
Bisnode mesečni bilten
Vaš hiter pregled gospodarstva.

Marec 2013

2.189 slovenskih podjetij še vedno
povečuje zaposlovanje, med njimi
dobra četrtina bonitetno odličnih

Tema meseca:



Oglaševalska agencija Costo
GRAFIČNO OBLIKOVANJE IN TISK:

Bisnode mesečni bilten je brezplačna e-publikacija.

GLAVNA ANALITIKA:
Sanja Filipič in Brigita Nadu

FOTOGRAFIJA Z NASLOVNICE:
Vesna Mrazič, direktorica kadrovske službe

FOTOGRAFIJE:
Aleš Beno, David Page

Pomlad je čas podjetnosti
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2.189 slovenskih podjetij še vedno povečuje zaposlovanje,
med njimi dobra četrtina bonitetno odličnih

Intervju

»Spodbujanje podjetništva je eden ključnih razvojnih izzivov Slovenije.«
Pogovor z Damjano Košir, direktorico Direktorata za trg dela in
zaposlovanje na Ministrstvu RS za delo, družino in socialne zadeve
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Za Bisnode Slovenija je pomlad že nastopila. Konec februarja smo se namreč 
tudi uradno razširili v Bisnode Southern Market, s podružnicami na Hrvaškem, 
v Bosni in Hercegovini ter Srbiji. Tako smo postali četrti največji trg po 
prebivalstvu v globalni Skupini Bisnode ter okrepili svojo pozicijo na trgu in 
znotraj same Skupine. Z novim lastništvom in združitvijo skupine profesionalnih 
ekip z izjemnimi podjetniškimi lastnostmi, smo pridobili še dodaten potencial za 
rast. 

Za naše stranke bo odslej tako skrbelo že skoraj 200 strokovnjakov, strankam 
pa bo na voljo dostop do širše baze informacij preko skupne enotne platforme, 
ki jo že uporabljajo, z enakimi standardi kakovosti, centralnim nakupom 
produktov ter lokalno podporo. Verjamemo, da smo z dotičnim korakom sprožili 
dodaten impulz na področju inovacij in okrepili prostor za nova znanja ter 
posledično dodano vrednost za stranke. Že vseskozi poslujemo z najboljšimi 
možnimi strategijami, ki smo jih tudi na tem mestu že večkrat poudarjali: 
povezovanje, sodelovanje, pragmatičnost, iznajdljivost, gibčnost. Navznoter in 
navzven. Zanimivo bi bilo izvedeti, na kaj prisega 2.189 slovenskih podjetij, ki 
so v do sedaj najtežjih treh kriznih letih, od 2009 do 2011, uspela dodatno 
zaposlovati, ob tem pa celo dvigniti plače ter dodano vrednost na zaposlenega. 
Kot je pokazala analiza naše tokratne teme meseca, je četrtina od teh tudi 
bonitetno odličnih! Tema je za povrh nesporen pokazatelj, da obremenjenost s 
krizo ni pogojena z branžo, saj imamo med top zaposlovalci po omenjenih 
kriterijih tudi pregovorno najbolj prizadete branže.

Ne trdimo, da je to dovolj, a upamo si trditi, da kot dejavnik prevladuje: biti in ostati podjeten. Trajno misliti in delovati 
kot gazela. »Spodbujanje podjetništva bo eden ključnih razvojnih izzivov Slovenije v prihodnje,« poudarja sogovornica 
v marčevskem intervjuju, Damjana Košir, direktorica Direktorata za trg dela in zaposlovanje na Ministrstvu RS za delo, 
družino in socialne zadeve. 

Spodbude so dobrodošle, še bolj pa samozavest: znamo, zmoremo, hočemo. Uspelo nam bo!

UVODNIK

Pomlad je čas podjetnosti

Spring has already arrived at Bisnode Slovenija. At the end of February, we officially expanded our business to Bisnode 
Southern Market with branches in Croatia, Bosnia and Herzegovina and Serbia. We thus became the fourth largest 
market in population terms in the Global Bisnode Group and strengthened our position both in the market and within 
the Group. With the new ownership and the merger of the Group's professional teams and their exceptional 
entrepreneurial characteristics, we have acquired additional growth potential. 
 
