera razpršenosti, ki meri velikost odklonov posamezne vrednosti spremenljivke 

od njenega povprečja. Merjen je v enotah mere spremenljivke, predstavlja pa absolutno mero 

razpršenosti (Nastav 2011, 32). Poenostavljeno pove, koliko se vrednosti oddaljujejo od 

povprečja. 

Varianca je kvadratna vrednost standardnega odklona. Meri velikost kvadratov odklonov 

vrednosti spremenljivke od njenega povprečja, zato je vedno pozitivna. 

Relativna mera variabilnosti je koeficient variacije, ki odraža variiranje spremenljivke, ne glede 

na njene enote mer in/ali povprečje (Nastav 2011, 32). Primerjamo lahko različne spremenljivke 

z različnimi povprečji in enotami mere. V financah se npr. računa standardni odklon na enoto 

pričakovane donosnosti. Na osnovi koeficienta variacije lahko v financah primerjamo npr. 

naložbe z različnim tveganjem in različno pričakovano donosnostjo.  

Beta je mera sistematičnega tveganja. Sistematično tveganje zajema t. i. riziko trga oziroma 

volatilnost24 trga, ki nam v našem primeru predstavlja slučajno spremenljivko. Večja volatilnost 

pomeni večjo razpršitev in s tem večje tveganje. Tveganja, ki izhajajo iz volatilnosti, so 

nenapovedljiva in se jim ni mogoče izogniti. 

Beto računamo kot razmerje donosnosti posamezne delnice oz. v našem primeru panoge ter 

donosnosti celotnega trga. Kot razmerje donosnosti se upošteva mere standardnega odklona 

med posamezno delnico ter trgom. 

 

                                                 
24 Volatilnost: nihanje vrednosti trga ali posameznega vrednostnega papirja. 
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Enačba 28: Izračun beta koeficienta 

QO = XYOYZ[ × \OZ 

QO - beta koeficient 

YO - varianca posamične delnice oz. panoge 

YZ - varianca trga 

\OZ - korelacijski koeficient donosnosti delnice oz. panoge in trga 

 

Iz Enačbe 28 vidimo, da je beta odvisna od variance posamezne panoge oz. delnice. Večji kot 

so odkloni, večji koeficient beta bo posamezni raziskovani vrednosti pripisan. Hkrati to 

posledično pomeni tudi večje tveganje. 

Glede na to, da se CAPM-model uporablja za prihodnje donose, se predvideva tudi beto za 

prihodnost. Običajno se raziskovalci poslužujejo analize preteklih dogodkov in preteklih 

donosov, da lahko ocenijo zahtevane donose v prihodnosti.  

Tako lahko tudi beto računamo kot razmerje donosnosti med donosnostjo panoge oz. posamične 

delnice (v odstotnih točkah) ter donosnostjo trga (v odstotnih točkah). Če te vrednosti rišemo v 

grafikon, dobimo t. i. razsevni diagram.  

Beto delnice lahko izračunamo kot razmerje med kovarianco delnice in varianco trga. 

Kovarianca je mera, ki nam kaže povezanost spremenljivosti dveh naključnih spremenljivk.  

Bolj se spremenljivki gibljeta v isti smeri, bolj je kovarianca pozitivna in obratno.  

 

Enačba 29: Kovarianca spremenljivk 

]?DOZ = \OZYOYZ 

Če zgornjo enačbo vstavimo v Enačbo 28, pridemo do enačbe bete, ki se jo pogosto uporablja 

(Brigham in Ehrhardt 2007, 217). 

 

Enačba 30: Izračun bete s kovarianco spremenljivk 

QO = ]?DOZ
YẐ  

Enak rezultat dobimo, če izračunamo trend ter ga vrišemo v graf (Slika 11).   
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Slika 11: Primer bete za delnico General Electric 

Vir: Brigham in Ehrhardt 2007, 225. 

Beta nam pove naklon premice. V primeru grafa (Slika 11) je ta 0,72. R2 je determinacijski 

koeficient. Meri delež variabilnosti odvisne spremenljivke, ki jo lahko pojasnimo z linearno 

odvisnostjo od neodvisne spremenljivke. V našem primeru lahko pojasnimo 24 % variance 

donosa delnice z donosi celotnega trga (Brigham in Ehrhardt 2007, 225). 

 

Beto je mogoče oceniti, vendar jo določa nekaj ključnih značilnosti (Damodaran 2008, 263-

264): 

- Vrsta posla, v katerem deluje podjetje. Podjetja se ukvarjajo z zelo različnim poslovanjem 

in dobrinami. Poslovanje z dobrinami, ki so zelo občutljive na spremembe cen (recimo 

avtomobilska industrija ali bolj luksuzne dobrine), ima beto višjo kot tisto, ki se ukvarja z 

zelo malo občutljivimi dobrinami (tobačna industrija, goriva, hrana). 

- Delež poslovnega vzvoda. Poslovni vzvod predstavlja razmerje med fiksnimi in 

variabilnimi stroški. Podjetje z visokim deležem fiksnih stroškov bo bolj dovzetno za 

spremembe donosov v primeru nihanja prihodkov kot tisto z nizkim deležem fiksnih 

stroškov. Podjetja z visokim deležem fiksnih stroškov so tako bolj rizična. 

- Finančni vzvod.25 Finančni vzvod v dobrih razmerah poveča donosnost lastniškega kapitala, 

vendar v slabih razmerah zaradi stroškov financiranja donosnost še bolj zmanjša. Povečan 

finančni vzvod poveča varianco in s tem poveča tudi tveganje celotnega podjetja.  

Za potrebe primerjave bet različno zadolženih podjetij lahko prilagajamo bete za različne 

stopnje zadolžitve s pomočjo Enačbe 31 (Brigham in Ehrhardt 2007, 587).  

                                                 
25 Prvi je vpliv finančnega vzvoda na beto v obliki formule leta 1972 zapisal Robert Hamada (1972) v 

svojem delu The Effect of the Firm's Capital Structure on the Systematic Risk of Common Stocks v The 

Journal of Finance 27 (2): 435–452. 
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Enačba 31: Koeficient beta popravljen za razmerje med dolgovi in lastniškim kapitalom  

 

Q_ =(Q` × XM ; 6M H U7 × JA [ 

 

Q_ - beta levered / popravljen beta za razmerje med dolgovi in lastniškim kapitalom 

Q` - beta unlevered / beta brez zadolžitve 

U - Tax – davek 

J - Debt/dolgovi  

A - Equity/kapital 

Učinek davka je vključen v formulo, ker stroški obresti zmanjšujejo davčno osnovo za davek 

na dohodke pravnih oseb.26 

Dejavnik finančnega tveganja popravlja vrednost bete. Večje kot je razmerje med dolgovi in 

lastniškim kapitalom, večji (pozitivni) popravek bete je pričakovati. 

 

Tržna premija za tveganje 

Tveganje Mramor in Brumec (1993, 99) opredelita kot nezmožnost, da bi pravilno 

napovedovali prihodnji tok dogodkov oziroma kot nezmožnost popolnoma načrtovati, ali bodo 

rezultati prihodnjega toka dogodkov enaki načrtovanim. 

Tržna premija za tveganje je sestavni del vsakega modela v financah, ki poskuša poiskati 

razmerje med tveganjem in donosnostjo. V teoriji jo poznamo tudi pod termini lastniška 

premija, premija za tveganje in tržna premija (Fernandez 2004). 

Tržno premijo za tveganje računamo kot razliko med tržno donosnostjo in netvegano 

donosnostjo. 

V literaturi se za tržno premijo pojavljajo različni izrazi, ki pa jih ne smemo enačiti. Fernandez 

(2004) omenja štiri: 

- zgodovinska (angl. Historical) premija za tveganje, 

- pričakovana (angl. Expected) premija za tveganje, 

- zahtevana (angl. Required) premija za tveganje in 

- zgrajena (angl. Implied) premija za  tveganje. 

Običajno se za modele uporablja zgodovinsko premijo za tveganje, ki jo izračunano iz 

zgodovinskih podatkov, kar potrjuje tudi raziskava (Ibbotson in Goetzmann 2005). 

                                                 
26 Starejši izraz je poznan pod nazivom davek na dobiček. 



40 

Tržna premija za tveganje se računa za razvite trge, saj so zgodovinske vrednosti konsistentne 

in dosegljive. Predvsem se uporablja trg ZDA (Damodaran 2008, 219).   

 

Tveganje države 

Postavlja se vprašanje, kako je s tveganjem med različnimi državami in kako to tveganje 

upoštevati pri zahtevanih donosih. Dejstvo je, da je tveganje v eksotičnih državah (recimo 

Afriki) večje od tveganja razvitih trgov. Premije se med državami in trgi razlikujejo in jih je 

potrebno pri preračunih upoštevati.  

Tveganje držav se nanaša predvsem na netrgovalno – nediverzificirano tveganje - oz. na splošno 

tveganje države (Damodaran 2008, 225). Premije, ki veljajo za namensko državo (v tem 

primeru ZDA), ne veljajo tudi za druge države.  