We now have almost 200 experts to take care of our customers and these customers have access to a large 
information base via a common platform that is already being used, with the same quality standards, central purchase 
of products and local support. We believe that this step provides a further impulse in the area of innovation and has 
helped us consolidate the area regarding new know-how and consequently value added for customers. We have 
always operated in accordance with the best strategies that have been emphasised on several occasions: connections, 
co-operation, pragmatics, innovativeness and flexibility. Inwardly and outwardly. It would be interesting to learn more 
about the strategy of the 2,189 Slovenian companies that managed to hire new employees in the most difficult years of 
the crisis, from 2009 to 2011, and even increase salaries and value added per employee. According to the analysis of 
our current topic of the month, one-quarter of them have excellent credit ratings! Moreover, the topic is a clear indicator 
that a preoccupation with the crisis is not industry-specific since, according to the criteria used, companies from 
supposedly the most affected industry are found among the top employers.
 
While we do not claim that this is sufficient, we are bold enough to claim that the prevailing factor is: to be and remain 
an entrepreneur. To think and act as a gazelle, on a permanent basis. "The promotion of entrepreneurship will be one 
of the key development challenges facing Slovenia in the future," says Damjana Košir, Director of the Directorate for 
Labour Market and Employment within the Ministry of Labour, Family and Social Affairs of the Republic of Slovenia, in 
an interview conducted for the March issue. 
 
Incentives are welcome, self-confidence even more:
we are ready, willing and able. We will succeed!

Spring is the time for entrepreneurship

Maria Anselmi,
generalna direktorica / Managing Director
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4 Ste med podjetij, ki se ponašajo z boniteto odličnosti?

2.189 slovenskih podjetij še vedno povečuje
zaposlovanje, med njimi dobra četrtina
bonitetno odličnih
V slovenskem gospodarstvu se je od začetka krize 2008 do konca leta 2011 zaprlo že 69.830 delovnih mest. V letu 
2011 je povprečno slovensko podjetje zaposlovalo od 3 do 4 delavce, pred krizo pa 5. Povečalo se je število podjetij, 
ki poslujejo brez zaposlenih, med njimi je večina samostojnih podjetnikov, vendar se povečuje tudi delež družb. 
Podjetij, ki v povprečju zaposlujejo štiri ali več delavcev, je le okoli 14 odstotkov. Večina delavcev v Sloveniji se torej 
zaposluje v slednjih in ta najbolj prispevajo k slovenskem gospodarstvu, tako z vidika ustvarjenih prihodkov kot tudi 
prikazanega dobička.

To so le nekatere ključne ugotovitve Bisnode analitikov, ki jih povzemamo v marčevski temi meseca. Poglejmo 
podrobneje, kako se je gibala zaposlenost v gospodarstvu v obdobju od 2009 do 2011, kakšne so bile razlike med 
posameznimi regijami, dejavnostmi, ter katera so bila podjetja, ki so se po zaposlovanju 'zobu krize' najuspešneje 
zoperstavila.

Podjetja, ki v povprečju zaposlujejo največ,
v krizi največ odpuščala

Na podlagi zadnjega obravnavnega poslovnega leta 2011 in oddanih 
delovnih ur je bilo na različnih delovnih mestih zaposlenih 503.069 delavcev. 
To je za 7,2 odstotka manj kakor v prvem obravnavanem poslovnem letu 2009 
in kar 38.769 delovnih mest manj v zadnjih treh letih skupaj. V času celotne krize 
(2008 – 2011) se je zaprlo 69.830 delovnih mest.

V velikih podjetjih je zaposlenih 35,7 odstotka vseh slovenskih delavcev, v mikro podjetjih pa 34,3 odstotka. Velika 
podjetja s temi delavci ustvarijo kar 50,8 odstotka prihodkov slovenskega gospodarstva, mikro podjetja pa samo 
21,7 odstotka. Toda v primerjavi z letom 2009 je v 2011 samo srednjim podjetjem uspelo povečati število zaposlenih, 
in sicer za 1 odstotek, kar pomeni 718 novih delovnih mest. 

Od 2009
do 2011 so število

zaposlenih povečala
le srednje

velika podjetja – za

718
novih delovnih

mest.

Marec 2013

Število zaposlenih v gospodarstvu v 2011

Rast števila podjetij v letu 2011
v primerjavi z letom 2009Število zaposlenih v letu 2011

Vir: www.bisnode.si

Odstotek prihodkov
v slovenskem gospodarstvu 2011

Delež vseh
zaposlenih

Delež podjetij
v letu 2011
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5Marec 2013 Želite dostop do poslovnih informacij znotraj vašega sistema? - REŠITVE PO MERI

Zaposlenost v krizi zrasla le v pomurski regiji, najbolj pa v 
dejavnosti zdravstva in socialnega varstva

Gledano po regijah, ima največ zaposlenih osrednjeslovenska regija - skoraj 
36 odstotkov vseh zaposlenih v Sloveniji. Sledi podravska regija s skoraj 14 
odstotki ter savinjska regija s 13 odstotki. Najmanj zaposlenih beležita 
notranjsko-kraška regija z 1,8 odstotka in zasavska z 1,5. V zadnjih treh 
poslovnih letih je uspelo povečati število zaposlenih samo prekmurski regiji in 
sicer za 0,5 odstotka. V vseh ostalih regijah pa se je število zaposlenih znižalo. 
Padec je bil največji v notranjsko-kraški regiji – za skoraj 13 odstotkov, a se je po 
drugi strani največ delovnih mest zaprlo v osrednjeslovenski regiji – kar 40 
odstotkov vseh delovnih mest, ki so se zaprla v tem obdobju po celotni Sloveniji.

Skozi prizmo dejavnosti največ zaposlenih v slovenskem gospodarstvu beleži
predelovalna dejavnost. Sledita ji trgovska dejavnost in dejavnost gradbeništva. V teh
treh omenjenih dejavnostih je bilo v letu 2011 zaposlenih 63,9 odstotka vseh delavcev 
slovenskega gospodarstva. 

Največji porast števila zaposlenih je imela dejavnost zdravstva in socialnega varstva – 17 odstotkov ali 570 novih 
delovnih mest. Največ novih delovnih mest pa se je ustvarilo v dejavnosti prometa in skladiščenja – 3.401, medtem 
ko je največ izgubila dejavnost gradbeništva, kjer se je število zaposlenih znižalo za kar okoli 18.508 delovnih mest 
– največ med vsemi dejavnostmi ali 42,1 odstotka vseh zaprtih delovnih mest slovenskega gospodarstva iz 
obravnavanega obdobja. 

Največji porast
števila zaposlenih,

17 odstotkov,
je imela dejavnost

zdravstva in socialnega
varstva, največ novih

delovnih mest, 3.401,
pa se je ustvarilo

v prometu in
skladiščenju.

Top 10 dejavnosti po deležu zaposlenih v 2011

Vir: www.bisnode.si

PREDELOVALNE DEJAVNOSTI

TRGOVINA; VZDRŽEVANJE IN POPRAVILA MOTORNIH VOZIL

GRADBENIŠTVO

PROMET IN SKLADIŠČENJE

STROKOVNE, ZNANSTVENE IN TEHNIČNE DEJAVNOSTI

GOSTINSTVO

DRUGE RAZNOVRSTNE POSLOVNE DEJAVNOSTI

INFORMACIJSKE IN KOMUNIKACIJSKE DEJAVNOSTI

OSKRBA Z VODO; RAVNANJE Z ODPLAKAMI IN ODPADKI; SANIRANJE OKOLJA

OSKRBA Z ELEKTRIČNO ENERGIJO, PLINOM IN PARO
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delovnih mest            DEJAVNOST                                       

Rast zaposlenih
2011 / 2009     

Delež prihodkov
v letu 2011     

Delež zaposlenih
v letu 2011       

Rast prihodkov
2011 / 2009 
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Top zaposlovalci v krizi