Tveganje posamične države se lahko pridobi z uporabo več različnih metod, modelov in 

načinov. Podobno kot ostala tveganja, se lahko tudi tveganje posamične države računa s 

primerjavo volatilnosti trgov oz. s primerjavo standardnih odklonov. Lahko se upošteva oceno 

nekaterih rating agencij (S/P, Moodys in druge), ki ocenjujejo splošno tveganje države in ne 

samo tveganje kapitala. Nekateri (The Economist) uporabljajo točkovalno metodo, kjer 0 

pomeni brez tveganja, 100 pa zelo visoko tveganje (Damodaran 2008, 228). Z različnimi 

metodami pridemo do različnih rezultatov tveganja posamezne države.  

Zahtevani donosnosti na osnovi CAPM-modela tako dodatno prištejemo še pribitek za tveganje 

države, kar smo upoštevali tudi v naši nalogi. 

Nekateri raziskovalci tveganje države dodajo k tržni premiji za tveganje. Rezultat tega je 

tveganje, ki ga beta še dodatno popravi. Pri betah, večjih od ena, se tveganje še bolj upošteva 

in upoštevanje zmanjša pri betah, manjših od ena (Damodaran 2008, 233).  
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3 ANALIZA STANJA SLOVENSKE LESNE INDUSTRIJE 

Pri analiziranju podatkov izhajamo iz podatkov, pridobljenih pri Agenciji za plačilni promet 

Republike Slovenije (AJPES). Podatke, ki so v SIT smo preračunali v EUR po tečaju EUR/SIT 

239,64. Vsi podatki so inflacionirani na leto 2013 in tako časovno primerljivi. Inflacioniranje 

smo opravili po podatkih o inflaciji (SURS 2014c). 

Nekateri grafi so prikazani od leta 2006 naprej. Vzrok je v spremembah ZGD-1 in sprememb v 

postavkah bilanc stanja, ki je spremembe uvedel z letom 2006. Pri tem se je spremenila tudi 

oblika in struktura bilanc stanja in uspeha in temu primerno so se spremenili tudi AOP.27 AOP-

je smo povzeli po ZGD-1. Zaradi namena primerljivosti in konsistentnosti podatkov zato grafe, 

znotraj katerih podatki ne bi bili v časovni premici primerljivi, podajamo od leta 2006 naprej, 

ko so podatki med seboj dejansko primerljivi in konsistentni. 

 

3.1 Analiza finančnih kazalnikov 

Izračunali smo kazalnike, ki smo jih predstavili v Poglavju 2.5. Pri obrazložitvi posameznih 

kazalnikov se sklicujemo na nazive kategorij po ZGD-1. Kazalnike prikazujemo v grafih, ki so 

bolj nazorni. Grafi so predstavljeni s petimi kategorijami. Kategorije so razdeljene po velikosti: 

mikro in mala podjetja v kategoriji malih podjetij ter srednja in velika v kategoriji velikih 

podjetij. Velikost podjetja ureja ZGD-1 v 55. členu:  

(1) Družbe se pri uporabi tega zakona razvrščajo na mikro, majhne, srednje in velike družbe 

z uporabo navedenih meril na bilančni presečni dan letne bilance stanja: 

- povprečno število delavcev v poslovnem letu, 

- čisti prihodki od prodaje in 

- vrednost aktive. 

(2) Mikro družba je družba, ki izpolnjuje dve od teh meril: 

- povprečno število delavcev v poslovnem letu ne presega deset, 

- čisti prihodki od prodaje ne presegajo 2.000.000 eurov in 

- vrednost aktive ne presega 2.000.000 eurov. 

(3) Majhna družba je družba, ki ni mikro družba po prejšnjem odstavku in ki izpolnjuje dve 

od teh meril: 

- povprečno število delavcev v poslovnem letu ne presega 50, 

- čisti prihodki od prodaje ne presegajo 8.800.000 eurov in 

- vrednost aktive ne presega 4.400.000 eurov. 

(4) Srednja družba je družba, ki ni mikro družba po drugem odstavku tega člena ali majhna 

družba po prejšnjem odstavku in ki izpolnjuje dve od teh meril: 

- povprečno število delavcev v poslovnem letu ne presega 250, 

                                                 
27 AOP – avtomatska obdelava podatkov, oznaka, ki jo AJPES dodeli določeni kategoriji, ki se jo poroča 
(posamezne postavke v bilancah stanja, uspeha, denarnih tokov in druge kategorije). 
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- čisti prihodki od prodaje ne presegajo 35.000.000 eurov in 

- vrednost aktive ne presega 17.500.000 eurov. 

(5) Velika družba je družba, ki ni mikro družba po drugem odstavku tega člena ali majhna 

družba po tretjem odstavku tega člena ali srednja družba po prejšnjem odstavku. 

(6) Družbe se v skladu z merili iz prejšnjih odstavkov razvrščajo ali prerazvrščajo na mikro, 

majhne, srednje in velike družbe na podlagi podatkov dveh zaporednih poslovnih let na bilančni 

presečni dan bilance stanja. 

(7) Določbe tega zakona in drugih predpisov, ki se nanašajo na majhne družbe, se 

uporabljajo tudi za mikro družbe, razen če ta zakon in drugi predpisi ne določajo drugače. 

(8) V vsakem primeru so za namene tega poglavja velike družbe: 

- banke, 

- zavarovalnice, 

- borza vrednostnih papirjev, 

- družbe, ki po 56. členu tega zakona morajo pripraviti konsolidirano letno poročilo. 

Ti dve kategoriji (velika in mala podjetja) smo zaradi zanimivosti razvoja znotraj kategorije 

razdelili še na podkategoriji v primarne lesne industrije28 ter pohištvene industrije.29 Zadnja, 

peta kategorija so skupni podatki za vsa podjetja v vseh prej navedenih skupinah. 

 

3.1.1 Kazalniki stanja financiranja 

V Poglavju 2.5.1 smo teoretično že osvetlili uporabo kazalnikov. Če še enkrat poudarimo: 

kazalniki financiranja nam prikazujejo deleže in razmerja med posameznimi kategorijami na 

pasivni strani bilance stanja. 

 

Stopnja lastniškosti financiranja 

Pri stopnji lastniškosti financiranja smo delili celoten kapital (AOP56) s celotnimi obveznostmi 

do virov sredstev (AOP55). 

                                                 
28 Primarno lesno industrijo predstavljajo podjetja, ki se kategorizirajo po SKD 2002 v kategorijo DA20 

– obdelava in predelava lesa, proizvodnja izdelkov iz lesa, plute, slame in protja, razen pohištva ter po 
SKD 2008 v kategorijo C16 – Obdelava in predelava lesa, proizvodnja izdelkov iz lesa, plute, slame in 

protja, razen pohištva. 
29 Pohištveno industrijo predstavljajo podjetja, ki se kategorizirajo po SKD 2002 v kategorijo DN36 – 

Proizvodnja pohištva in druge predelovalne dejavnosti ter po SKD 2008 v kategorijo C31 – Proizvodnja 

pohištva. 
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Slika 12: Stopnja lastniškosti financiranja 

Vir: AJPES 2015. 

Iz Slike 12 lahko vidimo, da je splošna tendenca lastniškosti financiranja padajoča, vendar v 

zadnjem obdobju kaže na obrat trenda. Vzrok negativnim tendencam izhaja deloma iz 

negativnega poslovanja in s tem zniževanja kapitala, medtem ko se obveznosti niso zvezno 

zniževale z znižano proizvodnjo.  

Največji padec je viden pri srednje velikih in velikih podjetjih v pohištveni panogi. Velikim 

podjetjem v pohištveni panogi se je v obdobju 2009/2010 ta kazalnik občutno spremenil, v 

pretežni meri zaradi zmanjševanja kapitala.30 Nizke stopnje dosegajo v vsem obdobju tudi mala 

podjetja primarnega sektorja. 

 

Stopnja dolžniškosti poslovanja 

Stopnja dolžniškosti financiranja je ravno obratni podatek lastniškosti financiranja. Pokaže 

kakšen delež v obveznostih do virov sredstev so predstavljala ostala sredstva razen kapitala. 

Tako smo podatek tudi računali. Od AOP55 (obveznosti do virov) smo odšteli kapital 

(AOP056) ter ga delili z vsemi obveznostmi do virov sredstev (AOP055). Tu prihaja do rahle 

napake zaradi upoštevanja pasivnih časovnih razmejitev v obračunu dolgov, ki jih praviloma 

na bi smeli upoštevati (Turk idr. 1999, 609), vendar žal tega podatka nismo imeli na razpolago.  

 

                                                 
 30 Kapital v velikih in srednje velikih podjetjih v pohištveni panogi je med letoma 2008 in 2009 upadel 
za 15 %. 
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Slika 13: Stopnja dolžniškosti poslovanja 

Vir: AJPES 2015. 

Slika 13 nam prikazuje delež financiranja podjetij preko zadolžitev. Največji delež prispevajo 

zadolžitve pri bankah ter obveznosti do dobaviteljev. 

Zanimivo je dejstvo, da imajo manjša podjetja stopnjo višjo, medtem ko imajo velika podjetja, 

predvsem v primarni predelavi lesa to stopnjo relativno nižjo. V povprečju se kazalnik bistveno 

ne spreminja. V letih od 2010 je celo v padajočem trendu. 