Poglejmo še, kdo so bili v obravnavanem obdobju top zaposlovalci – najuspešnejši med podjetji, ki so uspela odpreti 
nova delovna mesta, ob tem pa tudi izplačevati dobro povprečno mesečno plačo ter povečati dodano vrednost na 
zaposlenega. Podjetij, ki jim je uspelo povečati vse našteto in so v letu 2009 zaposlovali vsaj 5 ali več zaposlenih, je 
bilo namreč le 2.189 podjetij. Analiza je pokazala tudi, da jih med slednjimi kriterije za pridobitev certifikata bonitetne 
odličnosti* izpolnjuje 26,4 odstotkov, od tega pa 7,2 odstotka takih, ki izpolnjujejo pogoje za pridobitev najvišje 
ocene bonitetne odličnosti AAA.

* Bonitetna ocena odličnosti predstavlja nadpovprečno bonitetno vrednost podjetja. Ta temelji na računovodskih izkazih za zadnje poslovno leto in
napoveduje varnost poslovanja v naslednjih dvanajstih mesecih. Poslovni subjekt lahko doseže bonitetno odličnost A, AA ali najvišjo oceno AAA.

Želite imeti hiter in enostaven vpogled v poslovanje partnerjev?

Povprečna mesečna plačaZaposleni

VAŠ MOJSTER
družba za vzdrževanje objektov d.o.o.

VARGRAD, splošna mehanična in gradbena dela,
posredništvo, gostinstvo in storitve d.o.o.

VIBRO, Tovarna elementov
in sistemov za avtomatizacijo, d.o.o. Žiri

2009

2.044,59

1.950,00

1.880,58

2009

1.038,92

1.083,42

1.192,84

96,80%

80,00%

57,70%

Dodana vrednost na zaposlenega

2009

21.407,90

23.279,33

19.496,03

14,60%

13,20%

12,20%

24.532,33

26.352,00

21.864,89

Rast

18

17

11

2011

89,70%

88,30%

85,20%

Rast 2011 Rast 2011

10

9

6

2009 2009 2009

Avtoprevozništvo 
DACAR ANTON s.p.

AERO-POLYPLAST 
predelava plastičnih mas, d.o.o.

SANDEX, 
storitveno podjetje, d.o.o., Kranj

2009

1.929,42

1.690,63

1.856,84

2009

1.161,73

1.090,50

1.336,62

66%

55%

39%

2009

48.179,69

38.356,00

21.866,67

14%

14%

13%

55.112,24

43.551,05

24.641,83

Rast

27

29

18

2011

66%

63%

61%

Rast 2011 Rast 2011

16

18

11

2009 2009 2009

AUTOGRILL 
gostinstvo in trgovina d.o.o.

PETRANS, 
družba za transport in storitve d.o.o

DHL LOGISTIKA, 
d.o.o. (v prevodu: DHL Logistics Ltd.)

2009

2.578,85

1.379,82

1.493,06

2009

1.989,78

1.288,47

1.215,48

30%

7%

23%

2009

23.561,06

25.822,09

18.068,51

7%

54%

26%

25.178,15

39.856,44

22.819,42

Rast

49

51

34

2011

73%

55%

54%

Rast 2011 Rast 2011

28

33

22

2009 2009 2009

LAMEX s.r.o - Podružnica LAMEX -
za inženiring in trgovino Sežana

ALUKOMEN Holding,
podjetje Al stavbnih in drugih konstrukcij d.d.

TEKSTILNA TOVARNA
OKROGLICA d.d.

2009

1.495,03

2.771,04

1.522,29

2009

1.304,56

2.431,22

1.333,06

0,15

0,14

0,14

2009

19.421,67

16.634,45

20.406,08

2,38

0,61

0,55

65.686,80

26.725,77

31.531,00

Rast

389

82

98

2011

6,01

0,53

0,55

Rast 2011 Rast 2011

55

45

63

2009 2009 2009

Vir: www.bisnode.si

INDRAMAT ELEKTROMOTORJI, proizvodnja
električnih motorjev, d.o.o., Škofja Loka

KOVIS-LIVARNA
proizvodnja, trgovina in storitve d.o.o.