 

Delež posojil v financiranju 

Kazalnik smo računali tako, da smo v števcu sešteli dolgoročne (AOP69) in kratkoročne 

finančne obveznosti (AOP98) ter te delili s celotnimi obveznostmi do virov sredstev (AOP55). 

 

 

Slika 14: Delež posojil v financiranju 

Vir: AJPES 2015. 
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Delež posojil, se je kljub povečanim stroškom financiranja31 povečeval vse do leta 2010/2011, 

ko je dosegel maksimalno vrednost in začel pospešeno padati. Pri velikih pohištvenih podjetjih 

se je ta delež povečal iz 0,25 na skoraj 0,40. Stroški financiranja dolgov so se v tem primeru 

zelo povečali. V zadnjih letih je tendenca financiranja preko posojil zopet upadla in se približuje 

ravnem, ki so bile pred krizo. To kaže na dolgotrajnost prilagajanja velikih sistemov na krizne 

situacije in posledično na prisilno financiranje, ki pa je lahko v kriznih časih zelo drago. 

Mala podjetja so sicer nekoliko povečala zadolžitev v času krize, vendar bistveno manj in so se 

tudi kreditov hitreje znebila oz. te stroške ustrezno znižala. 

 

3.1.2 Kazalniki stanja investiranja 

Kazalniki investiranja prikazujejo aktivno stran bilance (sredstva) in primerjajo posamezne 

kategorije med sabo. 

 

Stopnja osnovnosti investiranja 

Stopnjo osnovnosti investiranja smo računali tako, da smo dolgoročnim sredstvom (AOP2) 

odšteli dolgoročne finančne naložbe (AOP19) ter dolgoročne terjatve (AOP27). Tako so nam 

ostala neopredmetena sredstva z dolgoročnimi časovnimi omejitvami ter opredmetena osnovna 

sredstva. Rezultat teh smo delili s celotnimi sredstvi (AOP1). V števcu so tako vključena 

neopredmetena, opredmetena osnovna sredstva in naložbene nepremičnine.  

 

 

Slika 15: Stopnja osnovnosti investiranja 

Vir: AJPES 2015. 

                                                 
31 Stroški financiranja so se npr. Mercatorju v medletni bilanci za tretjo četrtletje v letu 2008 v primerjavi 
z letom 2007 povišali za 73 % (Lipnik 2008). 
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Velik skok je viden takoj ob začetku krize v letu 2008 v pohištvenem sektorju; pri velikih 

podjetjih bolj kot pri malih, kar je vplivalo tudi na povprečno vrednost kazalnika. Pri teh se je 

stopnja povečala. Povečala se je predvsem zaradi zmanjšanja celotne bilančne vsote oz. celote 

vseh sredstev.  

 

Stopnja dolgoročnosti investiranja 

Stopnjo dolgoročnosti investiranja smo računali tako, da smo neopredmetena sredstva in 

dolgoročne aktivne časovne razmejitve (AOP3) ter opredmetena sredstva (AOP10), naložbene 

nepremičnine (AOP 18) ter dolgoročne finančne naložbe (AOP19) sešteli ter delili s celotnimi 

sredstvi (AOP1). 

 

 

Slika 16: Stopnja dolgoročnosti investiranja 

Vir: AJPES 2015. 

Glede na to, da so to dolgoročna sredstva je jasno, da se kazalnik skozi obdobje nekaj let, 

kolikor ga preučujemo, bistveno ne spreminja, se je pa kazalnik v letih ob nastopu krize povečal 

in se sedaj vrača (znižuje) na predhodne vrednosti. 

 

Stopnja kratkoročnosti investiranja 

Stopnjo kratkoročnosti investiranja smo računali tako, da smo kratkoročna sredstva (AOP32) 

in aktivne časovne razmejitve (AOP53) sešteli ter delili z vsemi sredstvi (AOP1). 
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Slika 17: Stopnja kratkoročnosti investiranja 

Vir: AJPES 2015. 

Kazalnika stopnje dolgoročnosti in kratkoročnosti investiranja sta si komplementarna oziroma 

predstavljata v seštevku obojih celotna sredstva. Vsekakor je v obeh videti v letih 2006 in 2007 

popravek kazalnika, ki pa se je kasneje hitro popravil oz se znižal celo na nižje vrednosti kot 

pred krizo. 

 

Delež zalog v kratkoročnih sredstvih 

Delež zalog v kratkoročnih sredstvih smo računali tako, da smo zaloge (AOP34) delili s 

kratkoročnimi sredstvi (AOP32). 

 

 

Slika 18: Delež zalog v kratkoročnih sredstvih 

Vir: AJPES 2015. 
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Delež zalog se v povprečju zadnjih let ni bistveno spreminjal, ima tendenco padanja. Pri mikro 

in malih podjetjih se delež zalog skozi proučevano obdobje skoraj ni spremenil. Delež zalog v 

pohištveni industriji je s krizo narastel in ostal ves čas visok, tudi v zadnjem obdobju ima 

tendenco višanja, kar je slab znak. Pri velikih podjetjih primarne industrije se je kazalnik 

kratkotrajno zvišal v letu 2008, vendar se potem vrnil nazaj na osnovno raven. 

 

Delež terjatev v kratkoročnih sredstvih 

Delež terjatev v kratkoročnih sredstvih se računa podobno kot zgornji kazalnik. Računali smo 

ga tako, da smo kratkoročne poslovne terjatve (AOP48) delili s kratkoročnimi sredstvi 

(AOP32). 

 

 

Slika 19: Delež terjatev v kratkoročnih sredstvih 

Vir: AJPES 2015. 

V povprečju panoge je kazalnik padajoč, s krizo je kazalnik še bolj padel. Podobno kot zaloge, 

se tudi delež terjatev pri majhnih in mikro podjetjih ni bistveno spreminjal. Pri malih podjetjih 

primarne predelave je zaznati večji enoletni padec v letu 2012. Pri večjih podjetjih primarne 

industrije je ta kazalnik bolj drastično upadel, pri pohištveni industriji v obdobju od 2006 do 

2009, pri primarni pa med leti 2009 in 2012. 

 

Koeficient tehnične opremljenosti dela 

Tehnično opremljenost dela smo izračunali tako, da smo seštevek neopredmetenih sredstev in 

dolgoročnih aktivnih časovnih razmejitev (AOP 3) ter opredmetena osnovna sredstva (AOP10) 

delili s povprečnim številom zaposlencev na podlagi delovnih ur v obračunskem obdobju 

(AOP188). 
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Slika 20: Koeficient tehnične opremljenosti dela 

Vir: AJPES 2015. 

Koeficient tehnične opremljenosti je bil ves čas preučevanja v porastu. Delno je razlog v 

zniževanju števila zaposlenih v lesnem sektorju, kar posledično pomeni, da pride na 

posameznega zaposlenega več sredstev, kar ne pomeni nujno boljše in kvalitetnejše opreme. 

 

3.1.3 Kazalniki plačilne sposobnosti 

Kazalniki plačilne sposobnosti preverjajo, kako so posamezne vrste sredstev financirane 

primerjalno z viri sredstev. 

Pri kazalnikih financiranja primerjamo izkaz uspeha z izkazom stanja. Glede na to, da so 

postavke bilance uspeha celoletne vrednosti, jemljemo tudi iz bilanc stanja povprečje med 

začetnim in končnim stanjem posameznega podatka. 

 

Dolgoročno financiranje dolgoročnih sredstev 

Koeficient smo dobili tako, da smo sešteli kapital (AOP56), rezervacije in dolgoročne pasivne 

časovne omejitve (AOP72) ter dolgoročne obveznosti (AOP76) ter rezultat delili z 

dolgoročnimi sredstvi (AOP2) 
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Slika 21: Dolgoročno financiranje dolgoročnih sredstev 

Vir: AJPES 2015. 

Dolgoročno financiranje je bilo v pohištveni panogi pred krizo tako pri velikih kot malih 

podjetjih ugodno, saj je bil tudi delež kratkoročnih sredstev financiran preko dolgoročnih virov. 

Že pred krizo v letu 2007 se je ta trend v veliki pohištveni industriji prelomil in prišlo je do 

večjega negativnega padca, ki se je nadaljeval vse do leta 2010, ko je koeficient padel pod 1, 

na 0,94 in dosegel najnižjo vrednost. Primarna industrija se je tako pri majhnih kot velikih 

podjetjih ciklično gibala okrog koeficienta 1. Graf nakazuje tendenco umirjanja v zadnjih 3 

letih proti enakim ali podobnim koeficientom za vse kategorije. Skupno se je kazalnik v letih 

2012 in 2013 gibal malenkost nad 1 (1,02 v letu 2013). 

 

Hitri koeficient plačilne sposobnosti 

Koeficient smo izračunali tako, da smo kratkoročna sredstva (AOP32) delili s kratkoročnimi 

obveznostmi (AOP85). 

Pri kazalniku smo upoštevali kratkoročna sredstva in jih delili s kratkoročnimi obveznostmi. 