VOPEX, proizvodnja živilskih proizvodov
in trgovina d.o.o. Postojna

2009

2.127,04

1.807,16

1.366,91

2009

1.863,47

1.432,50

1.202,26

14,1%

26,2%

13,7%

2009

33.521,33

84.607,86

17.941,57

32,8%

201,0%

105,5%

44.518,41

254.684,58

36.865,93

Rast

299

133

142

2011

27,2%

19,2%

15,1%

Rast 2011 Rast 2011

235

112

123

2009 2009 2009

Med 11 in 20 zaposlenih

Med 5 in 10 zaposlenih

Med 21 in 50 zaposlenih

Med 51 in 100 zaposlenih

Nad 100 zaposlenih

Top 3 zaposlovalci 2009 - 2011 po kategorijah
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INTERVJU

»Spodbujanje podjetništva je eden ključnih
razvojnih izzivov Slovenije.«

Pogovor z Damjano Košir, direktorico Direktorata 
za trg dela in zaposlovanje na Ministrstvu RS za 
delo, družino in socialne zadeve

Brezposelnost v Sloveniji vztrajno narašča. Od začetka krize do danes 
se je samo v gospodarstvu zaprlo že skoraj 70.000 delovnih mest, je 
pokazala analiza Bisnode. Kako je Slovenija dejansko pripravljena na 
napovedano nadaljnje poslabšanje razmer – zakonodajno in skozi 
prizmo ciljev razvoja trga dela po Evropski strategiji zaposlovanja? 

Na trg dela se sistemsko lahko posega na tri načine - z delovanjem institucij 
na trgu dela, kjer je ključna vloga zavoda za zaposlovanje, s socialno 
varnostjo brezposelnih preko izplačevanja denarnih nadomestil za primer 
brezposelnosti in preko izvajanja ukrepov na trgu dela (storitve na trgu dela in 
ukrepi aktivne politike zaposlovanja). 

Zelo je pomembno zagotavljanje zadostnih sredstev v proračunu RS za 
poseganje na trg dela – letos se povečujejo predvsem sredstva za ukrepe 
aktivne politike zaposlovanja, tudi s povečanim obsegom črpanja sredstev 
Evropskega socialnega sklada. V zakonodajo pa se posega predvsem z 
namenom zmanjševanja pasti brezposelnosti v Sloveniji, ki se odraža tudi v 
velikem deležu dolgotrajno brezposelnih. 

Analiza je pokazala tudi, da v gospodarstvu zaposlujejo pretežno gospodarske družbe. Pri samostojnih 
podjetnikih naj bi bilo zaposlenih le 10 odstotkov vseh v gospodarstvu. Kaže to morda na preveliko odvisnost 
slovenskega trga dela od velikih delodajalcev? 

Res je med podjetji v Sloveniji kar 94,5 odstotkov mikro podjetij, v katerih je zaposlenih le 27,7 odstotkov delavcev, po 
drugi strani pa je v 0,2 odstotka največjih podjetij zaposlenih  kar 30,6 odstotka delavcev (podatki za leto 2011). Večja 
razpršenost zaposlenih po manjših podjetjih vsekakor pomeni manj možnosti za večje pretrese na trgu dela, saj npr. 
stečaji večjih podjetij zelo negativno vplivajo na stanje na trgu dela v posameznem okolju oz. regiji. Malo zaposlenih v 
Sloveniji v malih in mikro podjetjih je tudi posledica tega, da je pri nas še vedno premalo zanimanja za iskanje priložnosti 
za delo in zaposlitev v podjetništvu. 

Po drugi strani pa se ljudi sili v odpiranje s.p.-jev tudi takrat, ko gre pravzaprav za redne zaposlitve in taki s.p.-ji praviloma 
potem tudi ne zaposlujejo drugih delavcev. Tako stanje je torej po eni strani posledica drugačnega 
družbenoekonomskega sistema, v katerem je bila vzgajana večina sedanjega delovnega prebivalstva v Sloveniji, po 
drugi strani pa tudi segmetacije trga dela, ki vpliva na vse več oblik prekernega dela v Sloveniji. Po mojem je spodbujanje 
podjetništva eden ključnih razvojnih izzivov Slovenije v prihodnje. 

Nova delovna zakonodaja naj bi delodajalce z vidika zaposlovanja razbremenila, a naj bi predstavljala manjšo 
varnost za zaposlene. S kakšnimi ukrepi se bo preprečevalo morebitne neželene posledice novih reform? 

Reforma trga dela ima dva cilja - manjša segmentacija na trgu dela in večja fleksibilnost tega trga. Ob tem se upošteva 
tudi načelo prožne varnosti. Delodajalcem naj bi bilo torej v primeru potreb omogočeno lažje zaposlovanje, pa tudi 
odpuščanje delavcev. Odpuščenim delavcem pa je treba v primeru brezposelnosti zagotoviti ustrezno socialno varnost 
ter možnosti za čim hitrejše ponovno vključevanje na trg dela. Sistem socialne varnosti predstavlja zagotavljanje 
denarnih nadomestil za brezposelne, ki jih brezposelni lahko prejemajo od 3 do 25 mesecev, kar je primerljivo  z drugimi 
državami EU. Povprečno denarno nadomestilo znaša 67,5 evrov bruto. S spremembami Zakona o urejanju trga dela je 
predviden lažji dostop do denarnih nadomestil za mlade do 30 let starosti ter le manjši posegi v že uveljavljen sistem 
denarnih nadomestil. 

Prav tako pomembna kot socialna varnost brezposelnih je njihova čim prejšnja aktivacija, kar se zagotavlja preko 
zavoda za zaposlovanje in koncesionarjev z izvajanjem storitev na trgu dela (vseživljenjska karierna orientacija, 
posredovanje zaposlitev) ter ukrepov aktivne politike zaposlovanja (možnosti usposabljanja in izobraževanja, 
spodbude za zaposlitev in samozaposlitev, kreiranje novih zaposlitve v okviru javnih del in podobno). Ključno pa je 
seveda ustvarjanje novih produktivnih delovnih mest,  kjer pa ima politika trga dela le posredno vlogo (predvsem skrb za 
delovanje institucij na trgu dela in za ustrezno usposobljeno delovno silo). 

Želite imeti hiter in enostaven vpogled v poslovanje partnerjev?

Foto vir: arhiv MDDSZ 
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Želite biti obveščeni o vseh javnih razpisih v Sloveniji in EU?

Gibanje bruto domačega proizvoda (BDP) 
Bruto domači proizvod (BDP) je najpomembnejši agregat nacionalnih računov in najobsežnejše merilo celotne 
ekonomske aktivnosti v državi. Je tržna vrednost vseh končnih proizvodov in storitev, ki jih je ustvarilo gospodarstvo 
neke države v enem letu.

Grafikon prikazuje vrednost BDP-ja v Sloveniji po četrtletjih za obdobje dveh let. Podatki so merjeni na podlagi 
temeljnih agregatov nacionalnih računov v tekočih cenah in niso prilagojeni na vpliv sezone in število delovnih dni. 

Primanjkljaj proračuna
RS je lani po prvih ocenah
Ministrstva za finance po

metodologiji denarnega toka

znašal 3,1 odstotka BDP,
kar je za dobro odstotno
točko manj kot leto prej.

Vir: Banka Slovenije

V spodnji tabeli prikazujemo sedem izbranih kazalcev mesečnega poslovnega utripa za zadnje tri mesece. Z 
indeksom je predstavljeno gibanje kazalcev glede na predhodni mesec ter glede na isti mesec predhodnega leta.