Podobno kot pri grafu dolgoročnega financiranja dolgoročnih sredstev je situacija tudi pri teh 

kazalnikih zelo podobna. Splošno je kazalnik v padajočem trendu, z rahlim popravkom v 

zadnjih dveh letih. Zelo velik padec plačilne sposobnosti je viden pri velikih podjetjih 

pohištvene industrije, ki je iz vrednosti 1,4 padel na 0,9. Obraten trend, vendar z manjšimi 

odmiki, je viden pri velikih podjetjih primarne industrije. 
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Slika 22: Hitri koeficient plačilne sposobnosti 

Vir: AJPES 2015. 

 

Pospešeni koeficient plačilne sposobnosti 

Pospešeni koeficient smo dobili tako, da smo kratkoročne finančne naložbe (AOP40), 

kratkoročne poslovne terjatve (AOP48) in denarna sredstva (AOP52) sešteli in delili s 

kratkoročnimi obveznostmi (AOP85). 

 

 

Slika 23: Pospešeni koeficient plačilne sposobnosti 

Vir: AJPES 2015. 

Pospešeni koeficient nam kaže kratkoročno plačilno sposobnost. Kot vidimo, je padec v srednji 

in veliki pohištveni industriji velik z izjemno tendenco padanja, kar nakazuje hude težave v 

finančni stabilnosti teh podjetij. Podobno sliko nam kaže tudi hitri koeficient plačilne 

sposobnosti. Kazalnik pri velikih pohištvenih podjetjih v zadnjem letu pokaže dejansko najnižjo 

vrednost, zato težko govorimo o obratu trenda. Vendar se skupen kazalnik celotne panoge 

popravlja in je v letu 2011, kot kaže, dosegel dno.  
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3.1.4 Kazalniki donosnosti 

Kazalniki donosnosti nam prikazujejo kako velik donos je podjetje ustvarilo na primerjano 

kategorijo.  Pogosto te kazalnike spremljajo lastniki, ki ugotavljajo ali je naložba donosna in 

smiselna ali ne. Donosna naložba je tista, za katero se pričakuje, da bo zagotovila višjo stopnjo 

donosa, kot bi morala biti v skladu z izbranim merilom (Duhovnik 2003, 190). 

V naši nalogi bomo analizirali donosnosti prihodkov iz prodaje, donosnost sredstev ter 

donosnost kapitala. Podrobnejša analiza donosnosti celotne panoge je predstavljena v 

nadaljevanju naloge. 

 

Kosmata donosnost prihodkov iz prodaje 

Kosmato donosnost smo dobili tako, da smo rezultat iz poslovanja (torej dobiček AOP151 – 

izguba AOP152) delili s čistimi prihodki od prodaje (AOP110). 

Iz Slike 24 vidimo, da je bila celotna panoga od leta 2009 do vključno 2011 negativna. Najbolj 

negativna je bila ponovno velika pohištvena industrija, medtem ko se je večja primarna 

industrija bolje odrezala in je prihodke in dobiček iz poslovanja začela tudi hitro povečevati. 

Mala podjetja tako v primarni kot pohištveni panogi nimajo posebej visokih donosov in so bila 

tudi v obdobju 2009–2011 negativna. 

 

 

Slika 24: Kosmata donosnost prihodkov iz prodaje 

Vir: AJPES 2015. 

 

Čista donosnost prihodkov iz prodaje 

Čisto donosnost smo dobili tako, da smo celotni rezultat (celotni dobiček AOP186 – celotna 

izguba AOP187) delili s prihodki iz poslovanja (AOP110). 
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Med leti 2008 in 2012 je celotna panoga poslovala negativno. Daleč najslabši rezultat iz 

poslovanja ponovno dosegajo velika pohištvena podjetja, medtem ko so imela velika podjetja 

primarne industrije manjše težave.  

 

 

Slika 25: Čista donosnost prihodkov iz prodaje 

Vir: AJPES 2015. 

 

Donosnost sredstev (ROA) 

Donosnost sredstev smo izračunali tako, da smo celotni rezultat (celotni dobiček AOP186 – 

celotna izguba AOP187) delili s povprečnimi sredstvi (AOP1). 

 

 

Slika 26: Donosnost sredstev (ROA) 

Vir: AJPES 2015. 
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Donosi so bili, kot smo že ugotovili, negativni od leta 2008 do 2012. V letu 2013 je bilo stanje 

pozitivno in se je iz leta 2011 na 2012 močno popravilo, čeprav v letu 2021 še rahlo negativno. 

Praktično je bila celotna panoga v času od krize naprej negativna in nobene od skupin ne 

moremo posebej izvzeti, je pa imela velika pohištvena industrija pomemben vpliv na gibanje 

kazalnika.  

 

Donosnost kapitala (ROE) 

Donosnost kapitala smo izračunali tako, da smo celotni rezultat (celotni dobiček AOP186 – 

celotna izguba AOP187) delili s povprečnim kapitalom (AOP56). 

 

 

Slika 27: Donosnost kapitala (ROE) 

Vir: AJPES 2015. 

Podobni rezultati kot pri donosu sredstev so tudi pri donosu kapitala, ki je bil velik del obdobja 

po krizi negativen. 

Kakšne so bile zahteve trga oz. kakšne zahteve bi praviloma lastniki v tem obdobju imeli za 

donosnost bomo obravnavali v Poglavju 3.2 in jih računali s CAPM-modelom. 

 

3.1.5 Kazalniki gospodarnosti 

S kazalniki gospodarnosti preverjamo koliko smo bili učinkoviti oz. koliko smo potrošili za 

ustvarjen rezultat. Primerjajo podatke bilanc uspeha med sabo. 

 

Celotna gospodarnost 

Celotno gospodarnost smo računali tako, da smo seštevek kosmatega donosa iz poslovanja 
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(AOP126), finančnih prihodkov (AOP153) ter drugih prihodkov (AOP178) delili s seštevkom 

poslovnih odhodkov (AOP127), finančnih odhodkov (AOP166) in drugih odhodkov (AOP181). 

 

 

Slika 28: Celotna gospodarnost 

Vir: AJPES 2015. 

Celotna gospodarnost vseh podjetij se giba zelo blizu 1, kar pomeni, da panoga ne ustvarja 

velike dodane vrednosti. V letih 2009–2011 je bila celo negativna. Največji vpliv na negativno 

poslovanje so imela velika pohištvena podjetja, vendar tudi ostali deli panoge v tem obdobju 

niso delovali pozitivno. Povprečje ima v zadnjih treh letih vseeno pozitiven trend in je v letu 

2012 in 2013 kazalnik pokazal vrednosti nad 1 in torej panoga ni več negativna. 

 

Gospodarnost poslovanja 

Pri gospodarnosti poslovanja smo primerjali kosmati donos iz poslovanja (AOP126) s 

poslovnimi odhodki (AOP127). 

Slika 29 kaže podobno situacijo kot kazalnik celotne gospodarnosti. Donosi so v povprečju 

nekoliko višji. Sklepamo lahko, da je bilo poslovanje izven rednega dela, t.j. financiranja in 

druge postavke, slabše. 
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Slika 29: Gospodarnost poslovanja 

Vir: AJPES 2015. 

 

3.1.6 Kazalnik produktivnosti 

Kazalnik produktivnosti nam povejo kakšen učinek smo ustvarili na enoto opazovane mere. V 

naši nalogi smo proučevali produktivnost ter poslovni izid na zaposlenega. 

 

Produktivnost zaposlenih 

Produktivnost zaposlenih smo računali tako, da smo vse prihodke (kosmati donos iz poslovanja 

AOP126, finančne prihodke AOP153 ter druge prihodke AOP178) sešteli ter delili s 

povprečnim številom zaposlenih na podlagi delovnih ur (AOP188). 

 

 

Slika 30: Produktivnost zaposlenih 

Vir: AJPES 2015. 
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Produktivnost zaposlenih se z leti povečuje. Takoj po in med krizo je prišlo do rahlega upada, 

ki pa se je za celotno panogo hitro popravilo. Ponovno imajo najslabše rezultate podjetja iz 

skupine velikih podjetij v pohištveni panogi, najboljše pa velika podjetja primarne industrije, 

ki so uspela produktivnost povečati za 100 % v zadnjih 10 letih. 

 

Poslovni izid na zaposlenega 

Izid na zaposlenega smo dobili tako, da smo čisti rezultat (čisti dobiček AOP186 – čista izguba 

AOP187) delili s povprečnim številom zaposlenih na podlagi delovnih ur (AOP188). 

 

 

Slika 31: Izid na zaposlenega 

Vir: AJPES 2015. 

Graf (Slika 31) je podoben grafu celotne gospodarnosti, kar pomeni, da se struktura dela in 

organiziranosti podjetij ni bistveno spremenila. Ponovno imajo najslabši rezultat velika 

pohištvena podjetja, medtem ko velika podjetja primarne industrije kažejo najboljše rezultate 

in hitreje okrevajo. 

 

3.2 Analiza donosnosti panoge na podlagi preostalega dobička 

Oceno zahtevane donosnosti smo naredili na podlagi CAPM, ki smo ga teoretično obravnavali 

v poglavju 2.6.2. 