206

59

Indeks jan13/dec12

100
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Indeks jan13/jan12

126 194

99 100

133 83

134 102

Vsebina

Ustanovitve gospodarstvo

Insolvenčni postopki *

Število blokiranih subjektov

Povprečne točke tveganja ** 

Osebni stečaji potrošnikov

Število narokov

Povprečni dnevi zamude *** Od 1 do 7 dni po valuti

Vir: www.gvin.com
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1.046

2.223
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2.035
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Sedem kazalcev
mesečnega poslovnega utripa

vir: www.stat.si
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Potrebujete kakovostne podatke za hitro odločanje? - BONITETNA POROČILA 

Letna rast cen
v 2012 je bila

2,8-odstotna
(predlani 2,3-odstotna),

povprečna 12-mesečna rast

cen pa 2,9-odstotna
(predlani 2,1-odstotna).

Vir: SURS

Inflacija v evro
območju se je

januarja v primerjavi
z decembrom z

2,2 odstotka
znižala na 2 odstotka.

Vir: Eurostat

Spodnji grafikon prikazuje mesečno stopnjo inflacije v Sloveniji in EU v zadnjih dvanajstih mesecih.

vir: www.stat.si

Primerjava inflacije v Sloveniji in EU

vir: www.eurostat.com
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Iščete nove poslovne partnerje iz tujine?

Brezposelnost
se januarja ni

umirila in je znašala
že 124.258 brezposelnih

oseb, kar je kar

5,2 odstotka več
kot decembra lani.

Vir: ZRSZ

Stopnja
brezposelnosti

v evrskem območju
je decembra 2012 po

prvi oceni znašala

11,7 odstotka.

Vir: Banka Slovenije

vir: www.stat.si

vir: www.eurostat.si
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Iščete nove poslovne partnerje iz Slovenije?

Po začasnih
podatkih je bil izvoz

v obdobju od januarja do
decembra 2012 v primerjavi
z enakim obdobjem leto prej

večji za 0,3 odstotka,
uvoz pa manjši za

2,4 odstotka.
Pokritost uvoza z izvozom je bila

95,2-odstotna.

Vir: SURS

** Consensus, december 2012.

Uvoz in izvoz blaga

vir: www.stat.si
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Do konca januarja
2013 se je v Sloveniji

ustanovilo 2.154
gospodarskih subjektov,
dva več kot v enakem

obdobju lani.

Število izbrisanih
gospodarskih subjektov

se je z 1.846 v enakem
obdobju leta 2012 januarja

letos zmanjšalo na

1.241.

Grafikon prikazuje gibanje izbrisov gospodarskih družb, samostojnih podjetnikov in drugih organizacij, v katerih se 
izvaja gospodarska dejavnost.  Prikazani so izbrisi v Sloveniji v tekočem in predhodnem letu.

vir: www.gvin.com

vir: www.gvin.com
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13Marec 2013 Ste med podjetij, ki se ponašajo z boniteto odličnosti?

Januarja 2013
je bilo v Sloveniji

oklicanih 64 novih
insolvenčnih postopkov
proti pravnim osebam,

tako kot v enakem
obdobju lani.

vir: www.gvin.com

vir: www.gvin.com

vir: www.gvin.com
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MIKRO

Januarja 2013
je bilo blokiranih

3.008 subjektov, kar je

dobrih 94 odstotkov več
kot v enakem obdobju lani,

ko je bilo blokiranih

1.548 subjektov.

V letošnjem januarju
je bilo v primerjavi z enakim

obdobjem lani razpisanih

61 narokov več.

vir: www.bonitete.si

vir: www.bonitete.si
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Po zadnjih podatkih
podjetja v Sloveniji

v povprečju plačujejo
v roku 

1 - 7 dni
po valuti.

zamuja nad 60 dni.

pet mesecev in primerjalno glede na isti mesec predhodnega leta.

V januarju 2013
so povprečne točke

tveganja v gospodarstvu

znašale 43,21,

kar je za 0,19 točke
manj kot v enakem

obdobju lani.

vir: www.creditcheck.si

vir: www.bonitete.si
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Povečajte možnosti novih zaslužkov 
tudi s pomočjo Evropske komisije. Le-ta namreč del proračuna EU nameni podjetjem in organizacijam v obliki javnih 
razpisov, nepovratnih sredstev ali skladov in drugih programov financiranja.

Bodite dnevno obveščeni
o novih javnih naročilih in razpisih iz dejavnosti in držav, ki vas zanimajo, neposredno na vaš e-poštni naslov!