Za izračun netvegane donosnosti smo upoštevali povprečno donosnost do dospetja inflacijsko 

indeksiranih32 državnih obveznic ZDA z ročnostjo nad deset let (Treasury Inflation-Indexed 

                                                 
32 Pri inflacijsko indeksiranih obveznicah se glavnica indeksira z višino inflacije in donosnost do 
dospetja take obveznice je realna. 
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Long-Term Average Yield).33 Podatek je pridobljen pri FRED (2015). Inflacija je podatek, ki 

izhaja iz dviga cen potrošnih dobrin. Pridobili smo ga SURS, kjer je zabeležen kot javno 

dostopen  podatek (SURS 2014c). 

Za izračun CAPM potrebujemo vrednost beta. Beta unlevered (beta brez dolgov) podatke smo 

povzeli iz razvitih trgov ZDA. Podatke za bete smo pridobili na Damodaran spletni strani 

(Damodaran 2015). Panožne bete smo povzeli po podatkih, objavljenih na Damodaran spletni 

strani (Damodaran 2015). Uporabili smo beto za panogo proizvodnje papirja in gozdarstva 

(angl. paper and forest products) za posamično leto. 

 

Preglednica 2: Izračun donosnosti netvegane naložbe 

 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

1 – Povprečna donosnost inflacijsko 
indeksiranih obveznic ZDA z dospetjem še 
najmanj deset let 

2,5 2,2 1,9 2,3 2,3 2,2 2,2 1,7 1,2 0,2 0,7 

2 – Inflacija v Sloveniji 
5,6 3,6 2,5 2,5 3,6 5,7 0,09 1,8 1,8 2,6 1,8 

1 + 2 – Donosnost netvegane naložbe 
8,1 5,8 4,4 4,8 5,9 7,9 2,29 3,5 3 2,8 2,5 

Vir: FRED 2015; SURS 2014c. 

Za izračun beta levered je potreben podatek obdavčitve podjetja. Za podatek obdavčitve smo 

vzeli podatek o davku na dohodke pravnih oseb. Davek se je skozi leta zniževal iz 25 % na 17 

% v letu 2013. Beto smo korigirali s popravkom razmerja med dolgovi in kapitalom slovenskih 

podjetij. Dobili smo za Slovenijo ter panogo prilagojen beta levered za vsako leto posebej.  

 

Preglednica 3: Izračun popravljenega beta koeficienta 

 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Panožni beta 0,61 0,55 0,53 0,57 0,68 0,6 0,91 0,96 0,89 0,99 0,9 

Davek od dohodkov 

pravnih oseb 
25 % 25 % 25 % 25 % 23 % 22 % 21 % 20 % 19 % 18 % 17 % 

Delež dolga/kapitala 1,11 1,24 1,24 1,53 1,71 1,88 1,77 1,98 1,91 1,79 1,62 

Popravljen beta 1,12 1,06 1,02 1,23 1,57 1,48 2,18 2,48 2,27 2,44 2,11 

 Vir: Damodaran 2015; AJPES 2015. 

Za izračun popravljenega beta koeficienta za razmerje med dolgom in kapitalom smo upoštevali 

seštevek vrednosti dolgoročnih dolgov (AOP75), kratkoročnih dolgov (AOP85) ter kapitala 

(AOP56). Podatki o realnem, zahtevanem ter preostalem dobičku panoge v Preglednici 4 so v 

milijonih evrov. Popravljeni beta koeficient smo v Preglednici 4 uporabili za izračun  zahtevane 

donosnosti kapitala. 

Podatek o tveganju na razvitih trgih smo pridobili iz Damodaran spletne strani (Damodaran 

                                                 
33 Donosnost do dospetja (YTM – yield to maturity) je v tem primeru izračunana kot netehtano povprečje 
letnih donosnosti do dospetja vseh TIPS (Treasury Inflation Protected Securities) ZDA z dospetjem 

najmanj deset let, na podlagi cen, ki jih je pripravljen trenutno plačati kupec (bid yield) za obresti in 

glavnico, ki jih bo prejel v prihodnosti.  
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2015). Tveganja se gibajo okrog 5 %.  

Tržno premijo za tveganje smo tako dobili z zmnožkom tveganja razvitih trgov ter 

popravljenega koeficienta beta. Temu smo prišteli še deželno tveganje. Podatek o deželnem 

tveganju je povzet po Damodaran spletni strani (Damodaran 2015). 

 

Preglednica 4: Preračun CAPM ter preostalega dobička 

 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Tveganje razvitih trgov (%) 4,82 4,84 4,80 4,91 4,79 5,00 4,50 5,00 6,00 5,80 5,00 

Tržna premija za tveganje (%) 5,38 5,13 4,89 5,94 7,50 7,41 9,82 12,22 13,44 13,99 10,47 

Tveganje dežele (%) 1,05 1,05 0,90 0,75 0,75 1,50 0,90 0,75 1,28 3,44 3,44 

Tržna premija za tveganje + 

tveganje dežele (%) 
6,43 6,18 5,79 6,69 8,25 8,91 10,72 12,97 14,72 17,43 13,91 

Povprečen CAPM (donos 

netvegane naložbe + tržna 

premija za tveganje + tveganje 

dežele) (%) 

14,53 11,98 10,19 11,49 14,15 16,81 13,01 16,47 17,72 20,23 16,41 

Čisti dobiček panoge (EUR) –5.169 12.391 22.231 17.831 55.024 –7.239 –25.088 –30.570 –29.017 –632 3.880 

Zahtevani dobiček panoge 

(milijoni EUR) 
81.569 63.206 55.841 58.992 76.943 65.929 50.775 62.086 65.257 70.422 56.009 

Preostali dobiček panoge 

(milijoni EUR) 
–86.738 –50.815 –33.610 –41.161 –21.919 –73.167 –75.864 –92.656 –94.274 –71.054 –52.130 

Preostala donosnost 

lastniškega kapitala panoge 

(%) 

–15,45 –9,63 –6,13 –8,02 –4,03 –18,66 –19,44 –24,57 –25,59 –20,41 –15,27 

Zahtevana donosnost kapitala je izračunana na podlagi premije za netvegane naložbe ter 

dodatka za tveganje. Ta se je v letih med 2010 in 2012 izjemno povečala. Povečalo se je tako 

sistematično tveganje (beta), kot tudi tveganje razvitih trgov in tveganje dežele. Tako pridemo 

do povprečne 20,2 % zahtevane donosnosti v letu 2012, ki jo podjetja v proizvodni panogi 

izjemno težko dosegajo. Dvigovanje zahtevane donosnosti kapitala pomeni običajno tudi 

povečanje zahtevane donosnosti posojil, ki na drugi strani zmanjšujejo dobiček zaradi finančnih 

odhodkov (obresti). Realni dobiček se je prav v teh letih tudi prevesil celo v izgubo. Tu nastaja 

veliko razhajanje med povečevanjem zahtevane donosnosti ter zmanjševanjem realnega 

dobička. 

Kot vidimo, panoga v celoti ne zadosti zahtevam donosnosti kapitala, preračunanih po modelu 

donosnosti preostalega dobička. Niti v enem preučevanem letu panoga ni ustvarila pozitivnega 

preostalega dobička. V nekaterih letih je celo ustvarila realno izgubo. Donosnost kapitala je bila 

ob upoštevanju zahtevane donosnosti glede na tveganje v letih 2010 ter 2012  slaba, saj je bila 

preostala donosnost lastniškega kapitala povprečno med –20 % in –25 % in torej je bila 

uspešnost podjetij negativna z vidika zahtev lastnikov. 
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3.3 Analiza vpliva krize na uspešnost v povezavi z velikostjo podjetja 

V uvodu smo postavili dve hipotezi in sicer: 

H1 : Mala podjetja so bila v krizi bolj uspešna kot velika. 

H2 : Velika podjetja so bila v krizi bolj uspešna kot mala. 

Prvo hipotezo, H1, da so bila mala podjetja v krizi bolj uspešna kot velika, lahko zavrnemo. 

Potrdimo pa lahko hipotezo H2, da so bila velika podjetja uspešnejša.  

 

Preglednica 5: Preračun preostale donosnosti lastniškega kapitala za leti 2008 in 2013 

LETO MIKRO & MALA 
MIKRO & MALA 

skupaj 
SREDNJA & VELIKA 

SREDNJA & 

VELIKA 

skupaj 

Skupaj vsa 

podjetja 

Panoga Pohištvena Primarna  Pohištvena Primarna   

Preostala donosnost lastniškega kapitala 

2008 –15,86 % –19,82 % –17,85 % –20,33 % –18,08 % –19,11 % –18,66 % 

Preostala donosnost lastniškega kapitala 

2013 –17,65 % –20,75 % –19,56 % –29,50 % –6,92 % –11,98 % –15,27 % 

Povprečje let 2008 in 2013 –16,76 % –20,35 % –18,73 % –22,82% –12,25 % –16,02 % –17,08 % 

Kot je razvidno iz preglednice, so bila velika podjetja uspešnejša od malih. Mala podjetja so 

dosegala agregatno preostalo donosnost lastniškega kapitala po modelu preostalega 

dobička -18,7 odstotne točke, medtem ko so velika podjetja ustvarila  agregatno preostalo 

donosnost lastniškega kapitala –16 odstotne točke. 

Zgornjo preglednico (Preglednica 5) agregatne preostale donosnosti lastniškega kapitala  

računali tako, da smo podatke lastniškega kapitala ter podatke preostalega dobička za leto 2008 

in 2013 sešteli ter iz njiju izračunali agregatno preostalo donosnost. Za izračun vpliva krize na 

uspešnost podjetij glede na velikost smo za vsako podkategorijo in leto ločeno izračunali 

premije za tveganje vključno s popravljenim. Tako smo dobili ločene vrednosti CAPM in tudi 

ločene izračune preostalega dobička ter posledično preostale donosnosti lastniškega kapitala.. 

Vrednosti posamičnih beta koeficientov so priložene v prilogi naloge.  

Iz Slike 32 lahko vidimo, da je preostala donosnost lastniškega kapitala celotne panoge in tudi 

znotraj posameznih delov panoge negativna. Rezultat je pričakovan, saj so v veliki meri 

podjetja in celotna panoga v obdobjih krize kazala negativne rezultate in izgubo. Lastniki torej 

na podlagi koncepta preostalega dobička ne dobijo dovolj, da bi lahko upravičili naložbo.  

Razlike med podkategorijami podjetij so relativno velike, zato smo se odločili proučevati in 

razčleniti uspešnost posameznih podkategorij za velika in mala podjetja, vendar dodatno tudi 

razdeljeno v podkategorijo primarne industrije in ločeno pohištvene industrije.  

Največje razlike se kažejo ravno v uspešnosti velikih podjetij. Ta so bila v pohištveni 

industriji neuspešna. Velika podjetja primarne industrije so bila tudi negativna, vendar so 
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ugodneje vplivala na rezultate in razvoj celotne panoge. 

 

 

Slika 32: Preostala donosnost lastniškega kapitala za različne velikostne kategorije 

podjetij 

Iz zgornje slike (Slika 32) ter razpredelnice spodaj (Preglednica 6) je razvidno, da je bila 

povprečna preostala donosnost lastniškega kapitala panoge do leta 2008 v pozitivnem trendu. 

Po letu 2008 se je kriza poglobila. Mala podjetja so začela ustvarjati zelo nizke donose 

preostalega dobička, še slabša je bila situacija pri srednje velikih in velikih podjetjih pohištvene 

industrije, kjer je bila v letu 2011 povprečna preostala donosnost lastniškega kapitala negativna, 

celo do –50 %. Preostala donosnost lastniškega kapitala se je z letom 2013 začela nekoliko 

popravljati. 

 

Preglednica 6: Preostala donosnost lastniškega kapitala v odstotkih po velikostni 

kategoriji podjetij 

LETO MIKRO & MALA PODJETJA 

 

MIKRO & 

MALA 

PODJETJA 

skupaj 

SREDNJA & VELIKA 

PODJETJA 

 

SREDNJA & 

VELIKA 

PODJETJA 

skupaj 

Skupaj vsa 

podjetja 

 pohištvena primarna  pohištvena primarna   

2003 –15,48 –17,02 –16,33 –13,54 –17,88 –15,20 –15,45 

2004 –10,92 –18,65 –14,82 –8,30 –7,51 –7,99 –9,63 

2005 –6,54 –8,83 –7,71 –3,06 –9,84 –5,60 –6,13 

2006 –7,73 –10,58 –9,16 –8,13 –6,82 –7,64 –8,02 

2007 –10,02 –8,73 –9,37 –10,93 12,24 –1,96 –4,03 

2008 –15,86 –19,82 –17,85 –20,33 –18,08 –19,11 –18,66 

2009 –26,37 –24,02 –25,14 –23,91 –12,42 –16,58 –19,44 

2010 –26,80 –25,84 –26,26 –43,83 –15,84 –23,69 –24,57 

2011 –22,01 –25,77 –24,04 –50,41 –18,67 –26,42 –25,59 

2012 –24,46 –19,37 –21,23 –36,91 –11,08 –18,33 –20,41 

2013 –17,65 –20,75 –19,56 –29,50 –6,92 –11,98 –15,27 

Razlika 

2013–2008 –1,8 –0,9 –1,7 –9,2 11,2 7,1 3,4 
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Podrobnejša analiza kaže, da je trend pri malih podjetjih negativen. Uspešnost med letom 2008 

in 2013 se je pri malih podjetjih poslabšala za 1,8 odstotne točke, medtem ko je pri velikih 

podjetjih trend pozitiven. Velika podjetja so rezultate povprečno izboljšala za 7,1 odstotnih 

točk. V celoti se je najslabše odrezala velika pohištvena industrija, pri kateri je tudi v povprečju 

zaznati velik padec aktivnosti. Počasi se sicer tudi v tem segmentu trend obrača. Najboljše 

rezultate so dosegala velika podjetja proizvodnje primarne predelave, ki so svoj rezultat v obliki 

agregatne donosnosti preostanka dobička v letih od 2008 do 2013 vseeno izboljšala za 11 

odstotnih točk, je pa ta še vedno negativen. 

V splošnem ne moremo govoriti o uspešnih in manj uspešnih kategorijah, saj so vse preučevane 

kategorije podjetij ustvarile negativni preostali dobiček in torej niso zadovoljile zahtev 

lastnikov po preostali donosnosti lastniškega kapitala. 

  



63 

4 PREDLOGI ZA IZBOLJŠANJE UGOTOVLJENEGA STANJA 

Slovenija ima veliko lesne mase, veliko resursov v lesu. Žal, kakor tudi v nalogi ugotavljamo, 

te naravne danosti ne znamo pravilno in donosno izkoriščati.  

Uspešnost, merjena na podlagi preostalega dobička, malih podjetij v pohištveni industriji ter 

velikih obratov v primarni industriji je boljša od ostalega dela panoge. Iz tega dejstva lahko 

izhajamo tudi pri ukrepih in predlogih. 

Ukrepi in predlogi za izboljšanje lahko izhajajo iz dveh smeri. Prvi del predstavljajo ukrepi, ki 

bi jih morali zagotoviti gospodarstvo, podjetja in panoga v okviru lesarskega združenja 

gospodarske zbornice. Drugi del ukrepov je na strani države, kjer lahko organizirajo primerno 

okolje in usmeritve za uspešnejše delovanje panoge. 

Nekateri ukrepi so sicer že navedeni v različnih gradivih. Predvsem v Strategiji slovenske lesne 

industrije (Humar idr. 2012) so konkretni predlogi. Med pomebnejšimi je izboljšanje 

gospodarskega okolja, v katerega avtorji vključujejo izboljšanje in pospešitev sodnih procesov 

v gospodarskih sporih, ureditev finančne (ne)discipline, znižanje obremenitve dela ter 

zmanjšanje administrativnih ovir za poslovanje. Poleg tega je treba poiskati nove tržne poti, pri 

čemer je smiselno investiranje v raziskave, oblikovanje, certificiranje. Med pomembnejšimi 

ukrepi je tudi optimizacija in kapitalsko povezovanje proizvodnih verig. 

Iz raziskave, ki smo jo opravili, izhaja sledeče ugotovitve. V primarni industriji so bila velika 

podjetja uspešnejša od malih, zato bi bilo taka podjetja smiselno spodbujati. Podobno strategijo 

razvoja primarne lesne industrije so sicer izbrali tudi v sosednji Avstriji, kjer primarna lesna 

industrija obdeluje les v velikih količinah in ga racionalno ter kvalitetno in hitro obdela. Veliko 

slovenskega lesa se zato v Avstrijo izvozi in kasneje vrne v obliki polproizvodov nazaj (Piškur 

2011). Podjetja bi lastniki lahko združevali v večje proizvodne centre (žage za hlodovino, 

primarna predelava lesa v deske, letve, tudi pelete in ostale proizvode). Sinergijski učinki takega 

tipa proizvodnje so veliki,  da se jih avtomatizirati in s tem povečati dodano vrednost. Bolj 

optimalno se izkoristi celotno vrednost lesa in se ga maksimalno oplemeniti. 

Organizacijo lesnih centrov smo v Sloveniji imeli že pred 50 leti, vendar so z osamosvojitvijo 

Slovenije ter privatizacijo in osamosvojitvijo posameznih centrov razpadli ali propadli, saj niso 

imeli več državne podpore. Za proizvodnjo teh razsežnosti je potrebno zagotoviti surovinsko 

osnovo. Državni gozdovi predstavljajo sicer večinski delež gozdov, ki jih upravljajo Gozdno 

gospodarska podjetja na podlagi koncesij. Drugi velik del gozdov je tudi razdrobljen na izjemno 

veliko število posamičnih malih lastnikov, ki jih je težko ali nemogoče nadzorovati. Smiselno 

bi bilo razmisliti o bolj učinkovitem sistemu upravljanja gozdov in lesne biomase, kot ga imamo 

sedaj, s primerno organizacijo in tudi davčno politiko. 
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Drugi podatek, ki izhaja iz raziskave, je, da so majhna podjetja pohištvene panoge bolj uspešna 

od velikih. V pohištveni proizvodnji so naša velika (večja) podjetja majhna proti res velikim 

(npr. proizvodnje Ikee na Poljskem). Pri takih proizvodnjah, ki proizvedejo izjemne količine, 

so stroji obremenjeni in izkoriščeni. Takim proizvodnjam naša industrija ne more in ji ni mogla 

cenovno konkurirati. Podjetja, ki tega niso zaznala, so propadla (na primer Garant, Novoles).  