Javnirazpisi.com
je obsežna baza podatkov, ki vsebuje vsa javna naročila in razpise, objavljene v Evropski uniji (TED), Sloveniji in državah 
Vzhodne in Srednje Evrope. 
 

Za več informacij smo vam na voljo na ali na tel. št.: .info@javnirazpisi.com 01 6202 815

Iščete nove
poslovne priložnosti?

Razpisi d.o.o. T: E: W:, Likozarjeva ulica 3, 1000 Ljubljana |  + 386 1 6202 815 |  info@javnirazpisi.com |  www.javnirazpisi.com

Testirajte storitev Javni razpisi

7 dni BREZPLAČNO
na www.javnirazpisi.com



Bisnode d.o.o.,
Likozarjeva ulica 3,
1000 Ljubljana
T: 01 620 2 700

01 620 2 708F: 
info@bisnode.siE: 
 www.bisnode.siW:

Podjetja
ACH D.D.
AMZS D. D.
COCA-COLA  HBC SLOVENIJA D.O.O.
CIMOS D.D.
DROGA KOLINSKA D. D.
ELEKTRO LJUBLJANA D.D. 
GEOPLIN D.O.O. 
GORENJE D.D.
HELLA SATURNUS SLOVENIJA D.O.O.
HIDRIA FIN D.O.O.
IBM SLOVENIJA D.O.O.
INTEREUROPA D. D.
ISKRATEL, D.O.O.
KNAUF INSULATION D.O.O.
KOLEKTOR GROUP D.O.O.
LJUBLJANSKE MLEKARNE D.D. 
MAVI MARIBOR D.O.O.
MERCATOR D.D.
OMV SLOVENIJA, D.O.O.
PETROL D.D.
PIVKA PERUTNINARSTVO D.D.
PORSCHE SLOVENIJA D.O.O.
POŠTA SLOVENIJE D. O. O.
PRICEWATERHOUSECOOPERS
PRISTOP SKUPINA D.O.O.
SI.MOBIL D.D.
SLOVENSKE ŽELEZNICE D.D.
SPAR SLOVENIJA D.O.O. 
TELEKOM SLOVENIJE D.D. 
ŽITO D.D.

Banke in finančne institucije
ABANKA VIPA D. D.
BANKA KOPER D. D.
BKD D.D.
GORENJSKA BANKA D.D.
HYPO BANK D.D. 
KD BANKA D.D.
NOVA KBM D.D.
NOVA LJUBLJANSKA BANKA D.D
POŠTNA BANKA SLOVENIJE D.D.
PROBANKA D.D.
SID BANKA D.D.
SID – PRVA KREDITNA ZAVAROVALNICA d.d. 
SKB BANKA D. D.
S UMMIT LEASING SLOVENIJA D.O.O.
UNICREDIT BANKA SLOVENIJE D.D.
VBS LEASING D.O.O.
VOLKSBANK D.D. 
ZAVAROVALNICA GENERALI D.D.
ZAVAROVALNICA MARIBOR D. D.
ZAVAROVALNICA TILIA, D. D.
ZAVAROVALNICA TRIGLAV D. D.

Javne ustanove
DAVČNA UPRAVA RS 
DARS 
GZS – INFOLINK 
EKO SKLAD 
MINISTRSTVO ZA FINANCE
MINISTRSTVO ZA GOSPODARSTVO 
MINISTRSTVO ZA NOTRANJE ZADEVE
MINISTRSTVO ZA ZUNANJE ZADEVE
TRŽNI INŠPEKTORAT RS
SLOVENSKI PODJETNIŠKI SKLAD

Tuja predstavništva v Sloveniji
VELEPOSLANIŠTVO REPUBLIKE POLJSKE
PREDSTAVNIŠTVO NEMŠKEGA GOSPODARSTVA
VELEPOSLANIŠTVO KRALJEVINE NIZOZEMSKE
AMERIŠKA AMBASADA
FRANCOSKO VELEPOSLANIŠTVO

...in drugi
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