Konkurirajo lahko fleksibilne proizvodnje s popolno avtomatizacijo proizvodnih procesov in 

dobro organiziranostjo. Delovna sila je v Sloveniji postala draga. Tudi če so zaposleni plačani 

z minimalnimi plačami, je obremenitev podjetij vseeno velika glede na izid, kar kažejo tudi 

podatki iz naše naloge. Tendence pri nas in tudi v tujini so podobne kot v avtomobilski 

industriji. Z avtomatiziranimi procesi želijo proizvodnjo pripeljati do skorajšnje proizvodnje 

brez ljudi. V Nemčiji je govora o industrijski revoluciji 4.0,34 ki naj zagotovi povezljivost 

proizvodenj v t. i. kiber-fizične sisteme (Schlak 2015). Sistemi razvoja so v Nemčiji na državni 

ravni zastavljeni že od leta 2011 ter se postopno razvijajo in implementirajo. V sodobnih 

pohištvenih obratih v tujini je pretežna avtomatizacija proizvodnje že v veliki meri stvarnost. 

Tudi iz podatkov naše naloge izhaja, da obstajajo potrebe po avtomatizaciji. Deleži zalog v 

sredstvih so preveliki, financiranje zalog drago, dobavni časi dolgi, zato so stroški sprememb 

programov veliki.  

Poskusi in potrebe po avtomatizaciji so bili tudi v Sloveniji v večjih podjetjih, vendar prepozno. 

Pozno tudi v organizacijskem smislu, saj je treba take stroje in linije opremiti tudi s (pravilnimi) 

podatki, teh pa ne moremo zbirati ročno. Potreben je pravilen organizacijski pristop, ki iz 

prodaje prevede v proizvodnjo brez nepotrebnega (ročnega) urejanja podatkov. Majhna podjetja 

so to zahtevo prepoznala že pred leti in jo v določeni meri implementirala, v večjih sistemih se 

take spremembe težje uveljavijo. 

 

  

                                                 
34 Prva industrijska revolucija se je odvijala v 19. stoletju z začetkom proizvodenj s stroji. Za drugo 

industrijsko revolucijo štejemo serijsko proizvodnjo v začetku 20. stoletja. Tretja revolucija proizvodnje 

se je začela z uporabo elektronike in avtomatizacije v industriji v začetku 70. let prejšnjega stoletja. 

Četrta industrijska revolucija se pripravlja z medsebojnim povezovanjem naprav v kiber-fizične sisteme. 
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5 ZAKLJUČEK 

Situacija, v kakršni je lesna panoga sedaj, je zelo podobna tisti v začetku 90. let prejšnjega 

stoletja. Kriza je močno vplivala na krčenje lesne panoge v Sloveniji. Lesna industrija je 

tehnološko in organizacijsko zaostala. Večina kazalcev, ki smo jih obravnavali v naši nalogi, 

kaže slabo sliko na vseh obravnavanih področjih.  

Donosi lastniškega kapitala in tudi preostala donosnost lastniškega kapitala so nizki ali celo 

negativni v letih takoj po krizi. V zadnjem obdobju je zaznati pozitiven trend, vendar še vedno 

daleč od donosov, ki bi jih lastniki ob upoštevanju tveganj morali za investicijo zahtevati. 

Donosnosti na osnovi preostalega dobička so (tudi ob pozitivnih tendencah) še vedno petnajst 

odstotkov nižje od zahtevane donosnosti glede na tveganje. Lastniki v lesni panogi tako ne 

vidijo rentabilne investicije. Podatki so za velika podjetja primarne industrije ter mala in mikro 

podjetja pohištvene industrije boljša od povprečnega stanja lesne panoge. Podobno sliko kot 

kazalniki donosnosti nam kažejo tudi kazalniki gospodarnosti. Panoga ustvarja relativno 

majhno dodano vrednost in predstavlja tudi v družbenem produktu vedno manjši delež. 

Investicij v novo tehnologijo ni dovolj, so nizke in pogosto vezane na evropske subvencije. 

Evropske subvencije, ki so jih določena podjetja dobivala za opremo v zadnjih letih, ustvarjajo 

neravnovesja v panogi. Ustvarjajo neenakopraven položaj med podjetji različnih kategorij, ki 

niso osnovane na zakonih konkurenčnega boja. Kazalci opremljenosti dela se večajo, predvsem 

na račun znižanja števila zaposlenih. Poleg krize lahko v določenih pogledih grajamo tudi 

nosilce ekonomske politike, ki bi lahko s hitrejšimi predvsem pa s pravilnejšimi rešitvami in 

tudi z opustitvijo napačnih odločitev veliko podjetij in s tem delovnih mest ohranili. Kljub temu 

se v zadnjem obdobju kažejo tendence umirjanja in obrata.  

Glede na to, da so druge države v izkoriščanju svojega lesa in lesnega bogastva uspešne, lahko 

s pravilno strategijo lesne panoge uspešnost zagotovimo tudi mi. Les in gozdarstvo lahko po 

podatkih ZGS zagotovi dodatnih 12.000 delovnih mest samo z izkoriščanjem dovoljene 

količine posekanega lesa, ki jih trenutno niti ne koristimo. 

Slovenija išče svojo pot tudi med nizko ogličnimi družbami. G. Kavčič v svojem referatu 

opozarja, da mora Slovenija do leta 2020 povečati delež porabe obnovljivih virov iz 16 % na 

25 % (Pohleven 2010). Les je naš velik obnovljivi vir. Z leseno gradnjo in z izdelavo pohištva 

vežemo CO2 za dolga desetletja, kurjenje z lesno biomaso namesto s fosilnimi gorivi ne sprošča 

dodatnega, dolgo uskladiščenega CO2 v ozračje, temveč sprošča kratkoročne vezave v drevesih.  

V slovenski lesni panogi manjka znanj na več ravneh, ki jih podjetja zelo težko pridobivajo. Če 

želimo ohraniti našo lesno in pohištveno industrijo, so vlaganja v znanje, tehnologije, 

svetovanje in informacijsko ter organizacijsko prenovo podjetij nujna. Potrebno je povečati 

pretok znanj iz akademsko-raziskovalnega področja v realni sektor.  



66 

S pravilno uporabo in izrabo ter pravilnim koriščenjem našega bogastva lahko zagotovimo 

uspešno, dolgoročno ekonomsko vzdržno in rentabilno lesno predelovalno industrijo, kar bi 

moral biti cilj vseh.  
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Priloga 1 

 

Bilanca stanja z AOP oznakami 

Konto  Postavka 
Oznaka 

za AOP 

1   2 3 

  
  

SREDSTVA  

(002+012+024+025) 
001 

  A. 
DOLGOROČNA SREDSTVA 

(003+006+007+008+011) 
002 

  I. 
Neopredmetena sredstva in dolgoročne aktivne časovne razmejitve 
(004+005) 

003 

del 00, del 08, del 

13 
1. Neopredmetena sredstva 004 

del 00 2. Dolgoročne aktivne časovne razmejitve 005 

02, 03, 04, 05, del 

08, del 13 
II. Opredmetena osnovna sredstva 006 

01 III. Naložbene nepremičnine 007 

  IV. Dolgoročne finančne naložbe (009+010) 008 

06 1. Dolgoročne finančne naložbe, razen posojil 009 

del 07 2. Dolgoročna posojila 010 

del 08 V. Dolgoročne poslovne terjatve 011 

  B. KRATKOROČNA SREDSTVA (013+014+019+022+023) 012 

67 I.  Sredstva (skupine za odtujitev) za prodajo 013 

  II.  Zaloge (015 do 018) 014 

30, 31, 32 1. Surovine in material 015 

60 2. Nedokončana proizvodnja in storitve  016 

61, 62, 63 3. Proizvodi 017 

65, 66 4. Blago 018 

  III.  Kratkoročne finančne naložbe (020+021) 019 

17 1. Kratkoročne finančne naložbe, razen posojil 020 

del 07, 18 2. Kratkoročna posojila 021 

del 08, 12, del 13, 

14,15,16 
IV. Kratkoročne poslovne terjatve 022 

10, 11 V. Denarna sredstva 023 

19 C. KRATKOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 024 

09 Č. TERJATVE DO PODJETNIKA 025 

   
OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV  

(027+028+031+034+038) 
026 

90, 91, 93, 95 A. PODJETNIKOV KAPITAL  027 

  B. 
REZERVACIJE IN DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE 
RAZMEJITVE (029+030) 

028 

del 96 1. Rezervacije 029 

del 96 2. Dolgoročne pasivne časovne razmejitve 030 

  C. 
DOLGOROČNE OBVEZNOSTI  
(032+033) 

031 

del 97 I. Dolgoročne finančne obveznosti 032 

del 98 II. Dolgoročne poslovne obveznosti 033 

  Č. 
KRATKOROČNE OBVEZNOSTI  
(035 do 037) 

034 

21 I. Obveznosti, vključene v skupine za odtujitev 035 

27, del 97 II. Kratkoročne finančne obveznosti 036 

22, 23, 24, 25, 26, 

28, del 98 
III. Kratkoročne poslovne obveznosti 037 

29 D. KRATKOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 038 

 



 

 

  



 

 

Priloga 2 

Izkaz poslovnega izida z AOP oznakami 

Konto  Postavka Oznaka 

za AOP 

  1. Čisti prihodki od prodaje (051 do 053) 050 

del 76 a) Čisti prihodki od prodaje na domačem trgu 051 

del 76 b) Čisti prihodki od prodaje na trgu EU 052 

del 76 c) Čisti prihodki od prodaje na trgu izven EU 053 

  2. Povečanje vrednosti zalog proizvodov in nedokončane proizvodnje 054 

  3. Zmanjšanje vrednosti zalog proizvodov in nedokončane proizvodnje 055 

79 4. Usredstveni lastni proizvodi in lastne storitve 056 

  5. 
Drugi poslovni prihodki (s prevrednotovalnimi poslovnimi prihodki), 

od tega: 
057 

del 76 - 
subvencije, dotacije, regresi, kompenzacije in drugi prihodki, ki so 

povezani s poslovnimi učinki 
058 

del 76 - prevrednotovalni poslovni prihodki 059 

  6. 
Stroški blaga, materiala in storitev  
(061 do 063) 

060 

del 70 a) Nabavna vrednost prodanega blaga in materiala  061 

40 b) Stroški porabljenega materiala 062 

41 c) Stroški storitev  063 

  7. Stroški dela (065 do 068) 064 

del 47 a) Stroški plač 065 

del 47 b) Stroški pokojninskih zavarovanj 066 

del 47 c) Stroški drugih socialnih zavarovanj 067 

del 47 č) Drugi stroški dela 068 

  8. Odpisi vrednosti (070 do 072) 069 

43 a) Amortizacija  070 

del 72 b) 
Prevrednotovalni poslovni odhodki pri neopredmetenih sredstvih in 

opredmetenih osnovnih sredstvih 
071 

del 72 c) Prevrednotovalni poslovni odhodki pri obratnih sredstvih 072 

  9. Drugi poslovni odhodki (074+075) 073 

del 48 a) Prispevki za socialno varnost podjetnika 074 

44, del 48 b) Ostali stroški 075 

del 77 10. Finančni prihodki iz deležev 076 

del 77 11. Finančni prihodki iz danih posojil 077 

del 77 12. Finančni prihodki iz poslovnih terjatev 078 

del 74 13. Finančni odhodki iz oslabitve in odpisov finančnih naložb 079 

del 74 14. Finančni odhodki iz finančnih obveznosti  080 

del 74 15. Finančni odhodki iz poslovnih obveznosti 081 

del 74   Finančni odhodki za obresti (upoštevano že v 14. in 15.) 082 

  16. Drugi prihodki (084+085) 083 

del 78 a) 
Subvencije, dotacije in podobni prihodki, ki niso povezani s poslovnimi 

učinki 
084 

del 78 b) Drugi finančni prihodki in ostali prihodki  085 

75 17. Drugi odhodki 086 

del 80 18. 

Podjetnikov dohodek  

(050+054-055+056+057-060-064-069-073 

+076+077+078-079-080-081+083-086) 

087 

del 80 19. 

Negativni poslovni izid 

(055-050-054-056-057+060+064+069+073 

-076-077-078+079+080+081-083+086) 

088 

    
*Povprečno število zaposlencev na podlagi delovnih ur v obračunskem 
obdobju (na dve decimalki) 

089 

    Število mesecev poslovanja 090 

 

  



 

 

  



 

 

Priloga 3 

 

Podatki lesne panoge po državah EU 28 za leto 2012 

  

Prihodek na 

zaposlenega (v 

1000 EUR) 

Dodana vrednost 

na zaposlenega (v 

1000 EUR) 

Povprečni stroški 

na zaposlenega (v 

1000 EUR) 

Rast zaposlenih v 

lesni panogi v 

letu 2012 (%) 

Število 

zaposlenih na 

podjetje 

Europska unija (28 

držav) 106,8     

Belgija 223,2 65,4 43,5 –6,4 6,6 

Bolgarija 23,3 5,8 3,2 –0,2 9,4 

Češka republika 54,1 21,5 11,4 –1,8 2,3 

Danska 165,0 56,6 42,3 –3,0 20,8 

Nemčija 164,9 50,2 36,9 –1,4 12,9 

Estonija 80,1 20,2 12,2 3,3 14,2 

Irska 170,4 37,2 36,6 –13,1 10,4 

Grčija 43,0 19,7 17,1 –18,4 2,5 

Španija 90,1 32,6 27,3 –13,2 4,7 

Francija 155,2 47,3 41,2 –13,4 5,7 

Hrvaška 39,1 11,2 7,9 –1,3 9,6 

Italija 123,0 42,0 30,5 –5,5 5,4 

Ciper 53,2 24,2 20,2 –13,5 2,7 

Latvija 64,0 16,4 7,2 8,2 11,9 

Litva 44,5 11,1 7,2 5,2 9,8 

Luksemburg 247,9 61,4 41,2 –4,1 16,6 

Madžarska 42,5 10,7 7,4 –2,2 5,7 

Malta 29,7 29,1 13,1 9,2 2,3 

Nizozemska 152,2 60,5 43,8 –4,1 4,6 

Avstrija 170,4 54,2 38,4 –0,3 10,9 

Poljska 53,5 14,5 8,5 –3,9 8,6 

Portugalska 66,5 18,3 13,6 –9,1 5,6 

Romunija 35,6 8,6 4,2 0,7 14,0 

Slovenija 67,4 21,8 16,7 –9,3 5,6 

Slovaška 45,1 17,4 10,7 –11,8 2,7 

Finska 229,3 47,5 39,0 –2,4 10,2 

Švedska 248,4 59,0 50,8 –5,6 6,4 

Združeno 

kraljestvo 108,2 44,2 25,6 10,3 11,5 

 

Vir Eurostat, 2015 



 

 

  



 

 

Priloga 4 

 

Preračun razmerij dolgov/kapital po kategorijah in letih 

Razmerje dolgov/kapital 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

MIKRO & MALA 

PODJETJA 1,71 2,17 2,11 2,52 2,46 2,50 2,55 2,44 2,39 2,03 1,96 

Pohištvena 1,83 1,84 1,92 2,26 2,44 2,37 2,28 2,30 2,17 2,11 1,78 

Primarna 1,60 2,49 2,30 2,79 2,48 2,63 2,83 2,59 2,62 1,96 2,13 

SREDNJA & VELIKA 

PODJETJA 0,94 0,92 0,92 1,21 1,43 1,52 1,37 1,80 1,73 1,62 1,39 

Pohištvena 0,93 1,02 0,96 1,02 1,27 1,24 1,35 2,13 2,01 1,79 1,56 

Primarna 0,95 0,82 0,88 1,40 1,59 1,80 1,38 1,47 1,44 1,46 1,21 

Skupaj 1,11 1,24 1,24 1,53 1,71 1,88 1,77 1,98 1,91 1,79 1,62 

Pohištvena 1,08 1,19 1,16 1,28 1,55 1,66 1,72 2,21 2,09 1,95 1,69 

Primarna 1,14 1,30 1,33 1,83 1,89 2,08 1,80 1,79 1,77 1,66 1,56 

Primarna + Pohištvena 1,11 1,23 1,23 1,50 1,69 1,89 1,77 1,93 1,87 1,75 1,60 

 

 

 

  



 

 

  



 

 

Priloga 5 

 

Preračunani beta koeficienti s popravkom dolgov po kategorijah in letih 

 

Popravljen beta z dolgovi 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

MIKRO & MALA 

PODJETJA 1,39 1,44 1,37 1,65 1,97 1,77 2,75 2,84 2,61 2,64 2,36 

Pohištvena 1,45 1,31 1,29 1,53 1,96 1,71 2,55 2,72 2,45 2,70 2,23 

Primarna 1,34 1,58 1,45 1,76 1,98 1,83 2,94 2,95 2,78 2,58 2,49 

SREDNJA & VELIKA 

PODJETJA 1,04 0,93 0,90 1,09 1,43 1,31 1,89 2,34 2,13 2,31 1,94 

Pohištvena 1,04 0,97 0,91 1,00 1,34 1,18 1,88 2,60 2,34 2,44 2,07 

Primarna 1,04 0,89 0,88 1,17 1,51 1,44 1,90 2,09 1,93 2,17 1,81 

Skupaj 1,12 1,06 1,02 1,23 1,57 1,48 2,18 2,48 2,27 2,44 2,11 

Pohištvena 1,11 1,04 0,99 1,12 1,49 1,38 2,15 2,66 2,40 2,57 2,16 

Primarna 1,13 1,09 1,06 1,35 1,67 1,58 2,21 2,34 2,17 2,34 2,07 

Primarna + Pohištvena 1,12 1,06 1,02 1,21 1,56 1,48 2,18 2,44 2,24 2,41 2,09 

 


